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T A R T A L O M J E G Y Z É K . 

1. Irányczikkek. 

Az új gondnoksági Utasítás 
Barabás Endre: A tanítói gyűlések 

magyar jellege 
Jlartha l'ál: Tanítói szakvizsgálat . . 
Bene Lajos: Tanító a társadalomban . 
Benécs Gusztáv: Az első segélynyújtás 
Beney - bital: Foglalkozzunk a néppel! 
Blázsik Mihály: Tanyai népoktatás . 
Burián Albert: A tanítók továbbképzése 

— — A székely kérdésről . . 
— — Foglalkozzunk a néppel! 

Bodrogi Igvácz: A tanítói fizetések le-
szállítása . . . . 

cz. — Az állami tanítók országos 
egyesülete . . . 

Dobó Sándor: Döntés után . 
Jhrogságliy Dénesné: A tanítónő lét-

kérdése 
Dudás Gyula dr.: A tanítói fizetések 

leszállítása 
K.: Új idők, új eszmék, új törekvések 
E. J. : A tanító munkaideje . . . 
E. Kemény fi Katinka: Tanítók az alko-

holizmus ellen 
Éles Károly : Népiskoláink egészség 

ügye . • 
Farkas Sándor: Uj rendtartás, új irányok 
Fodor Igvácz: Tanító a társadalomban 
Göőz József dr.: Sylvester estéjén . . 
Granima Döme : Kodifikáljunk . . . . 

— Az iskolai mulasztási pénz-
bírság kezelése 

György Aladár: Az intenzív nevelés 
szárnypróbálgatásai . . . 

— A tankötelezettség kiter-
jesztése 

— Fővárosi tanítóképző . .' . 
Vándor-könyvtárak . . . 

Hajnóczi R. József dr.: A kir. tanfel 
ügyelők közértékéről . 

— A népiskolai törvény 
ziójáról 

Lap-
szám 

reví 

Lap- Oldal Hcdáse Ferencz: Népoktatás és a gya-szám Oldal korlati élét 3 
23 1 - 5 — — Népoktatás és a gyakorlati 

élet 4 
27 1 —8 — — Állami népoktatás 5 
51 10 — n -- . . . . 6 
52 6 - 7 — — Népoktatásunk intenzív fej-
15 1 - 3 lesztése 8 
47 3 - 5 Az állami népoktatás helyi 

1 3 - 4 felügyelete 17 
28 1 - 2 - Tanfelügyelői iskolalátogatás 39 
13 1- 2 — — Összhangzatos nevelés a 
47 1 - 2 kisdedóvóban és a népiskolá-

ban • 41 
50 7 —8 — — Az 1902. évi állami költség-

vetés 48 
20 l -3 — Az 1902. évi állami költség-
12 2 - 4 vetés 

Havas Gyula dr.: Harez a söntés ellen 
49 
52 

19 3 4 Hermann Antal dr.: Nagyjaink emléke 
Huzják Lukács: Állami tanítóképzés . . 

2 
24 

4 ti 2 -3 — — Állami tanítóképzés új terve 37 
2 í-- 2 Tanítóképzésünk reformja . . 48 

14 1 -2 Horváth József: A tanítói egyesületek 
reformja 31 

19 1 - 3 Inderszt Károly: öszhangzatos nevelés . 52 
K. Nagy Sándor: A tanítók felelőssége 
Körösi Henrik: Az elemi és középiskola 

12 
36 1 - 2 

K. Nagy Sándor: A tanítók felelőssége 
Körösi Henrik: Az elemi és középiskola 

11 1 - 4 között való kapcsolat . . . . 9 
52 4 - 6 — — Az elemi és középiskola között 
52 1 - 3 való kapcsolat 10 

7 — — A népiskolai ifjúsági iratok a 

42 4-- 5 — — A tanítók szakképzettsége 
Köveskuti Jenő: Tanítóképzésünk re-

42 

29 1 - 2 formja 
Láng Mihály: Á hazai tanítóképzés új 

48 

42 1 - 3 iránya 18 
45 1 - 3 A hazai tanítóképzés új 
50 1 - 8 iránya 19 

A hazai tanítóképzés új 
20 9 6 —7. iránya 

— — Az egyesületi élet fejlesz-
20 

18 1 - 5 

1 - 4 

1—4 
1—2 
1 - 8 

7 - l d 

1—2 
1—2 

1—2 

1—4 

1—5 
3 - 4 
2—4 
1—3 
1—3 
4—5 

ti—7 
7—8 
1—2 

1—5 

1 5 

1—3 

3 -4 

4 5 

5 ti 

4—ti 



TV 

Lap-
szám 

Láng Mihály: Mi teszi a magyar nép-
iskolát. egységessé 

— — Népnevelésünk fejlődésének 
új iránya 

— -r A tanítóegyesületi élet re-
formja 
Mi kell nekünk „szabad" vagy 
„kötelező" egyesülés ? . . . 

— — Tanítók képzése és képesítése 
Láng Mihály: Az ifjúság romlása . . . 
Lind Gyula : Kongassuk a vészharangot! 
Margitai József: Tanítói szakvizsgálat . 
Mdtiié József: A tanítói egyesületek re-

formja 
Mező Dániel: A néptanító hivatása . . 

— Foglalkozzunk a néppel! 
Mosclóssy Imre: Gyakorlati életre való 

nevelés a családban és az 
iskolában 

— A nevelés-tanítás az ismétlő-
leányiskolában 

Nagy Béla: Tanítói fizetések leszállítása 
Nagy László: A gyermeki lélek meg-

figyelése 
— — A gyermeki lélek meg-

figyelése 
— — A gyermeki lélek meg-

figyelése . . 
Nóvák Mihály: Nevelés az utczán . . . 
ScMosz Lajos: Egységes tanterv és 

Akadémia 
— — Nemzeti ideál 

Somogyi Béla: Tanítók az egyetemen . 
- — A senki gyermekei 

— — El kell-e törülni a hivatalos 
tanítóegyesületeket V . . . . 

Szahó Bugáth L.: Nagyjaink emléke . . 
Szalay Pál: Háztartási iskolák . . . . 

— Küzdelem az alkoholizmus 
ellen 

Szentl-reszty Tivadar: Tanítói egye-
sületek 

Szombatiig László: A tanítóegyesületi 
élet fejlesztése 

Ujváry Béla: Előirányzat 
— — A tanítói egyesületek reformja 

- — Az Eötvös-alap a nagy kö-
zönség szolgálatában . . . . 

- — Nagygyűléseink után . . . . 
— — Az Eötvös-alapról . . . . . 

— — Vészharang 
Ifjúsági egyesületek . . . . 

Vaday József: Yilágosodó nevelési elvek 
— — A fészek oltalma 

Vaskó László: A tanítóegyesületi élet 
fejlesztése 

Végit István: Egységes magyar népiskola 
— — A tanítóegyesületi élet fej-

/ lesztése 
Vörösváry Béla: A népkönyvtárak és a 

tanítók 
Wlassics Gyula dr.: Beszéde, (A képvi-

selőház február 14,-i ülésén) . 
— — Iskola és társadalom . . . . 

Zahumenszky István: A tanítóegyesületi 
élet fejlesztése 

Zoványi Lajos: A tanítóegyesületi élet 
fejlesztése 

— — Az új állami iskola tanítója . 
Zsoldos Károly: Az alkohol vetélytársa . 

32 6—7 

36 2—5 

37 4 - 5 

39 2—3 
47 5—7 
49 5—6 
50 6—7 
38 1 - 3 

31 3—5 
7 1—3 

47 2 - 3 

21 3—5 

44 1—2 
43 1 - 2 

16 1 - 4 

17 2—4 

18 6—9 
41 2—4 

11 4—5 
51 5—6 
21 1—2 
26 1 2 

51 6—7 
5 2—5 

12 1—6 

17 4 - 5 

24 2 3 

6—7 
1 1—2 

31 1—3 

32 1—2 
35 1 - 2 
40" 3—5 
46 1—2 
51 1—3 

9 7—9 
22 1—2 

27 3—4 
20 5 - 7 

29 5—6 

50 3—4 

8 1—7 
40 1—3 

28 7 - 8 

22 2—4 
34 1—3 
30 7—8 

2. Gyakorlati szakczikkek. 
Lap-
szám 

Bálás Béla : Az új Utasításról 41 
Békássy Lajos: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 40 
Beney Antal: Vallásos és hazafias ne-

velés 38 
Bahas János: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 42 
Borbély József: A tanítói egyesületek 

reformja 34 
Borsody Béla: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 42 
Brózsik Pál : A tanítói egyesületek 

reformja 30 
Cságoly József: Legyünk igazságosak! . 4(1 
Csath András: A szépérzék fejlesztése és 

a népiskolai szendéitető képek 13 
Csurka István : A tanítói egyesületek 

reformja 32 
Czáró János: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 44 
Derüáer Gáspár: A fölmentett tanulók 

osztályozhatók-e V 37 
Deschensky János: A tanítók felelőssége 15 
Dezső Lipót: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 46 
Dohó Sándor: Nyelvtan-tanítási lapok . 27 
Elek Gyula: Tisztaság a népiskolákban 1 
Ellenbach Mátyás: Külön iskolát a gyen-

géknek ! 14 
Erdődi Ferencz: A nevelés vallásos szel-

leme 42 
Éljen Mihály dr.: Magánfoglalkozó szám-

lapok 12 
Éles Károly : A tanítói egyesületek 

reformja 32 
Fodor Ignácz: Tanítók felelőssége . . . 17 

— — Tanítók továbbképzése . . . 23 
Gorzó Dénes: A természetrajz tanítása . 25 
Gönczi Ferencz: A tanítótestületi érte-

kezletekről 45 
Gyöngyössy István: Hogy köszönjenek a 

gyermekek ? 10 
Hetényi Bódog : A záróvizsgálatok kérdé-

séhez 26 
Janda Ferencz: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 44 
Jókövi Emil: Foglalkozzunk a néppel . 50 
Kádár Mihály: A tanítói egyesületek 

reformja 36 
Károlyi Sándor: A tanítói egyesületek 

reformja 34 
Keresztesi Ambrus: A gazd. ism.-leány-

iskolák kérdéséhez 46 
Kiss Károly : Az iparostanoncz-iskola 

bajai 37 
•— — Az iparostanoncz-iskola bajai 49 

Kosztka Mihály: Áll. isk. tanítók havi 
tanácskozásai és kölcsönös 
iskolalátogatásai 10 

Kőszegiig István: Az iparostanoncz-iskola 
bajai 24 

— — Tanítói szakvizsgálat és 
továbbképzés 43 

Krocsán Irma: A gazdasági ismétlő-
iskola leány-növendékeinek 
tanításáról 1 

— — Az imádság az elemi isko-
lában 17 

— — A kedélyképzés fontossága és 
eszközei a népiskolában . . 32 

Oldal 

4—5 

5—6 

3—5 

6—7 

4—5 

6 

5—7 
7 -8 

5—7 

2 -4 

5—6 

6—7 
7—8 

3—4 
6—9 
6—7 

6 - 7 

7 9 

7 -8 

5—6 
5 6 
6—7 
5—6 

3 4 

8—9 

8 - -9 

6—7 

8 9 

7—8 

5—6 

7—8 
8 -9 

6—8 

5—6 

4 - 5 

7—8 

6—7 

8 - 1 0 
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B7am Oldal 

Kuthi Zsigmond: Az évzáró vizsgálatok 
Láng Mihály: A gyermek imádsága . . 

— Hogy kell a gyermeket a 
népiskolában az imádkozásra, 
nevelni és t a n í t a n i ' { . . . . 
Ilogy köszönjenek a gyer-
mekek ? 

Lengyel Béla: Tanítói szakvizsgálat és 
továbbképzés 

Lengyel József: Az iparostanoncz-iskola 
bajai • • 

Leniczky Miklós: Szülői értekezletek . . 
Lilid Gyula: A szépírás tanításáról . . 
Makayné-Pekó Valéria: A ruhafoltozás 

tanítása az el. iskolában . . 
Makkay János: \ tanítók felelőssége 
Marisi Ferencz: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 
Mészáros Sándor: Az évzáró vizsgálatok 

kérdéséhez 
— Gyakorlati tanítás 

Mező Dániel: Az olvasás tanításának új 
módja 

Mihály Ferencz : Az iskola tervszerű 
munkássága érdekében . . . 

— — A gazdasági ism.-leányisko-
láról 

— Az iskola szerencsétlenei . . 
M.-né Nigrinyi Jolán: A fenyőfa . . . 
Mucsy József: Tapasztalatom a phono-

mimikáról 
Nagy Béla: A szorgalomidő egyöntetű-

sége érdekében 
Az ipariskolai tanítók panasza 

— — A záróvizsgálatok kérdéséhez 
A felek. isk. tanítók figyel-
mébe 

— — A tanítói fizetések kiszolgál-
tatása 

Nagy István: Az évzáró vizsgálatokról . 
Nagy József: Az évzáró vizsgálatok . . 
Nagy Lajos: Egyöntetűséget az osztott 

iskolákba! 
Novotli István: A tanítói egyesületek 

reformja 
Pentsy József: Az el. isk. rajztanításról 
Perr Gyula: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 
Hévhegyi Iván: Elmélet, gyakorlat . . 
Seldosz Lajos: .Tutalomosztás 
Svhőn József: Az évzáró vizsgálatokról . 

— — Az elméletnek és gyakorlat-
nak egymásra való hatása . 

— — A nemzeti nevelés érdekében 
Somogyi Béla: Az olvasás tanításának új 

módja • . 
Stenliwra Vendel: Az el. rajztanításról . 

— Az el. rajztanításról . . . . 
Stoll Ernő: A tanyai iskoláztatásról . . 
Straub János: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 
Szalay Fái: Gyermek psychologia . . . 
Szász Ferencz: Az imádság az el. is-

kolában • . . . . 
Székely Géza: Tanítói szakvizsgálat és 

továbbképzés 
Szentkereszty Tivadar: Tanítói szakvizs-

gálat és továbbképzés . . . 
Sz. Nagy Géza; Iparoktatásunk fejlesztése 
Szokolszky Rezső: A tanítói egyesületek 

reformja 
Téglás Lajos: Az új század népiskolája 

16 4—5 
2 4—5 

5 

12 

7 - 9 

6 

46 4 -5 

34 6—7 
26 5 
41 6—8 

14 7—8 
15 6—7 

45 1 6 

14 8 - 9 
34 7 9 

2 8—10 

(I 111 • ) 

26 

— 1U 

7 -8 
34 3—4 
11 6—7 

39 5—6 

1 5—6 
15 8—9 
19 8—9 

7 

17 7 8 
7 5—6 

27 5—6 

7 6 - 9 

33 4—5 
45 7—8 

40 6—7 
10 8 
23 5—6 

3 8 - 9 

7 3—4 
13 7—8 

4 5—6 
38 6—8 
46 5—6 

3 10 

45 6—7 
26 2 - 4 

7—8 

43 5—6 

42 5 
38 5—6 

33 6 
28 5—7 

% 

S
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Tóth Ferencz: A nevelés tanítása az 
ismétlő-lányiskolában . . . . 52 8—10 

Tóth Lajos: Az évzáró vizsgálatokról 22 7 
Váczy István: Az évzáró vizsgálatok 

kérdéséhez 9 —10 
Vaday József: A lélek halhatatlansága a 

nevelésben 14 -1 — 6 
Várhelyi György: El. iskolából való ki-

zárás 10 6—8 
Várhelyi György: A tanév első teendői . 36 !l 11 

— — Nevelés az utczán 18 8—9 
Keress Károly: Az évzáró vizsgálatok . 21 •( 5 

— — Az állami elemi iskolák házi 
rendje 17 8 10 

— Az iskolai mulasztási pénz-
bírság kezelése és fölhasz-
nálása v . 51 -7 10 

Zádor lryula: Leczke a lélek halhatat-
lanságáról 20 11 12 

Zoványi Lajos: A beszédhibák és az 
iskola 17 7 8 
Az el. isk. rajztanításról . . 10 8 -10 

Zrínyi Károly: Az iparostanoncz-iskolák 
b a j a i . / 43 2 - 1 

Zsigmond Konrád: A tanyai iskolákról 16 5 0 
Zsoldos Károly: Szemléltető füzet a 

törtekkel való számítás taní-
tásához . 1 3 8 10 

— — A társalgás iránti hajlam fej-
lesztése 13 7 - 8 

3. Vegyes t a r t a lmú czikkek. 
Lap-
szám o l d a l 

.1 ltudai királyi palota 40 11—12 
.1 közoktatásürmi minister jelentéséből . . 13 2 — 4 

14 2 1 
" " . . " . . . i i 

Az elemi iskolai ifjúsági könyvtárak . . 28 2 - 1 
Az Eötvös-alap ünnepi közgyűlése . . . 0 9 1 1 
Az Eötvös-alap ösztöndijai 17 8—9 
Az Eötvös-alap a tanítók árváiért . . . 23 7 —8 
Az Eötvös-alap közgyűlése 35 0 7 
Az Orsz. Bizottság közgyűlése 35 2- (> 
Bartlia Pál: Tanítók Háza 4-1 8—10 
Blanár Imre: A tanítói fizetések kiszól- , 

gáltatása 52 10 
Bodnár György: Viszonosság, egyen-

rangúság 5 10—11 
Borbély József: Visszapillantás . . . . 36 8—9 
Borka Alajos: Ingyen tankönyvek . . . 7 4 -5 
Brózsik Pál: Nyugdíjügyünk . . . . . 22 4 7 
Bursich Ernő: Wlassics-árvaalap és új 

Tanítók Háza 30 4 - 5 
— ez. —; Az első fecske . 2 1 6 
Európa népessége 45 9 
El>en Mihály dr.: Új mérték-gyűjtemény 7 9 
Éles Károly: Tanerő, beiskolázás, egylet 28 8—9 
Id. Fincieky József: A gyermekhalan-

dóság és egy óvszere . . . . 31 8—9 
G. J. dr.: Új szabályzat az ötödéves 

pótlékokról 2 6 
— — Az állami tanító- és tanítónő-

képzők új rendtartása és új 
vizsgálati szabályzata . . . . 3 4—6 

— A Rökk-alapítvány 51 3—5 
Gramma Döme: Tanítói fizetések kiszol-

gáltatása 39 -I 
Hajós Mihály: Tanítók biztosítása. . . 29 3—5 
Holczhammer István: Egy tisztességes 

mellékkereset 11 7—9 



V I 

Hororitz Jakab: Szabad asztal a vidéken 14 7 
K. Nagy Sándor: A tanító földjének 

adómentessége 1 2—3 
Bírói Ítéletek a • tanító fe-
gyelmi jogáról 3 6- -7 
A nazarénusok gyermekeinek 
vallása 5 0 
Az iskolaszék elnöke . . . . 10 5—0 
A talált gyermekekről . . . '28 4—5 
A -18-as honvédekről . . . . 39 9 -10 

— Gyermekek a bíróság előtt . 41 5—(i 
— — A tanító házi fegyelmi jogá-

nak túllépése 49 7 —8 
Kft ianítógyiUés: (Áll ami Tanítók Orsz. 

Egyesülete és az Országos 
Bizottság) 15 3 - t i 

Knopfler Sándor: Elérkezett a cselekvés 
órája 43 6—7 

Kozma László: Viszhang 2 7—8 
Köröd Henrik: Az ú j magyar helyesírás 25 9 12 
Láng Lajos: Az Eötvös-alap és az aba-

úji ref. tanítóság 11 5 - 0 
Leviezky Miklós: Réztolli Mihály . . . 21 11 
Makay István: Népies gazdasági elő-

adás 4 0 10 
Matskássy József: Szemléltető oktatás 

vetítő képekkel 21 9 11 
Mihály Gábor: Az Erdélyrészi Tanító-

egyesületek Szövetkezetéről . 19 ti —8 
A«gcl Sándor : A tanítónők proletársága i 2 7 
Nagy Béla: Az állami iskolák és a gyü-

mölcsfák . . 10 8—9 
Olvassunk 26 6 
Az állami tanítók kérelme . 2 9 7 

Nagy László: A tanítóegyesületi „föl-
olvasások" 39 4 5 

Oszoly Jolán: „Vészharang" zúgása . . 50 1(1 11 
Pap Ferencz dr.: Br. Eötvös József világ-

nézete 0 13 15 
líácz Béla: Az Eötvös-alap és a tanítók 3 9—10 
Kendelet a tankönyvek ügyeben 8 10 11 
Sassi Nagy Lajos: Gondolatok a XIX. 

és XX. századról 2 11—12 
— A tanítóság a népkifosztás 

ellen 24 9 10 
Somogyi Béla: Tanítói nyugdíjtörvény a 

szomszédban 33 8—9 
— - — Tüdőbajos tanítók szana-

tóriuma 35 7—9 
sz.: A kéziratolvasás 28 10 11 

— A napi kérdésekhez . . . . 34 10 
Szabó Albert: A nyugdíjtörvény revíziója 1 8 
Szentgyörgyi Lajos: Nagyjaink emléke . 1 5 

A szőllő-nemösítésről . . . . 28 11 
Szirmai Miksa: Parasztgazdasági ismétlő-

leányiskolák 33 6 - 8 
Szt.: A fizetési előlegekről 50 5—0 
Timár István: A nyugdíjtörvény reví-

ziója 1 8 
Verner Jenő: A jó pap holtig tanul . . 7 10 11 
Vemer László: Tanítók és az irodalom . 2 12—13 

— — A madarak hasznáról és ká-
ráról 22 10—11 

Vörösváry Béla: A madarak és fák 
napja 13 11—12 

x.: Az elemi népiskolai „Értesítő-köny-
vecske" 50 1—5 

Zádor Gyula: Neveljünk tagokat az 
Eötvös-alapnak 4 4—5 
Ki a hibás? 37 9 11 

4. Elbeszélések, ra jzok, é l e t i n e k , 
életrajzok. 

Apróságok az udvar köréből 18 10 
Hite l'ál: Nagy Ferencz 10 10—11 
Csáky Elek: A gyermek 1 10—11 
Csernátoni Gyula dr.: Emlékezés egy el. 

iskolára 18 9—12 
Gsiiilak Lajos: Rózsika 3 11 12 

Az első járáskör 12 9—11 
A lángeszű Erzsi 27 10—12 

Elek Gyula: A persely . 43 10—11 
Fodorószky Jenő: Havasi emlék . . . . 10 10— 11 
György Aladár: Viktória angol királynő 5 12 13 
11. F.: Pataky Irma 43 9—10 
Jesztrebényi Kálmán: A gólya 42 10 11 
Kelemen Gizella: Emlékezés első jelmez-

bálomra 10 11—12 
Emlékezés 34 10—11 
Szomorú való 40 8—9 

Kiss l'ál János: A betlehemi csilhig . . 52 11- 13 
KI: Naplótöredékek 11 10 12 
Kozma László: Árvaházi történetek . . 47 11 — 12 
Köveskuti Jenő: Őszi séta 39 7—9 
Lilla barátnője: 1 

ijnY tanítónő története 29 8 
Mosdósy Imre: Kis fiain pedagógiája . 1 9—10 
Naqy Sándor: Megy Pisti az iskolába, . 1 1 1 1 2 

— — Ilonka 49 10 11 
Németh Ignácz: Gondtalan időkből . . 26 10 12 

— Emberismeret 38 9 10 
Oszoly Jolán: Idegenben . 29 8 - 9 
Percnyi Lajos: A nevem az oka 14 10 12 
Kévhegyi Iván: Régi idők emléke . . . 19 11 
liézWi M.: Két temetés 44 8 10 
Sassi Nagy Lajos: Vass Mátyás . . . . 8 1 2 - 1 3 

Petőfi emlékezete 31 10—11 
Schön József: Péterfy Sándor . . . . 33 1 3 

Lakits Yendel 33 3 I 
Sólyom János: Kozma Ferencz . . . . 41 9 12 
Szalay l'ál: Egy tanító emléke a, Magas-

Tátrában 51 11 13 
Sztrókay Lajos: A' meg lesz idva . . 30 12 13 
Ujj György: A kis apostol 32 11 12 
Váezy István: Képek a tanító-világból . 15 12— 13 

„ 17 10 12 
• 33 10- 11 

Zalmmenszky István : Roth András mester 
esete 35 10—II 

5. Köl temények. 

Balog István: Napszámosok 30 9 
Eötvös K. Lajos: Az első egzámen . . 50 10 
Gál István: A magyar tanítósághoz . . 40 11 
Gergely János: Az újévben 1 9 

— — Iskolai köszöntők 23 9 
Havas Mihály: Temetőben 20 11 
Iván Andor: Ima 51 11 
Kozma László: Árvák karácsonyfája . . 52 11 
Minké Béla: Havasok között 27 10 

Boldogság. Boldogtalanság . 42 10 
— — Emlékezés Erzsébet király-

néra 46 8 
Móra Ferencz: Eötvös szellemének . . 6 12 13 
Nagy Lajos: Dal a hitről 28 10 

— Imádság 37 9 
— Egyedül 45 9 

Karácsony 52 11 



Simn s : Az én párnám . . . -17 II 
Tart , Albert: Hányan vagyunk V . $» II 

Föltámadás ' . . . . ' . . . - l-l 10 
Hódolat 26 10 

— A kis babáról 43 9 
Vargyaít Emire : Útravaló 17 10 

- ' — Ébresztő 22 10 

6. Hivatalos rész és Különfélék, 

minden számban. 

7. Kgyesületi élet. 
18.. 19.. 20., 21., 22., 23., 24.. 25., 26., 27.. 28.. 29.. 
30., 31., 32., 36., 37.. 38.. 39.. 40,. 42., 43.. 14.. 15.; 

46,, 47.. 48., 49., 50. számokban. 

8. Tanítók tanácsadója. 
1„ 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.. 

15., 16., 17., 19.. 20., 21., 22., 23., 24.. 25.. 27.. 28.. 
30., 31., 32., 33., 34,. 35., 36., 37.. 38., 39., 41.. 42., 
43., 45., 46.. 47., 48., 49., 50.. 51 és 52. számokban. 

9. I rodalom. 
1., 3„ 9., 11., 12., 13., 15., 16., 18., 19.. 21., 22., 

23.. 26.. 27.. 30.. 31.. 32.. 34., 36., 37., 38.. 41., 42.. 
45,. 46.. 47.. 49., 50. és 52. számokban. 
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XXXIV. évfolyam 1. szám. Budapest, 1901 január 3. 

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. 
k lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezesét 
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 i> korona, 

negyedévre -2 korona 50 üllér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — 1 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 ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG-: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIK, EGYETEMI SYOMDA, 1. KEK., 1SK0LA-TEB S. 

Kéziratokat nem ai 111 nk vissza. 

Előirányzat . az egyesületi életben ugyan határozott 
(U.) Csak az tudhatja, hogy hányadán föllendülés mutatkozik: a régi közöny 

áll, a ki, mikor egy év számadásait le- pezsgőbb munkassagnak ad helyet, de 
zárja, az előző év. illetőleg évek tapasz- a z e r t m e g s o k a t e n m v a l ° e f e n a 

talataira alapított előirányzatot készít t é r e n - 0 1 y a n k e r d e s tíz' a m e l y r o 1 S o n : 
magának. így szokás ez a legnagyobb O k o z h a t u n k es vitatkozhatunk ez uj 
és legáltalánosabb háztartásban': az esztendőben, hogy augusztusban aztan 
államéban s ígv kell lennie a legkisebb d ü l ö r e V1gyük" A l t a l a b a n k e t t , ' r e k e l " 
gazdaságban is. Még pedig nem csak l e n e törekednünk ; 1-ször, hogy az 
az anyagi, de a szellemi háztartásban is. egyesületi elet teren es az egyesület! 

A mennyiben lapunk visszatükrözheti é l e t áUal a tömörülést keressük ; 2.-szor, 
és vissza is tükrözi a tanítóság mükö- a z egyesületi munkásságot fer-
dédének, szellemi életének és sokágú ^kenyebU s céltudatosaiba tegyük. A 
törekvéseinek a képét, azzal mi a mult m i a z e l s ó t l l l e t l> a tömörülésnek szép 
évi utolsó számunkhoz mellékelt tárgy- P i á j á t láttuk Barsmegyeben. a hol 
mutató révén beszámoltunk. Megelége- h é t felekezeti tanítói kör lepett be az 
déssel tekinthet végig bárki e kimu- általanos tanítóegyesületbe. Ebből a 
tatáson: a tan í tóság ' serény munkál- szempontbol nagy örömmel üdvözölnek 
kodását fogja látni ez adatokban. ~ a Délmagyarorszagi Tanítóegyesület 

A beszámoló után azonban Isten mintájára - a Nyugotmagyarorszagi 
kegyelméből új év virradván ránk - Tanítóegyesületet is, melynek letre-
most már az új előirányzatra is gon- hozásán, mmt hozzánk erkezett leve-
dolnunk kell és foglalkoznunk azokkal l e k b o 1 értesülünk, mar faradoznak is. 
a föladatokkal, a melyek az újévben A záróvizsgálatok kérdését alaposan 
várnak ránk. meg kell vitatnunk. Mint minden ilyen 

A M. T. Országos Bizottsága, mely ma kérdésnél, sok itt a pro és sok a kontra 
már a magyar tanítók többségét egye- érv is. Ezeket a tapasztalás mérlegére 
siti, 1901. évi közgyűlésén a tanító- kell vetnünk és a kérdést megérlelve 
egyesületi élet fejlesztésével, a záróvizsga- vinnünk az Orsz. Bizottság augusztusi 
latokkal és az iskolaszékek s gondnokságok közgyűlése elé. Lapunk ezt a kérdést 
kérdésével kiván foglalkozni. napirenden fogja tartani s legközelebb 

A tanítóegyesületi élet fejlesztése újra megkezdjük az idevágó ezikkek 
fölötte kívánatos. Az utóbbi években közlését. 

Lapunk 1-sö számához két melléi- let van csatolra. 
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Az iskolaszékek és gondnokságok 
kérdésének egy része — az állami 
iskolai gondnokságé — úgy his/szük, 
az Grsz. Bizottság közgyűléséig már 
megoldást fog nyerni, a mennyiben az 
új gondnoksági utasítás már elkészült, 
de mielőtt kiadná, a minister az állami 
tanítók orsz. egyesületének véleményét 
is meghallgatja ez irányban. Ennek 
daczára is kilátás van rá, hogy a gond-
noksági új utasítás, melynek alapgondo-
lata az, hogy az iskola belső élete 

szigorú felelősség alapján — egészen a 
tanító hatáskörébe tartozzék már ez 
év május haváig napvilágot fog látni. 

A jövő iskolai év elején nagyot vál-
tozik tehát a magyar tanító helyzete. 
Sok olyan gátló körülmény, a mi eddig 
pedagógiai föladatai teljesítésében aka-
dályozta, el lesz hárítva útjából, ámbár 
időbe fog kerülni, míg az új rend az 
egész vonalon diadalmaskodhatik majd. 

A tanítósággal szemben azonban jogo-
sultabban és sürgetőbben fog szemben 
állni az a követelmény, hogy minden 
törekvését az iskolai élet és az oktatás-
ügy intenzív fejlesztésére fordítsa s hogy 
e czélból önművelésére is több gondot 
fordítson, mint eddig. Nem csak a jó 
pap, de a jó tanító is holtig tanul s 
annak a tanítónak, a kinek vállain 
osztatlanul nyugszik iskolájának az ok-
tatásügye, többet kell tanulnia és tud-
nia, mint lehetett annak, a kit minden 
lépésében gyámkodás kisért. 

Előirányzatunkban tehát az eddiginél 
nagyobb teret kell biztosítanunk ön-
művelődésünknek : pedagógiai és tudo-
mányos haladásunknak, kötelességeink 
és jogaink megismerésének. Csak a kor 
színvonalán álló pedagógus viselheti el azt 
a felelősséget, a melyet az új rend hárít 
majd a tanítóra. 

De ne hagyjuk ki előirányzatunkból 
jótékony egyesületeinket sem. Sőt ezek-
nek is juttassunk az eddiginél nagyobb 
teret. Szerető gondoskodásunkkal for-
duljunk kivált a „Ferencz József Tanítók 

Házát" föntartó Eötvös-alap felé. Egye-
süljünk ennél a szent oltárnál jelleg-
különbség nélkül, a saját dicsőségünkre 
és javunkra. Nem nagy az az áldozat, 
a mit az Eötvös-alap kér: meghozhatja 
azt, a kartársi szeretet nevében, a leg-
szerényebb javadalmazású tanító is. 

A multak tapasztalatán nyugvó, 
helyes, reális előirányzat: kezessége a 
jó gazdálkodásnak. Állapítsuk meg tehát 
előirányzatunkat, dolgozzunk, fáradjunk 
a megszabott irányban és az újév 
végén számadásunkat nem csak a 
magunk, de mások - mindenek — 
megelégedésére zárhatjuk majd le. 

A tanítók földjének adómentessége. 
Nagyon nevezetes és a tanítókat megnyug-

tatható elvi jelentőségű határozatot hozott 
legközelebb ' (1900. évi 778. sz. a.) a m. kir. 
közigazgatási biróság. 

Kimondta ugyanis, hogy a „néptanítók által 
tanítói minőségükben bírt földek után sem a 
tanító, sem a telekkönyvi tulajdonos iskola-
fentartó-testület községi pótadóval meg nem 
róható."' 

Egészen ideje volt már tisztázni ezt a kér-
dést, mely sokszor olyan áldatlan súrlódásra 
adott alkalmat a közigazgatási és egyházi, 
vagy iskolafentartó hatóságok, vagy éppen a 
néptanítók és községi elöljáróság között. 

Pedig részben eléggé világos volt a törvény, 
ámbár nem lehet eltagadni, hogy részben 
hiányos is volt. 

A keresetadóról szóló 1875 : XXIX. t.-cz. 
2. §. utolsó szakasza c) pontja szerint az állandó 
fizetést húzó tanítók a kereseti adót fizetők 
IV. osztályába tartoznak. Tehát állami adót 
kell fizetniök. 

Azonban ugyanezen törvény 27. §-a így 
rendelkezik: „Az állam hivatalnokai, a katona-
tisztek, honvédtisztek, a törvényhatósági tiszt-
viselők és hivatalnokok és a néptanítók a 
községi adótól hivatalaik után járó jövedel-
meikre nézve továbbra is adómentesek."' 

Ez világos rendelkezés. 
Az 1886 : XXII. t.-cz. 130. §-a kimondja, 

hogy a községi pótadó a következő egyenes 
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állami adók után vettetik ki: földadó, házadó, 
keresetadó, nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok és egyletek adója, bányaadó, tőke-
kamat- és járadékadó. 

Ezek közül az egyenes államadók közül a 
tanítóknál kiknek fizetését földhasználata 
is képezi csak a keresetadó és földadó 
jöhet figyelembe. 

A keresetadó után azonban —• a mint a 
föntebbi 1875 : XXIX. t.-cz. 27. §-ából 
kitűnik — a néptanítók tanítói jövedelmeik 
után községi adót fizetni nem tartoznak. 

De ki van ez mondva az 1886 : XXII. t.-cz. 
138. g-ában is, ilyképen: 

„Az állam hivatalnokai, a katonatisztek, 
honvédtisztek, a törvényhatósági tisztviselők 
és hivatalnokok, a néptanítók és kis- és nagy-
községekben a kör-, illetőleg községi jegyzők, 
hivatalaik után járó fizetéseikből, illetőleg 
nyugdíjaikból községi adót nem fizetnek." 

„Hasonlóan nem fizetnek a lelkészek sem 
azon javadalmaikból, melyeket kizárólag az 
illető egyházi községben viselt lelkészi hivata-
laik után élveznek." 

Ez a törvény hiányos, vagy legalább annak 
látszik. Mert az idézett szakasz első bekezdése 
csak „fizetésről" szól, a mit sokan úgy magya-
ráztak, hogy ez alatt csak készpénzbeli, vagy 
terménybeli fizetést lehet érteni; a második 
bekezdés szól ugyan „javadalmakról," de ez 
meg csak a lelkészeket említi föl s a néptaní-
tókról hallgat és így a kik elismerték is azt, 
hogy a „javadalom" alatt a használatra adott föld 
jövedelmét is kell érteni, tagadták, miként ez a 
néptanítók által használt földre vonatkoztatható 
lenne, mivel a törvény csak lelkészeket említ. 

No de most már tisztában van a kérdés, a 
mit nem is lehetett másként, mint a tanítók 
javára eldönteni. 

Mert hiszen a tanítóra közönyös az az 
elnevezés, hogy a nehéz munkájával kiérdemelt 
megtérítést fizetésnek, vagy javadalmazásnak 
nevezik-e: mivel az 1891 : XLIII. t.-cz. 4. §. 
e) pontja szerint úgy sem lehet kétsége, hogy 
a nyugdíjnál számítanak „a készpénzfizetést 
pótló, vagy kiegészítő földilletmény jövedelme, 
a terménybeli járandóságok és egyéb szol-
gálmányok is." 

A tanítónak mind az fizetése, a mit kineve-
zésekor, vagy megválasztatásakor neki szerző-
désileg köteleznek. 

A fizetés szűkebb, a javadalmazás tágabb 
fogalom. A fizetés alatt legtöbben csak a kész-
pénz, vagy terménybeli járandóságot, de a 
javadalmazás alatt nemcsak ezeket, hanem 
pl. a lakást, használatra átadott földnek 
jövedelmét is értik. 

Minthogy tehát a tanítónak bármely járan-
dósága fizetést, vagy fizetés-pótlást képez, mint-
hogy a hol kap, a földet azért kapja haszná-
latra, mert az fizetéséhez tartozik s annak 
növelésére szolgál: törvényen alapszik, hogy 
fizetésének semmi alkatrésze után se terhel-
tessék meg községi adóval vagy pótadóval. . . . 

A tanítókat mindesetre sok kellemetlenség-
től megóvja most már a közigazgatási bíró-
ságnak 1900. évi ápril 25-ikén 778. sz. a. 
hozott fönti határozata. . . 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

Tanyai népoktatás. 
Magyarország tanítóinak azon része előtt, 

kik a Dunán túl, hazánk északi részén vagy 
délkeleti vidékén vannak hivatva az ország 
népoktatásügyét előmozdítani, ismeretlen a 
tanyai iskola fogalma. 

Hazánk eme vidékein község község mellé 
van építve, a lakosok földjeiket a faluból 
munkálják. Másként van azonban ez az Alföldön, 
hol a legtöbb község, sőt nagyobb városok 
lakossága is mint Szeged, Szabadka, Hód-
Mező-Vásárhely, Kecskemét, Fél egy háza, Cson-
grád stb. kevés különbséggel felerészben a 
határban, a tanyákon, vagy mint a bácskai 
ember mondja, a szállásokon lakik. Ott él 
családostul 5—16 hold földön, néha kevesebben 
is, kinek mennyi jutott. 

Hazánk ezen polgárainak népoktatását szol-
gálják a tanyai iskolák. 

Elismerem, hogy nehéz helyzete van azon 
kartársamnak, a ki valamely nemzetiségi vidék 
7—800 lakosból álló falujában hirdeti s ter-
jeszti a nemzeti szellemet, de ha igazságosan 
mérlegeljük a helyzetet, kevésbbé könnyebb 
ama kartársamé, kit a sors a tanyai lakosság 
szellemi vezéreül szentelt. 

A falusi tanítónak tanítása végeztével akad, 
hol a jegyző, hol a pap, s más intelligens 
ember, kivel a tanítás után fönnmaradó idejét 
eltöltse, többnyire naponkint újságot olvashat, 

1* 
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ámde a tanyai tanító, ki a saját községétől 
12—15 kilométerre él, el van vágva a művelt-
ség minden eszközétől, nélkülözi mindezeket. 

A tanyai tanítónak egy vasárnapja van 
csupán, mikor bemehet a falujába s idejét 
akkor is azzal kell töltenie, hogy a jövő heti 
élelmét beszerezze. 

Ezt a szolgálatot ezelőtt 300 forintért tel-
jesítettük ; hála érte dr. Wlassics Gyula nemes 
gondolkozású ministerünknek, hogy ama helyes 
politikájával, melylyel előbb a magyar fajt 
tűzte ki föladatául kultúrájában megerősíteni 
az alföldi államosítások által, a tanítók fizeté-
sének rendezésével kedvezőbbé tette a tanyai 
tanító helyzetét is. 

A mostani rendezés azonban még nem lehet 
végleges, mert semmivel sem könnyebb az 
alföldi nagyobb községek, járási székhelyek, 
20—25 ezer lakosú városok s az ahhoz tar-
tozó tanyai iskolai tanítók anyagi helyzete, 
mint a főváros környékéé. A lielyi-pótléknak 
itt is helye van. Mert adatokkal igazolható, 
hogy a nagyobb alföldi városok tanítói meg-
élhetési viszonya sem könnyebb, mint a főváros 
környékéé — kiké pedig eléggé súlyos — sőt 
szolgálat tekintetében még nehezebb, mert 
elismerésre méltó, derék munka az, melyet az 
alföldi tanítóság, főkép a tanyai tanító végez. 

Mint közvetlen rendelkezésemre álló adato-
kat, Csongrád város állami elemi iskolai ada-
tait sorolom föl. 

Csongrád város 23 ezer lakost számlál s 
mindennapi tanköteleseinek száma 3063, mely-
ből 1747 lakik a városban, 1316 a tanyákon. 
Eme 3063 tankötelesből a jelen tanévben isko-
lába jár 2547, nélkülözi az iskoláztatást 516 
tanuló, 16-8%. 

A 2499 tanuló közül a város belterületén 
jár 1641, nem jár 106, vagyis 6%. A 8 tanyai 
iskolába jár 906 mindennapi tanuló, nem jár 
416 tanuló (31%), minek oka az iskola hiánya 
s ennek folytán a túlzsúfoltság. 

íme tehát a tanyai iskolákra fölsorolt ada-
tok bizonyítják, hogy az alföldi tanyai tanító 
munkája nem könnyű, mert majdnem minden 
iskolában 100-on fölül van a növendékek száma 
s a mellett minden tanyai iskola 6 osztályú s 
mindegyik mellett fönnáll a gazdasági ismétlő-
iskola szerdán és szombat délután 3—3, össze-
sen heti 6 órával. 

Sokszor olvastam egyik-másik kartársam 
tollából, hogy a tanyai iskoláknál a 8 hónapos 
szorgalmi idő ki nem vihető. Nem tudom, mi 
az oka máshol, a csongrádi állami elemi tanyai 
iskolákban a beírás szeptember 20-ával s a 
rendes tanítás október elejével kezdetét veszi 
s mint a mult évben is, junius 2—8 között 
tartandó záróvizsgálattal végződik s mégis az 

1898/99. tanév végével a tanév elején beírt 
869 tanulóból 751 járt a tanév végéig, az 
1899/900. tanév elején beiratkozott 879 tanuló 
közül 787 volt jelen az évzáró vizsgálaton. 

Ezen adatokból látható tehát, hogy a 8 hó-
napos szorgalmi idő a tanyai iskoláknál betart-
ható, mert az, hogy 10% a tanév közben 
elmarad, a másik 90%-ra nem lehet irányadó. 

Szerintem az alföldi népoktatás súlypontját 
legfőkép a tanyai iskolákra — a tanyai nép-
oktatásra — kell helyemi, mert a népművelt-
ség ott a legelmaradottabb. 

Jóakarat kell innen is, onnan is. Tanítók,, 
gondnokságok, iskolaszékek, községi elöljárók 
s a tanfelügyelők vállvetett munkásságára s a 
vallás- és közoktatási ministerium erős támo-
gatására van szükségünk, hogy az alföldi, 
tanyák népének kultúráját fokozzuk, emeljük. 

Ministerünk politikája legyen az említett 
tényezők vezető fáklyája, akkor elérjük a czélt 
s a mai helyes közoktatási irányt eredmény és 
dicsőség koronázza. 

Yan azonban egy nagy bajuk az alföldi 
tanyai tanítóknak, hogy t. i. el van vágva az 
útjuk az előrehaladástól. 

Ugyanis az államosítás előtt úgy volt, hogy 
azon községbe, melyben az illető mint tanyai 
tanító működött, ha a városban tanítói állás 
üresedett meg, működése, szolgálati ideje, csa-
ládi viszonyai figyelembevételével minden külön 
pályázat nélkül a tanyai tanítók közül léptet-
tek valakit elő, az iskolaszék számára kiadott 
20.311/76. számú utasítás 44. §-ának 3. pontja 
alapján. 

így volt ez az alföldi állami iskoláknál is a 
legutóbbi időkig. Itt meg az igazgatók javas-
latára a gondnokság a tanfelügyelővel együtt 
eszközölte a beleegyezést a gondnoksági utasí-
tás 34. §-ának 3. pontja értelmében. 

Mióta az állami iskolákat újra törzskönyvel-
ték, úgy látszik, ettől a helyes módszertől el-
térés történik, ez pedig baj, mert elkedvetle-
níti a tanyai tanítót munkásságától s elsőnek 
a tanügy issza meg a levét. 

Nem azt óhajtom én ezzel, hogy az alföldi 
állami iskolákhoz vagy azoktól áthelyezés soha 
se történjék, mert hiszen egy az iskolaföntartó, 
ki velünk legjobb belátása szerint rendelkezik,, 
hanem hogy a mennyiben ezen áthelyezések 
foganatosíttatnak, ha az ott működő tanyai 
tanító óhajt a városba jutni s azt munkássága 
folytán megérdemli vagy családja neveltetése-
rákényszeríti, az helyeztessék be — s az át-

| helyezett menjen a helyére. 
Ezt kivánja az osztó igazság, a tanügy, az 

alföldi tanyai tanítók specziális érdeke és, 
: helyzete. 
I (Csongrád.) Blázsik Mihály* 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

„Nagyjaink emléke." 
£ czím alatt Szabó B. László székesfővárosi 

kartársunk lendületes czikket írt lapunk mult 
évi deczember 13.-án megjelent számában. Az 
•eszme, melyet fölvet, nem egészen ú j ; előtte 
számosan foglalkoztak már vele. Kidolgozása 
azonban oly meggyőző, oly meleg, hogy magá-
val ragadja minden olvasóját, a ki a szép 
eszmékért hevülni képes. 

Érdemes kartársunknak, mint maga mondja, 
meg van már ez ügyben a tervezete; csak 
kár, hogy nem bocsátja előre. így könnyebben, 
rövid idő alatt s tán biztosabban is juthattunk 
volna közmegállapodásra. 

Hanem azért, a mit mond, én is aláírom 
utolsó szóig. Én is azt tartom, azt tartjuk 
ezren meg ezren, hogy nagyjaink emlékét 
koronkint föl kell ujítanunk, hogy áldásos 
életükből követendő példákat rajzolhassunk a 
fiatalság számára. 

Midőn azonban utolsó betűig magamévá ~ O 
teszem álláspontját, engedje meg, hogy eszme-
lánczolatához én is hozzáfűzzek még pár 
szemet. 

Óhajtanám, lia élő nag;/ alakjaink munkás-
ságát is alkalomadtán ocla állítanák követendő 
például a tanuló ifjúság elé. 

Sok igazság van abban, hogy a jelen a 
múltból táplálkozik. Egy tekintet közéletünkre 
arról győz meg, hogy élő nagy alakjaink a 
letűnt nagyok nemes, magasztos eszméit kép-
viselik ; életükben erényeik megujulnak s 
mintegy folytatást nyernek. Nagy Lajos király 
nemes tettét, midőn egyik katonáját megmenté 
a hullámok közül, több mint félezer esztendő 
választja el Hollandia királynőjének a napok-
ban gyakorolt nemes tettétől. De ki merné 
állítani, hogy e királynő nemes tettének, csak 
azért, mert él, kevesebb az értéke, mint bol-
dogult nagy királyunkénak ? Hát Széchenyinek, 
Deáknak, Éötvösnek s annyi letűnt nagy jele-
sünknek nincsenek-e ma is szellemutódai, kik a 
mai korszellem tisztultabb eszméivel bővülten 
hasonló nagy tetteket végeznek s ellenállha-
tatlan varázszsal ragadják magukkal az egész-
séges közvéleményt ? 

Az élő nagy alakok, kiket ismerünk, kiket 
saját szemünkkel látunk, hangjukat halljuk, 
beszédeiken lelkesedünk; velük érzünk, velük 
gondolkozunk; törekvéseik mellett esetleg agi-
tálunk : vájjon nem gyakorolnak-e szintoly, 
talán mélyebb s maradandóbb bonyomást lel-
künkre s vájjon nem biztosabb kézzel irá-
nyítják-e lépteinket a közélet útjain, mint azok, 
kiket sohasem láttunk s & kikről csupán jó 
könyvekben olvastunk? . . . 

A Jénában tartott nyári karsus egyik elő-

kelő hallgatójától értesültem, hogy Német-
ország elsőrangú, mondhatnám világhírű peda-
gógusai még a történelmi oktatásnál is a 
forma heurisztikát ajánlják és gyakorolják. Ez 
a világosság nekünk még sérti a szemünket s 
amaz eljárást tán merényletnek tartjuk a fej-
lődés tana és chronologia ellen. Pedig, bizony, 
ama tanalak psychológián nyugszik. Közvetlen 
szemléletből és tapasztalatból indul ki s 
az ok és okozati egybefüggés kapcsolatából 
magyarázza ki, fejti meg a multak ese-
ményeit. Közvetlen szemléletekből és tapasz-
talatokból, melyek a tanuló ifjúság szemeláttára 
folynak le. Szóval, én abban az erős hitben 
vagyok, hogy az élő nagy alakok rajzolása 
nemcsak közvetlenebb példát nyújt, hanem 
háladatos anyagot is ahhoz, hogy tanuló ifjú-
ságunkkal a multak lélekemelő eseményeit s 
ezekben letűnt dicső alakjaink életét is meg-
értethessük s a jövő nemzedéket hasonló 
nemes tettekre buzdíthassuk. 

E fejtegetésemmel nem akarom én meg-
dicsőült nagyjaink kegyeletes emlékét sérteni, 
mert jól tudom, hogy minden áldást, melynek 
ingyen birtokosai vagyunk, majdnem mind az 
ő nemes lelkűknek s önzetlen fáradozásaiknak 
köszönhetünk. Jól tudom, hogy sokat szen-
vedett nemzetünket balsorsában vigasztalták, 
aléltságából fölélesztették. Azt is tudom, 
hogy sokan martyr-halált haltak érettünk s 
kiknek szelleme, miként a nyugvóra szállt 
nap, bearanyozza hazánk ormait . . . De 
ne feledjük, hogy áldást és meleget áraszt 
az a nap is, mely a tiszta égen fejünk fölött 
tündöklik. 

(Újpest.) Szentyyöryyi Lajos. 

A szorgalomul ő egyöntetűsége 
érdekében. 

Indulok körútra, bár hideg idő jár, ki fogok 
rajta, veszem bundámat (illetve kérek egyet 
kölcsön), szembe-szállok a torzonborz viharral, 
hiába fogadott valakivel, nem lódit ki drága, 
jó bundámból. 

Minduntalan találkozom népekkel, amott 
teheneket, ökröket hajtanak. Rosszat sejtek. 
Szólok kocsisomhoz: János, tán vásár van 
valahol ? Igenis tekintetes úr, B . . . . ben vásár 
van. Az első faluhoz érünk. Gyermekeket 
látok mindenütt a ház előtt. No itt nem lesz 
tanítás. 

Itt állok az iskola kapuja előtt. Jónapot! 
Iskolát tetszett jönni látogatni P Milyen sze-
rencse ! Csakhogy féljem vásárra hajtotta 
a rékást, mert tetszik tudni, kellene egy 
kis pénz. 
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Minthogy bármerre mennék is ma, sehol 
sem találok tanítást, fogtam magam s vissza-
mentem. 

Másnap újra elindultam. Koczog a két 
lovacska s nemsokára egy fatornyos faluba 
érek. I t t sincs itthon a tanító, mert lakoda-
lom van, mulat. A harmadik faluban temet. 
A negyedikben ma van szünet pénteken, mert 
hetivásár levén, ilyenkor a gyermekeket elgá-
zolná a kocsi. 

Mönjünk tovább. Mi a csoda! I t t zárva az 
iskola. Egy paraszt bukkanik elő s tudtomra 
adja, hogy a tanító ma disznót ölt, nincs 
tanítás; másutt betegség miatt zárva van az 
iskola. Kullogok kocsimhoz, szólok kormányo-
somhoz : hajtson, ballagjunk hazafelé! 

A kir. tanfelügyelőség hivatalának súly-
pontja az iskolában fekszik. Lelkes tanfel-
ügyelőink szívesen teljesítik is azt, daczolnak 
az idővel, útra kelnek, s ime napokig nem 
találnak tanítást. 

A szorgalomidőben a tanulásnak folytonos-
nak kell lennie; azonban ez idő folyama alatt 
bizonyos napokon némi szünnapokat is kell 
tartani. A kisebb szünnapok a hétnek két fél-
napja (p. o. szerda, szombat délutánja,) a 
vasárnap és az egy napból álló ünnepnapok, 
egy májusi nap és az igazgató által a szor-
galomidő alatt külön-külön időben adható, 
összesen 3 napi szünidő. Nagyobb szünnapok: 
karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor vannak, 
így szól a gondnoksági utasítás 39. §-a. 

De még az állami és községi iskolánál 
sincs mindenhol egyforma időben a szünnap. 
A tanfelügyelő útra megy és tanítást nem 
talál. 

Mindenesetre ezen a tarthatatlan állapoton 
segíteni kell. Ministeri rendelet kell, mely 
felekezeti iskolákra éppen úgy mondja ki, 
mint az állami és községi iskolákra a para-
grafust; mindenhol szünnap szerda és szombat 
délután legyen. Szerdán és szombat délután, 
legalább kétszer pihennek és délután télen 
úgyis rövid a nap, legalább kétszer megmene-
külnek a sötétség, hideg elől. Szombaton pedig 
délben levetik szegények ruháikat, megmossák 
szülőik, hogy vasárnap tisztát vehessenek 
rájuk, mert bizony soknak csak az a ruhája van, 
a mi rajta van. Szombaton meg is fürösztik 
őket, tehát e 2 félnap a leczélszerübb, legjobb 
szünidőnek. 

Ezt rendelje el a minister úr minden jellegű 
iskolánál. Ugyanezen rendeletben mondja ki 
azt is, hogy vásár, lakodalom, temetés, disznó-
ölés nem ok az iskola szünetelésére, ha pedig 
betegség miatt hatóságilag bezáratott az iskola, 
az alispán ezt azonnal adja tudtára a tanfel-
ügyelőnek. 

Az idő, pénz drága. Hogy kárba ne vesszen 
mindkettő, szükséges a szünnapok egyöntetű 
megállapítása, hogy bármikor menjen is a 
tanfelügyelő, a tanítót az iskolában találja. 

(Szegzárd.) Nayy Béla. 

Tisztaság a népiskolákban. 
A Néptanítók Lapja 51. számában vallás-

és közoktatásügyi ministerünk 89.470. sz. a. 
körrendeletet bocsájtott ki valamennyi kir. 
tanfelügyelőségnek az állami népiskolák tisztán-
tartása ügyében. 

Az említett körrendelet bevezető része ígv 
szól: „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 
főfelügyeletre hivatott gondnokságok koránt-
sem tartják fönn azt a tisztaságot és rendet, 
a mit egyrészt az államkincstár érdeke az 
épületek és fölszereléseik jókarban tartása 
szempontjából, másrészt a közegészségügy sza-
bályai. de végül a pedagógia törvényei is 
a növendékeknek tisztaságra való szoktatása 
czéljából a népiskolában föltétlenül megköve-
telnek." 

Nem mondhatom, hogy ember-öltőt meg-
haladó ideje foglalkozom tanítással, de annyi 
idő óta bizonynyal igen, a mennyi idő elég 
arra, hogy a gyermekből ifjú, az ifjúból férfi 
legyen. Azzal sem dicsekedhetem, hogy bejár-
tam orgzágot világot, de azt dicsekvés nélkül 
fölemlíthetem, hogy ha az operencziás tenge-
ren túl nem is voltam, de jártam keltem a 
Kárpátok által határolt gyönyörűséges szép 
országunk csaknem minden egyes vidékén. És 
a hol megállottam, ugyan mi érdekelhetett 
engem, mint tanítót, leginkább: ha nem annak 
a városnak, vagy falunak az iskolája ? Nem is 
mulasztottam el egy alkalommal sem meg-
szemlélni az iskolát, annak fölszerelését, beren-
dezését. 

Mondhatom: ezen szemléletek sokszor lelki 
gyönyörrel töltöttek el, melyekből rendkívül 
sokat tapasztaltam, okultam; de — sajnos — azt 
is állíthatom, hogy bizony nem egy esetben 
pirultam magam előtt a látottakért. Jobban 
szerettem volna nem látni egyes iskolák külső 
elhanyagoltságát s az iskola belső rendetlenségét. 

Legsajnosabb a dologban az, hogy ilyen 
rendetlenségben uszó iskolákat nem csak en 
láttam. Ugy tetszik nekem nagy számmal kell, 
hogy legyenek azok, ha már országos nagy 
dolgokkal túlterhelt bölcs ministerünknek 
figyelmét sem kerülhette ki ezen első pillanatra 
kicsinységnek tetsző, de végeredményében nagy 
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horderővel bíró kérdés t. i. a népiskoláknak 
tisztán nem tartása. 

Bizony egy kissé furcsán hangzik, hogy 
ismételt ministeri körrendeletben kelljen a 
tanítóságot az iskolai rend és tisztaság fön-o o 
tartására fölszólítani; de ez így van. Ok nélkül 
e körrendelet bizonynyal nein látott napvilágot! 

Hogy megjelent — reánk, tanítókra egy csep-
pet sem hizelgő; de hogv meg kelleti jelennie, 
azt hiszem rajtam kívül még sokan vallják! 

Mert mégis csak — enyhén szólva — nagy 
indolenczia, még nagyobb nembánomság kell 
ahhoz, hogv egy tanító iskoláját rendetlenség-
ben, tisrtátalanságban tartsa. 

Ugyan mi lesz velünk, mi lesz növendé-
keinkből, mi lesz a társadalomból, ha a kezünkre, 
fölügyeletünkre bízott iskolai épületet, akár 
csak egy tantermet is, rendetlenségben, hogy 
ne mondjam piszokban tartunk ? Hiszen az 
így „gondozott" iskola többé nem iskola, 
hanem igen is a baczillusoknak a meleg-
ágya, a ragálv ok fészke, melytől szülő, 
gyermek messzire kell, hogy fusson. Igen, 
igen! Nagy gondatlanság vonta maga után e 
körrendeletet. 

Ne szépítsük a dolgot. Kibúvó lyukakat se 
keressünk. Hiszen a rend és tisztaság fentar-
tására nem szükségesek valami rettenetesen 
nagy dolgok, költségek. Legfőbb kellék, hogy 
legyen meg a tanítóban a rend és tisztaság 
érzéke s ha ez meg van, merem állítani, akkor 
nem kell ministeri körrendeletben szigorúan 
figyelmeztetni a tanitok.it — mert ez inkább 
nekik, mint a gondnokságnak szól — „az 
iskolai épületek külső és belső takarítására, 
az ajtók, ablakok, bútorzat, padozat és falak-
nak rendben és tisztán tartására, a tantermek 
és folyosók rendes súrolására, a napi tisztoga-
gatásra, szellőztetésre stb." 

Nekem úgy tetszik, hogv e körrendelet nem 
egy-kettőnek, de soknak szól. 

Tegye mindenki szivére kezét! Tartsunk 
mindnyájan szigorú vizsgálatot iskolánk külső 
és belső tisztasága fölött. S ha e téren a leg-
csekélyebb hiányt tapasztaljuk is, azonnal' 
orvosoljuk legkivált növendékeink testi egészsége 
és helyes nevelésünk érdekében! 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

A gazdasági ismétlő-iskola leány-
növendékeinek tanításáról. 

Örömmel olvastam a „Néptanítók Lapja" 
45. számában, hogy nagynevű ministerünk min-
denre kiterjedő figyelme a gazdasági ismétlő-
iskolák leánynövendékeiről is megemlékezik. 

Sok hasznos és nemes alkotása közt ez is 
méltó helyet foglalhat. 

Hisz régi dolog, hogy a családanya az ő 
kis körében az, a mi a nap a földnek: éltető 
melege, világossága. S én nem hiszem, hogy 
egy nőben is hiányoznék az erre való képesség 
csírája, csak ki kell azt fejleszteni. Azt pedig 
sajnosan tapasztalhattuk különösen mi, nép-
tanítók, hogy népünknél éppen az erre való 
hajlam hiányzik. Nincs meg az egymás iránti 
önmegtagadó odaadás, az önzetlen szeretet oly 
mértékben, mint azt meleg szívvel megáldott 
embertől elvárhatnók. Pedig van mélyen érző 
szivük, csak megkérgesedett a durva bánásmód-
tól, melyben közösen — egvik a másik által — 
részesülnek. Egy kéz kellene, mely a kemény 
héjat lassankint lehántaná, s a jobb érzelmeket 
érvényre jut tatná! Hol van alkalmnsabb kéz 
és szív erre, mint a leányok nevelésével és 
tanításával megbízott — s szép kötelességéért 
lelkesedni tudó tanítónőé. 

Az a serdülő korban levő 12—15-éves 
leányka lelke egész melegével tud ragaszkodni 
ahhoz, a ki gyöngéd bánásmódjával olyan 
világba helyezi, a melyet ő eddig csak ösztön-
szerűleg sejtett, s a mely után vágyódott, de 
nem élvezhetett. (Kivéve, a ki már a minden-
napi iskolában is hasonló bánásmódban ré-
szesült.) 

Ebben a korban az ész már kissé érettebb, 
a szív pedig fogékonyabb, mint bármikor. 
Azért örül annyira az ón szivein, hogy 
serdülő leánykáink is országszerte — a 
nekik annyira szükséges gondos vezetés alá 
jutnak. 

A tárgyak, melyek a leányok gazdasági 
ismétlő-iskolájában tanítandók lesznek, mind 
nagyon czélszerüen vannak megválasztva. Csak 
egy tárgy nincs fölvéve, a mi pedig szerény 
nézetem szerint igen fontos, s ez az egészség-
fan. Még pedig minden tekintetben gyakorlati 
irányú. Midőn pl. a tanítónő maga ápolna 
növendékeivel egy-egy beteget, tudná a sebek 
bekötözésének czélszerfi módját stb. 

Sokszor olvastam már, liogv — a statisz-
tikai kimutatások szerint egy nyugat-
európai államban sem oly nagy a gyermek-
halandóság, mint nálunk. 

Az az iskolából kikerült 15 - éves falusi 
leányka — a legtöbb — 4 - 5 év múlva 
családanya. Bizony, soknak fogalma sincs a 
betegápolásról. Pedig tudjuk, hogy mennyit 
tesz a némi szakértelemmel és hű odaadással 
való ápolás. 

A leendő gazdasági ismétlő-iskolai tanítónők 
tanfolyamán tehát nagyon czélszerünek tar-
tanám, ha egy jeles orvos az idevonatkozó 
anyagról előadást tartana, hogy mint a méh, 
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megrakodtan térve haza e tanfolyamról: ter-
jeszszék növendékeik között az önfeláldozó 
szeretettel párosult hasznos ismereteket a taní-
tónők. 

S ha sikere lesz mindennek: első sorban is 
szeretett ministerünknek mondhat hálás köszö-
netet a magyar nemzet! 

(Hálmágy.) Krocsán Irma. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
i. 

A most működő felekezeti tanítók között 
nagyon sokan vannak még olyanok, kik nem 
végeztek tanítóképző-intézetet, hanem a gim-
názium felsőbb osztályaiból, vagy a theologiá-
ról jöttek el valamely tanítói állomásra. Az 
ily egyének vizsgálatot tettek az akkor még 
fönnálló egyházmegyei vizsgáló-bizottságok 
előtt és oklevelet nyerve, azt hitték, hogy 
most már, ebben a tekintetben, rendben van 
a szénájuk. De csalódtak. Az állam nem 
akczeptálta őket és nem fogadta be az orszá-
gos nyugdíjintézet kötelékébe. A 80-as években 
azonban jött egy rendelet, mely az ily működő 
tanítókat utasította, valamely állami tanító-
képzőben való oklevél szerzésére. Es csak 
miután ezt megszerezték, vétettek föl az or-
szágos nyugdíjintézetbe. 

Igen ám! csakhogy ezzel elvesztettek 
néhány esztendőt. En például 1873-ban lettem 
tanítóvá és — akaratom ellenére — még is 
csak 1882-től vagyok tagja a nyugdíjintézetnek. 

Ezt a sérelmet szeretném én sok ezer kar-
társammal együtt minél előbb orvosolva látni; 
mert az idő halad. Ki tudja, egyik-másik kar-
társamra nem hamarább borul-e az enyészet 
szemfedele, mint hogy ezt az óhajtását meg-
valósulva látná ? Szívesen fizetnők — vissza-
menőleg — a szükséges százalékokat, csak 
nyugdíjigényünk szolgálati éveink arányában 
számíttatnék föl. 

(Záhony.) Szabó Albert. 

II. 
Tekintettel ama helyes érvelésre, mely 

szerint mint egyenlő minősítéssel bíró és 
egyenlő munkakört betöltő egyének egyszers-
mind egyenlő részben is kivánunk részesedni 
a nyugdíj-alapból, a következő óhajomat feje-
zem k i : 

1. 35 évi szolgálat után kapjuk meg az 
egész nyugdíjat. 

2. A most érvényben levő 800 korona 
minimumhoz csatoltassék egyszerre az ötször 
ötödéves korpótlék 500 korona s az így nyert 
összeg vagyis 1300 korona legyen a nyugdíj-
igény kezdettől fogva, — ebben a korpótlék 

50°/o-a is bennfoglaltatik - melytől az első 
5 ° / o részletekben legyen befizethető, a 2Vo 
pedig évenkint. Ennek ellenében azonban 
kivánom, hogy a végkielégítés töröltessék s a 
rendes nyugdíjazás lépjen életbe mindjárt a 
nyugdíj-jogosultság beálltával az alap vagyoni 
állagához képest. Pl. Egy a nyugdíjba fölvett 
fiatal vagyontalan tanító, az első szolgálati 
évében tűzoltás, életmentés, baleset, szerencsét-
lenség stb. miatt szolgálatképtelen lesz nem-
csak a tanítói pályán, hanem egyátalán kereset-
képtelen is, mi lesz annak további sorsa? Az 
a 400 korona, a mit végkielégítésképen kap, 
minél hamarabb e l fogy. . . s azután ? . . . Ellen-
ben, ha évenkint kap bizonyos kisebb össze-
get, irgalmas család vagy gondozó nő szive-
sebben fáradozik körülötte. Ügy hiszem, hogy 
az ilyen szerencsétlen kartársunktól senki sem 
fogja irigyelni biztosított nyugdíjának 20°/.-át 
annál is inkább, mert remélhetőleg kevesen 
lesznek ilyenek, de ne is legyenek! 

(Borsod-Nádasd.J Timár István. 

— Jubileum. A pesti izr. hitk. elemi és 
polgári leányiskolája érdemes igazgatójának: 
Halász Nátánnak tanítói munkássága 50 és 
igazgatósága 30-éves jubileumát ülték meg 
deczember hó 23.-án a tanügybarátok és a 
volt tanítványok élénk részvétével. A közok-
tatásügyi ministert Verédy Károly dr. kir. tanfel-
ügyelő képviselte, ki az ünnepeltnek zajosan 
megéljenzeit beszéd kíséretében Wlassics mi-
nister elismerő levelét adta át. Az érdemes 
tanférfiút számosan üdvözölték s tiszteletére 
este lakomát is tartottak. Ez alkalommal az 
ünnepelt fia: dr. Halász M. 200 koronát adott 
át Péterfy Sándornak az Eötvös-alapnál létesí-
tendő „Halász Nátán-alapítvány" javára. 

= Levél a szerkesztőhöz. Hogy a példa 
hasson, példákra van szükség. íme itt is van 
egy, a mely buzdítólag hathát. A győrvidéki 
tanító-egyesület győri körének elnöke: Benedek 
Vincze, a ki agilitásával és buzgóságával már 
több jó ügyet diadalra juttatott, a napokban 
átírt a győri fűszerkereskedök egyesületéhez, 
hogy a Tanítók Háza gyufájának terjesztésé-
ben működjék az közre. Az átiratnak meg lett 
a kivánt eredménye. A győri fűszerkereskedök 
egyesületének elnöke azt írta válaszában, hogy 
az elnöklete alatti egyesület készséggel vállal-
kozik a Tanítók Háza gyufájának árusítására 
s hiszi, hogy a szép czélra jelentékeny haszon 
fog általuk is háramlani. Győr, 1900. decz. 
végén Fischer B., a kör Il-od jegyzője. 
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Az újévben. 
Ismét letűnt egy év 
A mult homcdyába, 
Mihozzánk nem volt rossz; 
Áldást mondunk rája. 

S bár az árnyékból •is 
Kijutott a részünk, 
A jövőbe mégis 
Bizalommal nézünk. 

Javunkra dőlt él sok 
Nagyon fontos érdelx. 
Kiváló érdeme 
Ez az elmúlt évnek. 

Virágzásnak indult 
A Tanítók Háza. 
Vérmes reményein1; 
Megvalósult álma. 

Társadálom, állam 
Sokat tettek értünk, 
De meg hát magunk is 
Helyes útra tértünk. 

Tanítók buzgalma 
És összetartása, 
Ez az elmúlt évnek 
Egyik nagy áldása. 

Erős kitartással 
Maradjon meg bennünk, 
Igazán lehessen 
Immár egygyé lennünk . . 

A jövőnek képét 
Eltakarja fátyol, 
De mögötte egy szebb 
Hajnal pírja lángol. 

Míg kibontakozik 
Reményeink szárnya, 
Csak az az egy legyen 
Mindnyájunknak vágya: 

Derüljön a honra 
Szebb jövőnek fénye, 
Világát c nemzet 
Boldogságban élje ! 

Borso I- NádasdJ Gei'yely János. 

Kis fiam pedagógiája. 
A nagyobbik kis lányomból bizonyosan irónő 

lesz Bizonyosan.. . Hogy miből gondolom én 
ezt, elmondom röviden: abból, hogv bámulatos 
fantáziával tud játszani, az eljátszott dolgokat 
egyúttal le is írja mindig élőszóval, — részle-
tesen és színezve s nem hagv ki semmi jellem-
zőt, semmi olyat, a mi a dolog kiszinezésére 
szükséges. Például, mikor ezt játszsza, hogy 
kenyeret süt, azt a következőképen adja elő. 

„Kis teknőmbe beleszakajtottam a ke-
nyeret ! Nézze csak anyikám, milyen puhára 
megkelt, majd kifordul az edényből. Most hát 
sietek vele a pékhez, mert kilenez óra elmúlt 
és ilyenkor be szokott vetni: el ne késsem. 
Te Miczike (ez a másik testvérkéje) vigyázz a 
kis babára, — hogy ne sírjon, míg haza jövök; 
ha fölébred, altasd el! Meg fogom mondani a 
péknek, hogy vigyázzon nagyon a kenyeremre, 
meg ne égesse, — nem szeretném, ha feketére 
sütné a héját, éppen máma, a mikor vendég 
lesz! Visszafelé tejet is hozok még, mert nem 
lesz elég, a mit a tejcsarnokos ember hozott. 
J a j de messze van az a p é k . . . (mondja, mialatt 
föl-alá jár a szobában.) Annyi idő telik el 
mindennel!" 

Hát ez mind nagyon szép és üdvös dolog is 
volna, mert ekkép a kicsike valóban élvezetessé 
tudja tenni magának az idejét, - de nagy 
hátrányára van szegénykének az ebédlő-asz-
talnál. 

Ott is mindig ilyen színezéssel beszél és alig 
ér rá enni. Bizony sokszor megesik, hogy a 
leveséhez alig nvult még, mikor már tányért 
váltanak és ő siet aztán pótolni, vagy leves 
nélkül marad, mert apuka megharagszik, és azt 
mondja, hogy az asztalnál enni kell és a ki 
nem evett idejében, annak el kell vinni a tányér-
ját : punktum! 

Néhány nap óta azonban azt veszem észre, 
hogy a gyerek az asztalnál kevesebbet beszél, 
többet eszik és ha belekezd egy-egy elbeszé-
lésbe, kis bátyjára néz és abbahagyja. 

Nem tudtam megállni, hogy meg ne kér-
dezzem az okát a feleségemtől: mitől lett ez 
a gyerek olyan csendes ? s főképen pedig, mi 
okból teszi azt, hogy belekezd valamely elbe-
szélésbe és a Józsi gyerekre néz s abbahagyja 
é s . . . eszik csendesen. 

A dolog ígv esett. 
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A napokban iskolai szünidő volt és a fiam 
édesanyjától kora reggel — leczkéit meg-
tanulva — elkéredzett a nagybácsijához, a 
kinek üzlete van és ott töltötte az egész napot. 
Estefelé volt az idő, mikor hazajött a gyerek. 

Látszott rajta, hogy egész nap nélkülözte a 
testvéreit, apja, anyja üdvözlése után sietve 
ment a gyerekszobába. Le sem vetette téli-
kabátját, csak odalépett kisebbik húgához, azt 
összeölelte és csókolta. 

Föltűnt a nagyobbik kislánynak ez a szo-
katlan ölelkezés és csókolózás, — aztán pedig 
még jobban föltűnt neki, hogy a Józsi gyerek 
feléje se néz, hanem leteszi télikabátját és 
hozzáfog szokásos dolgához, játékaihoz. 

Egy pár perczig álmélkodva, egy helyen 
állva várt a kis Ella, hogy mi lesz, kap-e 
csókot a bátyjától vagy se, —1 végre valami 
keserűség öntötte el a szivecskéjét s szemre-
hányó hangon kérdé a bátyjától: 

— Hát engem meg se csókolsz, Józsi ? 
Téged azért nem csókoltalak meg 

— felelt Józsi nyomban a kérdésre, mintha 
a kész felelettel várta volna a kérdést, — mert 
te ebéd alatt mindig beszélsz, pedig apuka 
sokszor mondta neked, hogy ne tedd, — és 
akkor is mindig beszélsz, a mikor én itt 
tanulok! 

A kis Ella nem szólt erre semmit . . . egy 
kissé elcsendesedett, de folytatta j á téká t . . . 
hanem az asztalnál csendesebb, kevesebbet 
beszél e pár nap ó t a . . . bizonyosan arra vár, 
hogy legközelebb őt is meg fogja ölelni és 
csókolni a bátyja, ha haza jön. 

íme a Józsi gyerek pedagógiája 
A szeretet pedagógiája. 

(Budapest.) Mosdósy Imre. 

A gyermek. 
— Rajz. — 

Félhomály van a meleg hálószobában. A 
reggeli szürkület még nem birta áttörni az éj 
homályát. Fehér foszlányként ül a köd a 
nyirkos utczán. A nagy csillár a pompás 
szalonban csak lígy veti fényszóró sugarait 
szerteszét, mint az este, a mikor a gondos 
szobaleány meggyújtotta. 

Apa már elment a hivatalba. Az anyára 
vár a gyermek-nevelés gondja. Van is elég a 
gondból. Meg látszik az anya arczán, a mint 
aggódva tekint a fali-órára s onnét a háló-
szobába a lefüggönyözött ágyacskára, melyben 
édes álmát aluszsza Tódorka, a papa ked-
vencze, az anya szemefénye. 

A fali-óra mutatója nagyokat zökkenve siet 
a hetes szám felé. S az édes mamának nehe-

zére esik kiragadni gyermekét az álom lágy O Oi/' DJ 
öléből. 

De meg kell tenni. Az óra üt s Tódorká-
nak iskolába kell mennie. Éppen fölemeli apró 
kezecskéit, tán — hogy egy libbenő lepkét 
fogjon el — álmában. Az anya csókot lehel 
az aranyos kacsókra. Gyügyörésző hangon ser-
kenti fiacskáját fölkelésre: 

Tódorkám! Aranyos fiacskám! Hét óra. 
Kelj föl puczikám, öltözködjél iskolába kell 
menned. 

És a gyermek fölnyitja álmos szempilláit, 
két karjával átöleli anyja nyakát. Még küzd 
az álommal, szemhéjai le-lecsukódnak; teste, 
mely a tehetetlenség állapotában van, szinte 
besüppedt a lágy derékaljban. 

Mint gyümölcs a fán, csüng az anya keblén, 
így lép az álom birodalmából az élet görön-
gyös földére. 

- Angyalom, fiacskám — beszél hozzá az 
anya a tanító-bácsi a serény fiiícskákat 
szereti. Kelj föl; a kávé készen van, mellette 
a friss kifli. Siess Tódorkám! 

Tódorka eszmél. Fölemelkedik. Kitörli álmos 
szemeit azzal a két alma-formájú öklöcskéjével. 

— Anyácskáin, édes! 1 gy-e, az óra így 
tesz: tik-tak - tik-tak . . . „Ha ezt mondom 
és mutatom, akkor úgy hangzik, hogy: „t." 

— Úgy, úgy drágám. Föl! föl! Táskádba 
már beleraktam tanszereidet; mellé tettem a 
tízórait: vajaskenyeret. No csak . . . Föl! Ugv 
no! . . . Most hamar a mosdótálhoz! 

Tódorka kissé húzódozik. Fél a mosdó-
víztől. 

Hát fiacskám, ki a huszár ? . . . A huszár 
nem fél a víztől; és te, Tódorka félnél a 
víztől? . . . 

Tódorka az anyai biztató szavakra merészen 
hozzá áll a mosdótálhoz. Bár bőröcskéje irtózik 
a hideg víztől, nagy bátran végig csurgatja 
patyolat testén a szivacs tartalmát. Es szól: 

— Anyukám! a huszárnak ugv-e nem hideg 
a víz ?! 

Anyuka megnyugtatja. S megígéri, hogv 
megkéri a Mikulást, hogy Tódorkáról el ne 
feledkezzék, mivel az ő kis fiacskája nem fél 
a víztől. 

Tódorka reggelihez ül. Drága gvöngy szemei-
ből végképpen elröppent az álom. Elmélkedik 
a tanító-bácsi által mondottakról. 

. . . Nagy Lajos király mondta egy kato-
nájának: „fiam ugrass a vízbe . . . " 

— Ugy-e kedves anyám, még a király sem 
fél a víztől? 

— Nem, fiacskám. Hanem siess, mert 
elkésel az iskolából. Tudod, a tanító-bácsi 
megpirongatta a Kovács Misikét is, mivel az 
mindig későn megy az iskolába. Te mondtad. 
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- Ugy van, anyám! De engem szeret ám 
a tanító úr! 

És Tódorka egy pillanatra szótlanná lesz. 
Lelki szemei elé varázsolja a tanítója képét. 
Szelíden rajzolódik szemei előtt le az ő okta-
tója. Tódorka imádattal határos szeretettel 
rajong érte. Hisz a tanító-bácsi szereti kis 
tanítványait. A tanítás mellett el-elmesélget. 
Aztán szeretettel simogatja a jó fiúk fürtös 
fejecskéjét. 

Ez jut eszébe Tódorkának, ezen mereng, 
mignem megszólal és vallomást tesz anyjának, 
hogy ők mindnyájan szeretik a jó tanító-bácsit. 

Az anya boldogan mosolyog. A tanító iránti 
szeretetet néhány jó szóval igyekszik fiacskájá-
ban erősbíteni, azután elkíséri Tódorkát az 
iskoláig. Pár szót váltva a tanítóval, gyer-
mekét annak gondviselő oltalmába ajánlva, 
megnyugodva távozik. 

* 

Változik a kép. Kovácsné asszonyomnak is 
van fia. rosszul nevelt, vásott gyereke. Napról-
napra hangzik ellene a panasz, majd ezt, majd 
azt a tanuló-társát tépázza meg. A tanító jó 
szóval igyekszik a ferde házi-nevelés hibáit 
rajta kiköszörülni. Szeretettel inti, oktató 
szavát mindnyájához intézi: „fiaim, szeressétek 
egymást, mert ti itt testvérek vagytok." 

A Misikén csak nem fog a szó. Otthon 
szülei előtte tárgyalják a tanítót; kritizálják 
munkásságát, kifogásolják igazságosságát, részre-
hajlással vádolják, sőt durvának festik le — 
a gyermekük előtt. 

Misiké sírással ébredt föl. Öltözködés közben 
folyvást indulatoskodik, rángatódzik. A kávés-
csészét ide-oda lökdösi, ez sem .jó, az sem jó 
neki. Végül, mikor már indulnia kellene az 
iskolába, ezer kifogással áll elő. 

Kovácsné asszonyság utóbb méregbe jő. 
Előbb alaposan megrakja drága gyermekét, 
azután karon fogja s úgy vonszolja nagy 
haraggal az iskoláig. Persze, hogy későn érnek 
az iskolához. Ott bennt a tanteremben mái-
javában foly a tanítás. De ez mit sem tesz! 
Kovácsné belódítja Misikét, maga is bepördül 
és méreggel ontja a szót: 

— Tanító úr, mi az oka, hogy fiam nem 
akar az iskolába jönni ? Már ennyi meg ennvi 
ideje jár ide, még semmit sem tud. Hátul ül 
a között a sok rongyos gyerek között. Az ő 
fiát azok elrontják. Kikérem, hogy a hátulsó 
padban adjon helyet az én gyermekemnek; 
vagyok én olyan asszony, mint más anya; 
nem tűröm és megkívánom . . . 

így a Kovácsné. A gyermek-népség pedig, 
mely úgy jött az iskola szentelt falai közé, 
miként Mózes a csipkebokorhoz, megdöbbenve 

hallja, hallgatja a nyelves asszony kifaka-
dásait. Eltűnik előlük a tanító, mint eszmény-
kép. Előttük áll az ember. Az egyszerű munkás, 
ki bérért dolgozik, a ki fölött áll az erős szülő, 
a kinek parancsolni is lehet. 

Megrajzoltam a gyermeket, azok okulására, 
a kik elrabolni igyekeznek a gyermektől az 
eszményt. Megrajzoltam, hogy az az egy rossz 
ember lássa, hol a hiba. Ja j a botránkoztató-
nak. Es ne legyen öröme a tékozlónak a, 
kisdedekben, mert tőlünk, tanítóktól, elidege-
níteni akarta őket. 

(Budapest.) Csáky Eleh. 

I R O D A L O M . 
Képes ABC és olvasókönyv a vegyes ajkú 

népiskolák számára. írták Gramma Döme kii-, 
segéd-tanfelügyelő és L 'szló Elek közs. tanító. 
Átnézte Sebestha, Károly, Temesvármegye kir. 
tanfelügyelője. Ára 30 kr. Kiadja a Polatsek-
féle könyvkereskedés Temesvárott. — Örömmel 
üdvözöljük a Grainma-féle ABC-ét, mint ked-
ves képszótárt, mely bármely vegyes ajkú vagy 
magyar tannyelvű iskolában, a fogalom-képzésre, 
alkotásra megbecsülhetetlen. A Gramma-László-
féle ABC 116 lapra terjed, melynek mintegy 
harmadrésze képírás, a minek szükséges voltát 
— képző hatását tekintve bizonyítja a 
gyermekvilág tudvágvából eredő azon tény, 
hogy a nevelés-oktatás alsó fokán a gyermek 
minden buzdítás nélkül, nagy hajlamot, szere-
tetet tanúsít a képek iránt, mikről a fogékony 
elme magyarázat nélkül is önmaga alkot fogal-
mat magának. A 3—65. lapon vannak a kis 
betlik, miknek tanmenete is eltérő más ABC-től. 
Szerzők ugyanis már a 7. betűtől megkezdik 
a felső segédvonal használatát s fölváltva is-
mertetik a két közép és a segédvonalig húzandó 
betűket. Mindenik tanítandó betű írott és 
nyomtatott alakja közt van egy a gyermek 
által is azonnal fölismerhető ügyes rajz, miről 
a tanuló már rövid gyakorlat után maga kö-
vetkeztet a hangra, melynek jegyét tanulnia 
kell írni és olvasni. A hangoknak képek által 
való érzékeltetése mellett a szerzők, igen he-
lyesen, a kis betűk letárgyalásáig az összes 
olvasmányanyagot szótagokra bontva adják, a 
mi a folyékony olvasás elsajátítása szempont-
jából tesz kitűnő szolgálatot, mert nem kell a 
gyermeknek a hosszú szót betűként elébb 
hangoztatnia, hanem a 2—3 betűből álló tagot 
pillanat alatt áttekintheti s egyszerre mond-
hatja ki, miáltal nyelvérzéke biztos alapon 
erősbödik s megvan vetve a nyelvtan leg-
szükségesebb alapja. - A 66—89. lapon van-
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nak a nagybetűk. Mindenik nagybetű után egy-
egy teljes egészet képező kis olvasmány van. 
E II. részben is a szerzők a szemléltetés helyes 
elvét követve, félre nem ismerhető rajzban 
mutatják be azt, a miről a tanuló olvas, hogy 
a tudást állandósítsák. F g y az I. mint II. rész-
ijén az egyes tanórák anyaga, azon elvből, 
hogy „inkább keveset, de jól", rövidre van 
szabva, hogy ne csak áttanítható, de begyako-
rolható és értelmezhető is legyen, a mi az 
olvasás-tanítás legszükségesebb követelménye 
és czélja. A gyakorlatok bár rövidek, mégis 
úgy vannak szerkesztve, hogy megfelelnek azon 
módszertani követelménynek, mely szerint az 
elébb tanított összes betűk gyakran előfordul-
nak. — A könyv III. része a tulajdonképeni 
olvasókönyv, melyben a 90—116. lapon a 
beszéd-értelemgyakorlat körébe tartozó olvas-
mányok vannak, szintén képekkel, illusztrálva. 
E részt is nemcsak tartalma, de szerkezete is 
nagvbecsüvé teszi. Nem hosszú lére eresztett, 
körmönfont, hanem rövid, világos s így könnyen 
érthető mondatokból áll, mi az értelemfejlesz-
tés terén kitűnő szolgálatot tesz tanítónak és 
tanulónak egyaránt. Az egészet áttekintve, csak 
a 29-ik lapon találunk egy, bizonyára sajtó-
hibából eredő tévedést. Ott ugyanis fölülről 
lefelé a 6-ik sorban ez van: „jenő mutass két 
ujjat," holott a „k" betűt még csak ezután, 
az „f" megtanítása után tárgyalják, illetve 
ismertetik. A „két" szó helyett tehát „három", 
vagy „öt"-öt lehet és kell írni. — Egyebek-
ben a Gramma-László-féle ABC és olvasókönyv 
igen sikerült munka, mely a legnagyobb mérték-
ben megérdemli a figyelmet és meleg pártolást. 
Az egész mű kitűnő tanítói talentumra és pedagó-
giai ismeretre vall: nincs benne egy fölösleges, 
vagy érthetetlen szó sem; mondatai, a mesék, 
elbeszélések, leírások mind a gyermek lelki 
világához vannak mérve és kapcsolatban állnak 
az élettel. E jeles tulajdonsága mellett növeli 
a mű értékét nemzetközi szótára — vagyis 
képszótára, melyet nemcsak örömmel vizsgál 
a gyermek, hanem azokról összehasonlít, meg-
különböztet, fogalmat alkot, szóval: értelmi 
képességét erősbíti. A könyv alakja tetszetős. 
Födele félkemény papir s kötése vászon. — 
Ez a képes ABC és olvasókönyv már Temes-
és Biharvármegye összes állami iskoláiban 
használatban van s kitűnőségéről a legjobb 
eredmények tesznek bizonyságot Mindezek 
folytán a Gramma-László-féle képes ABC és 
olvasókönyvet az összes vegyes ajkú vagy 
magyar tannyelvű iskolák részére, mint kitűnő 
sikerrel használható könyvet ™ elegen ajánló™ 
a kartársaknak. 

i Jávosfcdva.J Tóth Lajos. 

Új vonab-endszer a szépírás tanításához; 
szerkesztette Wátz Nándor, Verseczen. — Sok 
évi kutatás után arra a meggyőződésre jutott 
a szerző, hogy az írásra való tanítás eredmény-
telenségének oka az eddig közhasználatban 
volt irkák vonalrendszerében van, mivel az 
átmenet négy vonalról egy vonalra, a három 
segédvonal rögtöni elhagyása, nagyon hirtelen 
és közvetetlenül történik. A négy vonal közti 
megszorított és sokáig tartó irás által a tanulók 
hozzászoktak azok segítségéhez, mi mellett a 
szemmérték gyakorlatlan marad. Hirtelen és 
egv vonalra írva, gyakorlott szemmérték 
nélkül a tanulók nem találhatják el sem a 
betűk igazi magasságát, sem pedig az egyes 
betűket képező vonások irányát vagy távolsá-
gát. — Ezen a hiányon akar szerző az általa 
fölállított rendszerrel segíteni. Üj vonalrendszere 
5 irkaszámra terjed s a segédvonalak fokoza-
tos elhagyása és a betűknek különböző magas-
ságokban való Írásában áll, hogy a tanulókat 
leszoktassuk a segédvonalak közt történt Írás-
ról. A vonalakat előbb sűrűbben, később rit-
kábban levő pontok helyettesítik, míg végre 
ezek is elmaradnak. — A különböző előnyök, 
miket ez a rendszer magában foglal, a köz-
oktatásügyi ministeriumot is megnyerték s az 
irkafüzeteket f. é. október hó 12-én 3902. sz. 
rendeletben mint alkalmas tanítóeszközt a nép-
iskolák III—IV. és a polgári iskolák számára 
ajánlotta. 

A „Gazdasági Lapok" immár 53-ik évfolya-
mába lép. A „Iíeligion" kívül, mely csak 
3 hónappal idősebb nálánál, ez a legöregebb 
élő magyar lap. Gazdagon illusztrált, főleg 
praktikus irányú laj. ez, a melyet a tudomány 
színvonalán gyakorlati gazdák is szerkesztenek. 
És éppen ezért nagyon sok hasznosat merít-
het belőle a magyar gazdaközönség. A nép-
tanítók nemes hivatásában nevezetes rész jut-
ván most a mezőgazdasági ismeretek terjesz-
tésének, egy jó gazdasági szaklapban nagy 
istápolásra lelnének, miért is a Gazdasági 
Lapok szerkesztősége indíttatva érezte magát 
arra, hogy csakis a néptanítók részére feleáron 
tegye lehetővé e lap járatását. Míg tehát a 
lapnak rendes előfizetési ára egy évre 16 ko-
rona, addig a néptanítók számára az csakis 
8 korona lesz egész évre. Midőn ezt közhírré 
teszszük, egyszersmind közöljük, hogy „mutat-
ványszámot" kívánatra szivesen küld a Gazd. 
Lapok szerkesztősége, ha eziránt Budapest, 
Muzeum-körút 7. sz. a. hozzáfordulnak. 

Megjelentek: Koncsek Lajos székesfővárosi 
vezető-tanító pályadíjnyertes kitűnő munkája: 
Az iskolatársi szellem fejlesztéséről' 60 fillérért 
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minden könyvkereskedés útján megszerezhető 
vagy a szerzőnél (Budapest, II. ker., Iskola-u. 
50. szám alatt) kapható. Tekintettel e munka 
gyakorlati irányzatára, valamint arra a . körül-
ményre, hogy tiszta jövedelme a Tanítók Háza 
javára fordíttatik: a szerző tisztelettel kéri, 
hogy munkáját a kartársak minél tömegeseb-
ben megrendelni szíveskedjenek. — A Magyar 
Könyvtár következő füzetei: Rákosi Jenő 
Aesopusa, Bródy Sándor és Iierczeg Ferencz 
elbeszélései, Z. Kiss Gyulának Katona József-
ről írt életrajza és Mikes Kelemen Török-
országi levelei. (Wodiáner F. és fiai kiadása, 
VI., Andrássy-út 21. sz.) — A Nagy Képes 
Világtörténet 88. és 84. füzetei. Egy füzet ára 
60 fillér. — Három eredeti magyar dal; zon-
gorára és énekhangra szerzé Philippi Vilmos 
állami tanító; ára 1 K. Kapható a szerzőnél 
Újbányán (Barsmegye). Minden eladott példány 
után 10% a Tanítók Háza javára fordíttatik. —• ' 
Az állatok világa; Brehm világhírű művének 
magyar kiadásából most hagyta el a sajtót 
a 8-ik füzet. Légrádv Testvérek kiadása; egy 
füzet ára 80 fillér. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Bornemisza 

Lajos kriványi földbirtokosnak, a ki a kriványi 
áll. el. isk. javára 1000 korona értékű beltel-
ket adományozott; a nagyváradi lat. szert, 
káptalannak azon alkalomból, hogy Czirkó 
pusztán róm. kath. iskolát építtetett, azt kellően 
fölszerelte s ahhoz tanítót alkalmazott; a salgó-
tarjáni köszénbánya részvénytársidat igazgató-
ságának, a mely a munkások iskolába járó 
árváit 1000 korona értékű téli ruhával látta 
el; Schultz Károlyné úrhölgynek, mint a mosoni 
„Erzsébet Egylet" elnökének az ottani áll. el. 
népiskola szegény sorsú növendékei részére 
egyezer korona értékű ruhanemű adományo-
zásáért. 

Kinevezte: Somogyi Béla oki. tanítót a 
barátmajori áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Manojló György bácskeresztúri gör. kath. 
kántortanítót a bácskeresztúri áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Drávay Zolltán oki. 
tanítót a horgosi tanyai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; (xlodeák Gizella oki. tanítónőt az 
abrudbánvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé 

Áthelyezte: Mihályffy József temesmora-
viczai áll. el. iskolai tanítót a sátoraljaújhelyi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Keviczky 
Nándor miavai áll. el. isk. tanítót a jezerniczi 
áll. el. iskolához jelen minőségében; Czáró 
János és neje bellusi Baross Ilona felső-visói 

és Gramma Aurél és neje Szavoján Mária 
mehalai áll. el. isk. tanítókat, illetve tanítónő-
ket kölcsönösen; Schmidl Hermán horgos 
tanyai és Vörösmarty Emilia kőhalmi áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a horgosi belterületi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségben; SehröcU 
Teréz sonkolyosi áll. el. isk. tanítónőt a körös-
bányai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Séder Piroska abrudbányai áll. el. isk. tanító-
nőt a kőhalmi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Végleg megerősítette: Timina János bereg-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen 
állásában; Boczan Győző goleczi közs. el. isk. 
r. tanítót jelen állásában. 

Jóváhagyta: a temesvári-lippai, belinczi és 
n.-komlósi esperesi kerületekben levő görög 
keleti román népiskolai tanítók egyesületének 
alapszabályzatát f. évi 88.149. sz. a. kelt 
rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Farkas Jeremiás 
szamosújvámémeti gör. kath. el. isk. munka-
képtelen tanító részére évi 580 koronát; Fischer 
Ferencz földesi munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 520 korona. 

Segély-, ill. gyámpénzl utalványozott: 
néh. Szabó Gyula ipolysági r. kath. el. isk. 
volt tanító özvegye, szül. Gynrko Zsuzsanna 
részére évi 333 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Chitia György gk. el. isk. volt borgó-
beszterczei tanító Regina nevű árvájának a 
kolozsvári orsz. tanítói árvaházba. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Tájékozásul többeknek. Áthelyezések al-

kalmával gyakran megesik, hogy az áthelye-
zett tanító illetményeinek átutalványozása késik 
és e miatt aztán az áthelyezett fizetés hiányá-
ban anyagi zavaroknak van kitéve. Pedig ez a 
kellemetlen helyzet igen egyszerűen kikerülhető 
akkép, hogy az áthelyezett egyén illetményeit 
mindaddig, a míg csak azok át nem utaltattak, 
előbbi illetékes adóhivatalnál veszi föl, a mely 
egyszerűen ki fogja azt minden nehézség nélkül 
fizetni. Az adóhivatalok dolga aztán, hogy az illet-
mények átutalása után egymással leszámoljanak. 
Az ilyen helyzetben gyakran tanácstalanul álló 
és anyagi zavarokba jutó tanítók érdekében tar-
tottuk szükségesnek^ e tájékoztatás közlését. — 
D. J. Yulsinka. Államsegélyt csak okleveles 
tanítónak engedélyeznek. — B. (i. Fegyelmi 
eszközei rosszak. Értesítse a szülőket, büntes-
sék meg ők a rakonczátlan gyermeket. — 
R. M. A Magyar Tanítók Naptárát még 
mindig megrendelheti, mert a kiadó többet 
nyomatott, mint a múlt évben és a tanítóság 
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ez irányú buzgósága az idén sem volt nagyobb, 
mint a mult évben. (Ara postai küldéssel 
90 fillér.) Ugyancsak az Athenaeumnál (VII., 
Iverepesi-út 54. sz.) rendelheti meg az Erzsébet-
•emlékkönyvet is, mely ajándékkönyvnek is nagyon 
alkalmas; ára 50 fillér. -— 1). P. B. A tanító 
fizetésébe, s nem az iskola fűtésére adott 
fajárandóságot megfelelő helyi értékben, be-
számítják a nyugdíjigény alapjául. — Halászná 
A. Zs. Csak a nyilvánossági joggal folru-
házott intézetnél töltött időt számítják be a 
nyugdíjalapnál. Miután kérvényét visszautasí-
tották, hasztalan folyamodnék újra. — J. 
Kutti. A királyi tanfelügyelővel lépjen érint-
kezésbe az illető magániskola segélyezése, eset-
leg az állam által való átvétel ügyében. — 
K. M. Fiátfalva. Az adóügyet földolgoztuk 
a M. I. Naptárában; tessék olvasni is. — 
B. ( í j . Avasujfalu. Csak nyomtatott könyvet 
fogadnak el bírálatra és engedélyezésre, kéz-
iratot nem. A bírálati díj 60 korona s ez 
előre leteendő. Keressen munkájának kiadót, 
másként nem boldogul. — Farkas Sándor, 
Sztipáu János, Réti Ottó és Héjjas Dániel 
tanító urakat kéljük pontos lakczímök mielőbbi 
beküldésére, hogy megküldhessük a kiutalvá-
nyozott tiszteletdíjat. (A Sztipán Jánosnak küldött 
lev.-lap azzal jött vissza, hogy „ismeretlen".) — 
F. K. Bikás-Vasgyár. Forduljon a Hasznos 
Mulattató szerkesztőségéhez; csak ott kapható.— 
T. L. Zseliz. A ki évközben tölti be életének 
12-ik évét, a megkezdett osztályt köteles be-
végezni. Egy-két hét nem határoz, pl. a ki a 
tanév első napjaiban tölti be 12-ik évét, az 
már csak az ismétlő-iskolába köteles járni, 
mely később, többnyire november elején veszi 
kezdetét. — Tanítónő. 1. Nincs joga, mert 
több a fizetése a törvényben biztosított 300 
forintnál. 2. Kérheti, hogy hívják meg, de nem 
követelheti. — Kongtaszeg. Gy. T. A nép-
számlálási biztosi napidíjakat 3—8 korona 
közt állapíthatja meg az illető hatóság. — 
Sz. L. Mező-EÖrs. A korpótlék havi részle-
tekben fizetendő ki újabb intézkedésre. — 
Tantestület. Tor.-Ozora. Velünk azt közlik, 
hogy a min. 800 koronára egészítette ki a 
fizetéseket s így kérdésöket (a melyhez külön-
ben czímzett lev.-lapot kellett volna mellékel-
niük !) nem értjük. — B. J. Bál'tfa. Arvaházi 
igazgatóvá tanítói oklevél alapján is lehet az, 
a kit kineveznek. Leányárvaházban tanítónő is 
lehet igazgató.- — T. L. Ördögkút. Gör. kel. 
tanítóképzőt , t okleveles tanító is folya-
modhatik állami iskolához. — K. B. Medencze. 
Az illetékegyenértéket csak azok a tanítók 
kötelesek fizetni, kiknek évi tiszta jövedelmük 
meghaladja az évi 400 forintot; föltéve, hogy 
egyéb szempontból nem mentesek az illetők. 

A római és görög kath., továbbá görög kel. 
vallású tanítók javadalmából előírt illeték-
egyenértéket ők maguk, mint a javadalmak 
élvezői tartoznak fizetni, ha összes évi jöve-
delmük 400 forintot (800 koronát) meghalad. — 
H. J. (). Csak az állandónak tekinthető föld-
bérleti összeget lehetne számításba venni a 
nyugdíjigény emelésénél. Próbáljon érte folya-
modni. — B. M. Székes. Az államsegélyt csak 
arra az időre kellett volna kiadni, míg az illető 
tanított. A korpótlék fele megillette. De ha se 
az egyik, se a másikról nem tudnak nyugtát 
fölmutatni, akkor az összeget meg kell téríte-
niük, mert másként nem tudnak elszámolni. Az 
özvegyre vonatkozólag azonnal jelentést kellett 
volna tenni. Forduljanak a tanfelügyelőhöz. — 
I). Dunapataj. A kir. tanfelügyelőséghez for-
duljon a tanítói díjazás leszállítása ügyében. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetések. O Fölsége a király Túrócz-

vármegye kir. tanfelügyelőjének Berecz Gyulá-
nak, a tanügy terén kifejtett sikeres működése 
elismeréseül, a Ferencz József-rend lovag-
keresztjét, Schaff'er Károlynak, a siketnémák 
temesvári intézete igazgatójának, a siketnémák 
oktatása körül szerzett érdemei elismeréseül, 
a koronás arany érdemkeresztet adományozta. 
A kitüntetteknek, a kik az oktatásügy régi 
jeles munkásai, szerencsekivánatainkat küldjük. 

I Berecz tanfelügyelő urnák az Eötvös-alap és 
a Tanítók Háza támogatása körül is nagy 
érdemei vannak: alig múlik el hét, hogy az 
Eötvös-alap pénztárosa ne kapna tőle posta-

! utalványt! 
— Yilág folyása. A búrok ügye hirtelen 

kedvezőbbre fordult, de nem valami európai 
nagyhatalom jóvoltából, hanem a saját ember-
ségökből. A vitéz búrok ismét összeszedték 
magukat és úgy paskolják megint a betörőket, 
hogy öröm olvasni. Sőt már angol területre: 
a Fokföldre is betörtek, a hol eddig is mint-
egy 3000 hollandus, ú. n. „afrikander" csat-
lakozott hozzájuk. íme, ez a következménye 
Kitchener fővezér kegyetlenkedéseinek! Egyéb-
iránt már ez az angol Haynau is megrágta a szíjjat 
s ez mutatja leginkább, hogy az angoloknak 
roszszul foly „oda lenn" a dolguk. Botha Grover 
búr parancsnok, a ki Krügerhez utazik Hágába, 
Rómában több újságírót fogadott s elmondta 
nekik, hogy ő teljesen tisztában van már a 
háború végeredményével, a mi nem lesz más, 
mint hogy az'angolok egészen elvesztik a Fok-
gyarmatot. ,. A • angoloknak sohasem fog sike-
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rülni, hogy a búr kommandókat a f'okföldi 
Zour-hegyekből s az északi Transzválban levő 
Zoutpan-hegyekből kiverjék, a hol szinte 
bevehetetlen hadállásuk van. Csak gyors 
békekötés, a búr köztársaságok függetlensé-
gének föltétlen elismerésével, mentheti meg 
az angolokat a végső kudarcztól." Ez ugyan 
túlságosan optimisztikus fölfogás, de az bizo-
nyos, hogy az angolok 300.000 emberük 
daczára sincsenek sokkal előbbre, mint tavai 
ilyenkor. Ne is legyenek soha! Kínából 
meglepő hír érkezett. A nagykövetek béke-
föltételeit Kvang-Szü császár megbízottai forma 
szerint átvették s a mikor Európa már „várja 
a hatást," kisül, hogy Kvang-Szü császár meg-
bízása semmis, a mennyiben Kvang-Szü már 
nem is császár. Legalább Shanghaihól az a hír 
érkezik, hogy a császárné még akkor, mikor 
az udvar Tajenfuban tartózkodott, egy Tunghan 
nevű 15 éves fiút császárrá nevezett ki. A ki-
nevező okirat megtiltotta, hogy az új császár 
trónraléptének hírét nyilvánosságra hozzák. 
Az új császárt a császári sárga gyaloghintó-
ban vitték Szinganfuba. Ez a magyarázata 
annak, hogy Kvang-Szü császárnak megenged-
ték. hogy visszatérjen Pekingbe. A volt császár 
reformpárti barátait értesítette, hogy visszatér 
Pekingbe és kéri támogatásukat az ügyek 
intézésében. Az a „15 éves fiú" alkalmasint 
a „lefejezendő" Tuán herczegnek, a boxerek 
főemberének, a fia. A szövetségesek tehát 
kezdhetik élőiről, akár csak az angolok Dél-
Afrikában ! 

— A Magyar Tanítók Árvaházában decz. 
24.-én tartották meg a karácsonyfa-ünnepet, 
mely alkalommal nemesszivü emberbarátok sok 
örömet szereztek a tanítók árváinak, a kik 
versben és prózában mondottak hálás köszö-
netet jótevőiknek. Rohn József, az érdemes 
árvaatya is köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
a kik a tanító-árvák ügyét fölkarolják, köztük 
első sorban Tóth József elnöknek és dr. Kiss 
Áron igazgatónak. A megható ünnepen, a 
melyen az árvák szép ének- és zene-darabokat 
adtak elő, Péterfy Sándor és Lakits Vendel, 
a tanítóság ez igaz barátai és nagyérdemű 
vezérei is megjelentek. 

— Egy magyar tudós halála. A magyar 
tudomány és irodalom régi kitűnő munkása: 
Imre Sándor, kolozsvári nyug. egyet, tanár 
hunyt el szülőföldén: Hódmező-Vásárhelyen. 
Egyike volt ő a legmagyarabb lelkű és tollú 
íróknak. A „néphumor a magyar irodalom-
ban", a „középkori magyar irodalom stíljéről", 
a „népköltészetről" stb. m1 ->kái mind örök 
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becsű munkák. Nemcsak nagy tudós, de 
kitűnő író is volt ő. Evek óta visszavonultan 
élt Hódmező-Vásárhelyen, de folyton dolgozott 
s csak nem rég jelent meg a népköltészetről 
szóló hatalmas tanulmánya, mely páratlan a 
mi irodalmunkban s számot tenne bármely 
nemzet irodalmában is. Imre Sándor együtt 
tanult Debreczenben Arany Jánossal, már 
20 éves korában elvégezte a jogi és theologiai 
tanfolyamot. Több középiskolában tanár-
kodott, mignem rendes tanárnak nevezték ki 
a kolozsvári egyetemre. Rendes tagja volt az 
Akadémiának, a Kisfaludv-társaságnak, tisztelet-
beli tagja az Erdélyi Irodalmi Társaságnak 
és a Kemény Zsigmond-társaságnak. A kolozs-
vári egyetem bölcsészeti kara külön gyász-
jelentést adott ki nagynevű volt tanárának 
haláláról, a ki nyolczvan esztendőt élt. Legyen 
áldott emléke! 

Tanító ünneplése. Vita Károly, az 
abaújtomavárme^yei tanítóság egyik vezér-
alakja, — ki nemcsak szorosan vett tanítói 
munkásságával tünt ki társai között, hanem 
családjával együtt nagy érdemet szerzett a 
fölvidéki nép körében a háziipar terjesztése 
körül is — jelenlegi állomásán immár 25 év 
óta működik. Ebből az alkalomból lélek-
emelő ünnepet rendeztek tiszteletére az iskola-
föntartó evang. ref. egyház tagjai, a hálás 
szülők, kegyeletes érzésű tanítványok, a vidék 
lelkészei és tanítói. Elhalmozták szeretetök 
jeleivel, s megtisztelték értékes ajándékokkal. 
A megye kir. tanfelügyelője, felekezeti és ált. 
tanítóegyesületek stb. levélben üdvözölték. Mi 
is szívesen csatlakozunk az üdvözlőkhöz. 

— Leánykák a nőknek. Ritka szép és 
bájos kép tárul föl febr. 10.-én délelőtt a pesti 
Vigadó nagytermében! Ötszáz fehérruhás, ifjú 
tanuló-leányka áll síkra Stojánovics Jenő 
tanár vezérletével, hogy zenei talentumával 
anyagi segítséget toborzzon össze a M.. D. 
Egyesületnek, a melyről tudja mindenki, hogy 
országszerte elterjedő jótékonysága/al hány 
elaggott, vagy másként keresetképtelenné vált 
nevelőnőnek könnyítette már meg sorsát. 
Bizony most sem fogja senki megvonni e 
nemes czélú egyesülettől a támogatást, kivált 
tudva azt, hogy adakozásáért páratlan élve-
zettel üdítheti lelkét, szivét. Ki ne akarná 
látni, hallani, miként játsza el hangjának üde-
ségével ez a hatalmas és szép kar a Csoda-
szarvas és a Szt. Anna-tavának.íjündéri regéit?! 
Az érdeklődés igen naf , _ -ío lesz idejében 
gondoskodni a jegyekről, melyek az Andrássy-
úti polg. tanítónőképzőben és a Tanítónők 
Otthonában is kaphatók. Lesznek 3 f'rtos, 
2 frtos, 1 frt 50 kros, 1 frtos ülőhelyek és 
50 kros állóhelyek. 
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— Tanítógyiilés. A „Selmeczbánya vidéki 
tanítóegyesület" ez évi rendes közgyűlését 
Selmeczbányán tartotta meg, melyen Acél 
János elnökölt. Megnyitójában örömmel konsta-
tálta, bogy az egyesület 200 koronával az 
Eötvös-alap tagjai közé lépett s ezen összeg 
V í részét már be is fizette. Számos ügy elin-
tézése után a gyűlés azt a határozatot mondta 
ki, hogy az egyesület a Hontvármegye álta-
lános tanítói egyesülethez csatlakozik. Jaeger 
Gyula a nyugdíjtörvény módosítására vonatkozó 
indítványát terjesztette elő, mely három tagú 
bizottságnak adatott ki. Végül kimondatott, 
hogy az egyesület évenkint két gyűlést tart. 

— Követésre méltó. A bajmoki tanítók, 
felekezeti különbség nélkül, 300 korona költ-
ségen színpadot létesítettek, hogy évről-évre 
juttathassanak valamit a Tanítók Házának. 
Ezt a színpadot átadták a helybeli olvasókör-
nek, oly kikötéssel, hogy a költségek törlesz-
tése után, minden előadás tiszta jövedelméből 
35%-ot a kör saját czéljaira fordíthat, 65°/o 
pedig a Tanítók Házát illeti. A szinpad költ-
ségeit már kifizették s deczember hó 26.-án 
az izr. iskola növendékei (tanítójuk Székely 
Adolf) rendeztek előadást, mely 23 korona 48 
fillért jövedelmezett a Tanítók Házára. 

- Rövid liirek. Új állami iskol ít avattak 
föl Nyárád-Szeredában. A megnyitó beszédet 
Deák Lajos kir. tanfelügyelő mondotta; a 
vendégeket Ravasz János ev. ref. esperes, 
gondnoksági alelnök üdvözölte s az iskola 
másfélszázados történetét Fábián Ödön tanító 
ismertette. Délben közebéd volt, este táncz-
mulatság a Tanítók Háza javára. — A Ta-
nítók Háza gyufáját Kriczkályuk János rákos-
pataki tanító meghozatta Feuer Emánuel király-
házi (Ugocsavárm.) vegyeskereskedővel s azóta 
az ottani és a környékbeli tanítók minden szük-
ségletöket a nevezett kereskedőnél vásárolják. — 
A Vörösmarty-szoborra és alapra a plavniczai 
tantestület tisztán tótajkú növendékeitől, meg-
magyarázva nekik: ki volt Vörösmarty, fillé-
renként 1 korona 80 fillért gyűjtött, melyhez 
Gajdos János tanító 1 koronát, Briih.l Lujza 
tanítónő 1 koronát adott. — A diószegi tanítói 
kar január 12.-én a diószegi Wollner-féle 
szálló nagytermében az Eötvös-alap javára 
zártkörű tánczestélyt rendez. Országszerte kö-
vetésre ajánljuk ily mulatságok rendezését az 
Eötvös-alap, illetőleg Tanítók Háza javáva! 

Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Vörös-
marty-szoborra és alapra: Péterfy Sándor 10 K.; 
algyógyi állami iskola tanítótestületének filléres 
gyűjtése a tanulók közt 2 K. 70 f.; Szent-
kereszty Tivadar (tiszteletdíjából) 1 K. — 2. Ta-
nítók Házára: Pintér Sándor (Ajka) 2 K.; 
Korhetz Czelesztin Apátfalva, Csanádm. (Skála 

Alajos bűvészestélyének jövedelme) 20 K. 
(fölülfizettek: Pataky Aurél jegyző 2 K.; 
Lobmayer Nándor lelkész 1 K.; Zabojszky 
Mihály 1 K.; Derecskei Károly 1 K.); bajmoki 
izr. népiskola növendékei műkedvelő előadásá-
nak tiszta jövedelme (beküldte Székely Adolf 
tanító) 23 ' K. 48 f.; Bielik Endre ' (Gápel) 
2 K.; Legeza Mihály Jászberény (tiszteletdíjá-
ból) 1 K. — 3. Eötvös-alapra -. Pintér Sándor 
(Ajka) tagsági díja 3 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros urnák (VII., Wesselényi-utcza 
52. sz.). 

— Réztolli kérelme. Kedves kollegáim 
Nyomasztó és már elviselhetetlen anyagi gon-
dok fojtogatnak. Azzal a kéréssel fordulok; 
hozzátok, hogy segítsétek kiadni egy kötetben 
(10 nyomtatott ív lesz) azokat a tárczadolgo-
zataimat, a melyeket már ugyan ti olvastatok 
a „Néptanítók Lapjá"-ban, de azért csak 
vegyétek meg, hogy legyen meg nektek könyv-
ben is és emlékeztessen titeket arra, hogy az 
élettől üldözött Réztolli kollegátokon segítet-
tetek vele. „Tanügyi Tárczák" (második kötet) 
czím alatt adom ki. Ára egy forint lesz — ha 
megjelenhetik. Csak annyit nyomatok belőle, 
ahány megrendelőm lesz. Pénzt most ne küld-
jetek, majd csak a megjelenés után, a mit e 
helyen fogok tudatni veletek. Ha szívesen 
olvastok tőlem s ha becsülitek valamire mun-
kásságomat, rendeljetek és gyűjtsetek tömegesen 
azonnal, hogy február 1-én a nyomatáshoz 
foghassak. En hiszem, hogy megrendelitek 
munkámat. Segítsetek és — siessetek! Zala-
Egerszeg, 1901 január hó. Szerető kollegátok: 
Réztolli (Nóvák) M. 

— Halálozások. Benczúr István szarvasi 
ág. hitv. evang. tanító, decz. hó 20.-án éjjel, éle-
tének 64-ik s tanítói működésének 37-ik évében 
elhunyt. — Bogsch Albert kassai evang. polg. 
leányiskolái tanító, presbyter és egyházi jegyző, 
életének 56-ik, áldásos munkásságának 32-ik 
évében jobb létre szenderült. — Kohn Ferencz 
nyugd. főtanító, életének 71. évében Újvidéken 
elhunyt. Áldás emlékükre! 

T a r t a l o m : Élőirányzat. (U.) — A tanítók föld-
jének adómentessége. K. Nagy Sándor. — Tanyai 
népoktatás. Blázsik Mihály. Nagyjaink emléke. 
Szentf/yörfiyi Lajos. — A szorgalomidő egyöntetűsége 
érdekében. Najy Béla. — Tisztaság a népiskolákban. 
Elek Gyula. — A gazdasági ismétlő-iskola leány-
növendékeinek tanításáról. Krocsán Irma. — A nyug-
díjtörvény reviziója. I. Szabó Albert. II. Timár 
István. — Szünóra : Az újévben. (Vers.) Gergely 
János. — Kis fiam pedagógiája. Mosdósy Imre. — 
A gyermek. Csáky Elek. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újváry Héla. 
Segédszerkesztő: Gööz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. l -ső számához. 

F ö l h í v á s 
belépésre az Uránia-egyletbe. 

Az „Uránia Magyar Tudományos Egyesület", 
melynek elnöke Matlekovics Sándor, ügyvivő elnöke 
Molnár Yiktor s melynek alapító tagjai sorában 
majdnem valamennyi ministerium, sok egyházfő a 
a közélet több kitűnősége szerepel, a tudományok 
ás művészetek népszerűsítését tűzte ki föladatául. 

Az egyesület tagjai alapítók és rendesek. 
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszers-

mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez ösz-
szeget részletekben kivánja lefizetni, a teljes befi-
zetésig 5°/o-os évi kamatot is tartozik fizetni): rendes 
tag az, a ki kötelezi magát három éven át 10 ko-
rona évi tagdíjat fizetni. 

Minden egyesületi tag díj nélkül kapja az egylet 
összes kiadványait, köztük az Uránia czímü havi 
folyóiratot, mely Molnár Viktor, Klupathy Jenő és 
legifj. Szász Károly szerkesztésében 1901 január 
1-ével immár második évfolyamába lép s melyet — 
ágy külső kiállításának díszessége, mint képeinek és 
ozikkeinek válogatottsága a legelőkelőbb folyóiratok 
sorába emelt. E folyóirat munkatársai közt vannak: 
dr. Entz Géza, dr. Apáthy István, dr. Kövesligethy 
Radó, dr. Rátz István, dr. Pallagi Gyula, dr. Baseli 
Imre, Szana Tamás, Lykn Károly, dr. Szterényi 
Hugó s a tudományos és művészeti irodalom számos 
jeles munkása. 

Joga van továbbá minden egyleti tagnak az 
Uránia színházban — az első előadások kivételével — 
akár egy földszinti vagy erkély-széket, akár egy 
páholyt féláron vásárolni. 

Tagul jelentkezhetni az egylet pénztárosánál 
Cseike Győző ministeri számvevőségi aligazgatónál 
(V., Hold-utcza 8.). 

Nem tagok is előfizethetnek az Uránia folyó-
iratra, évi 8 koronáért, Hornyánszky Viktor könyv-
kiadó hivatalában (V., Akadéniia-utcza 4.), vagy 
bármely hazai könyvkereskedésben. 

(2363—III—3) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerületben az udvar-

helyi egyházmegyébe kebelezett magyaros i leány 
egyházközség levita-tanítói állására pályázat nyit-
tatik. Javadalom: gazdasági épületekkel ellátott 
lakáson és kertilletményen kívül 248 korona 34 fillér 
értékű kepe és kanonika portio haszonélvezete és 
604 korona államsegély. Pályázati határidő 1901 
január 10-dike. Kellően fölszerelt folyamodványok 
nt. Menyhárt András espereshez küldendők Kecsetbe, 
u. pósta Székely-Udvarhely. (2383—II—2) 

Tószegre azonnali belépésre segédtanító kereste-
tik, Havi fizetése tíz forint és teljes ellátás. (Pestm.) 
Cservenyicz Pál, kántortanító. (2396—II—2) 

A rakovai (trsztena-völgyi) államilag segélyezett 
községi iskolánál, nyugdíjazás következtében meg-
üresedett rendes tanítói állomás betöltése végett 
(mivel az I. és II. pályázati hirdetés eredménytelen 
maradt) ezennel harmadszor hirdettetik pályázat. 
Javadalma : évi fizetés 800 korona, faátalány 60 kor., 
szolgaátalány 40 kor. és szabad lakás. Okleveles 
magyar-tót ajkú tanító, esetleg tanítónő is pá-
lyázhat. Kérvények 1901. évi január 20. napjáig 
(Trencsénmegye, csaczai járás) Rakova község iskola-
széki elnökhöz küldendők. Rakova, 1900 decz. 17-én. 

( 2401 -1 -1 ) 
III. éves tanítójelölt, ki működési bizonyítványnyal 

rendelkezik, ajánlkozik tanítónak vagy nevelőnek. 
Czím: Sztankovics Alajos tanár úrnál Modor, Pozsony-
megye. (2407-11—1) ! 

Báró Harkányi Frigyes úr zemplénmegyei takta-
harkányi uradalmában fentartott tanyai r. k. iskolá-
ban a tanítói állás megüresedvén, azonnal betöltendő. 
Illetmények: 500 korona készpénzfizetés. 5 hekto-
liter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter árpa, 
1 hold tengeri-föld és minden tanköteles után 2 
korona tandíj (ca 120 korona), kerthasználat és fűtő-
anyag. Bizonyítvány másolatokkal fölszerelt pályá-
zatok az uradalom központi irodájához intézendők. 
Budapest, Andrássy-út 4. szám. (2403—III - 1) 

A csókái (Maros-Tordamegye) ev. ref. egyház-
község énekvezértanítói állomására pályázat hirdet-
tetik. Javadalom: lakáson, kerten kívül, szántóföld, 
szőlő, kepegabona és tűzifa, értéke 381 kor. 90 fillér, 
államsegély 496 korona, összesen 877 korona 90 fillér. 
Folyamodványok 1901 jan. 14-ig nt. Ravasz János 
esperes úrhoz küldendők, Nyárád-Szeredába. 

(2410-1 - 1) 
Gerde (Baranyám.) kath. magyar kántortanítói 

állomásra január 20-ig. Jövedelme : lakás és mellék-
épületen kívül 1398 korona, de otthon a harangoz-
tatásról gondoskodni köteles. Kérvények szabadszent-
királyi plébániára küldendők. (2409—1—1) 

Ebeczkre (Nógrádul.) oki. r. k. kántortanító keres-
tetik. Jövedelme : lakás, mely áll 2 szobából, konyha, 
kamra, istálló ,és sertésólból, 'h telek I. oszt szántó-
föld réttel. Munkaváltság a hitközségtől 200 korona. 
Tandíj 140 kor, 18 pm. rozs, 2 öl fa, 14 kor. 60 fillér 
lélekpénz. Stóla mintegy 40 korona. 250 kor. állam-
segély kérése is folyamatban van A fölszerelt kér-
vények 1901. évi jan. 6-ig az ebeezki r. k. iskolaszékre 
czímezve, Laczkó Lajos szklabonyai plébánoshoz irá-
nyítandók. (2411-1—1) 

A v i szoka i (Ungm.) ev. ref. fiókegyház elemi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése, kényelmes 
új lakáson kívül: 1. A hitközségtől 236 korona. 
2. Államsegély czímén 564 korona. 3. 2 hold kert 
s annak megmunkálása. 4. 2 drb. szarvasmarha- és 
sertésre való legelő. 5. A tanító által vett fa be-
szállítása. Az állás azonnal elfoglalandó. A kérvények 
nagyt. Szabó Endre esperes úrhoz Csieserbe küldendők. 
Az iskolaszék. (2412—1—1) 

Igar ev. ref. egyház 11-od tanítói állomására 1901. 
évi január 28. határnappal pályázatot hirdetek. 
Javadalom: egyháztól 200 k., államsegély 600 k., 
egyszobás lakás és konyha. Kötelesség: I., II., III. 
osztály törvényszerű tanítása. Kérvények, okmányok 
alulírotthoz Bfő-Kajár, Veszprémin., póstahely. Id. 
Medgyaszay esperes. (2413—I—1) 

A törökbálinti róm. kath. elemi fiúiskolánál meg-
üresedett egyik osztálytanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 750 korona, 50 korona az ismét-
lősök oktatásáért, 200 korona lakbér, vagy termé-
szetben való lakás, egy öl fa. Kötelessége : a II—III. 
osztály növendékeit és az ismétlősöket oktatni, és a 
kántori teendőkben segédkezni, illetve a kántortanítót 
helyettesíteni, a miért csakis a kántori teendők vég-
zésében jártasak pályázhatnak. Személyesen meg-
jelenők előnyben részesülnek. Kérvények 1901 január 
12-ig az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Lauchs 
István, adminisztrátor, iskolaszéki elnök. Schmall 
Zsigmond, főtanító, iskolaszéki jegyző. (2416—I - 1) 

Tápiószelére r. kath. tanító kerestetik. Fizetése : 
800 korona és 100 korona lakbér. A kán torságban 
segédkezni köteles; csakis okleveles férfi-tanítók 
pályázhatnak. Folyamodványok 10 nap alatt bekül-
dendők. Somogyi Károly, plébános. (2417—I—1) 

Jeles tanuló, képezdész, nevelőnek vagy segédtaní-
tónak sürgősen ajánlkozom. Farkas Bálint, Csenger-
Bagos , u. p. Sz.-Dob. (2419—1—1) 

A 47. számban hirdetett pályázat a za lacsány i 
kántortanítói állásra az ott közzétett föltételek mel-
lett 1901. évi január 6-ig meghosszabbíttatik. Mala-
tinszky Ferencz, iskolaszéki elnök. 2423—I—1) 
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A „Néptanítók Lapja" m. évi 45. számában közzé-
te t t s a tarpai községi tanítói állásra vonatkozó 
pályázati hirdetmény a megválasztott tanító vissza-
lépése miatt — ugyanazon föltételek mellett meg-
ujíttatik. Pályázati határidő 1901. év január hó 7. 
Kovács Albert, közs. isk. elnök. (2418-1—1) 

Osz lány nagyközségben, róm. kath.. tót-magyar, 
második tanítói állás megüresedett. Jövedelme laká-
son felül 800 korona. Pályázhatnak okleveles tanító-
nők és óvónők is. Iskolaszékre czímzett kérvények 
Kruppa Pál esperes-tanfelügyelőhöz (Kis-Keresnye, 
u. p. Simony) intézendők. (2420—1—I) 

T e v e l e n (Tolnavm.) a róm. kath. népiskola egyik 
tanítói állomására január 3-ig pályázat hirdettetik. 
Évi jövedelme : egy bútorozott szobából álló lakás 
ágynemű nélkül, 760 kor., melyben a lakás-, kert-
stb. pótlék is benfoglaltátik. Kötelessége : egy tan-
termet. az ismétlő-iskolát vezetni, esetleg a kán tor-
ságban segédkezni. Tannyelv : német-magyar, l'ályáz-
hatnak tanítójelöltek s nők is. Ha nő választatik, 
úgy lakásról önmagának kell gondoskodni. Az állo-
más iskola-évközben el nem hagyható. (2421—I—1) 

Baranya-Szent-Györgyhöz tartozó t ormás i magyar 
k.-tanítóságra jan. 15-ig pályázat nyittatik. Fizetése 
párbér-féltéleknek bérösszegével 1010 kor. Személyes 
megjelenés szükséges. Folyamodványok esperességhez 
Sásd intézendők. Iskolaszék. (2422—I— 1) 

Tolna-Agárdra (posta helyben) a katholikus 
elemi magyar népiskolához jövő január 18-ikáig ok-
leveles tanító kerestetik. Javadalma: kántortanítótól 
teljes ellátás, mosás, fűtés, világítás, szabadlakásul 
egy padlatos szép szoba, fizetése 300 korona, mely-
ből 1U0 korona a második szoba stb. pótlására adatik. 
Az állomás azonnal elfoglalandó s a tanév végéig el 
nem hagyható. Első os/.tályt önállóan, az ismétlő-
iskolások közül a leányokat tanítani és a kántort 
bármikor kívántatik: ingyen helyettesíteni tartozik. 
Fischer, plébános, iskolaszéki elnök.' (2424—1—1) 

Hradis ton róm. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: 700 korona az államtól, 
100 korona a községtől és tisztességes 1 szoba és 
1 konyhából álló lakás. Iskolaszékre czímzett folya-
modványok 1901. évi január hó 20-ig Müller Jakab 
plébános úrhoz küldendők. Bővebb felvilágosítást ad 
Janda Győző, tanító. (2435—1—1) 

A vörös tó i róm. kath. kántor-tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: terményekben és 
készpénzben összesen 800 korona. Kérvények az iskola-
széki elnökhöz január 10-ig küldendők Vöröstóra 
(U. p. Nagy-Vázsony). Tannyelv magyar-német. 

(2348—1—1) 
Ó-Kanizsára (Bácsmegye, Szegedhez közel) róm. 

kath. kántorsegéd kerestetik. Fizetése: havi 10 frt 
és ellátás, mosás nem adatik. Gyertyajövedelme lesz. 
Orgonálásban jártasnak kell lenni, oklevél nem szük-
séges. Azonnal elfoglalandó. Kék. (2442—It—1) 

A c s i k v a c s á r c s i községi iskolánál a tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. Két szo-
bából, téli-nyári konyha, kamarából álló lakás és 
pincze. 2. Tágas veteményes kert, melynek gyümölcsfa-
termése értéke 25—30 korona. 3. Istálló, szekérszin 
és sertésól. 4. 600 korona készpénz, melynek állam-
segélylyel 800 koronára való kiegészítése iránt a 
lépések megfognak tétetni. 5. Hat öl lágy tűzifa. 
6. Faiskola kezelésért 40 korona. 7. Évötödös kor-
pótlék, ha a tanító jogosult. Csak róm. kath. tanítók 
pályázhatnak, kik az iskolaszék határozata szerint 
kötelesek lesznek lelkészi felügyelet mellett a vallás-
tant is tanítani. Pályázati határidő 1901 január hó 
15-ike bezárólag. Pályázati folyamodványok főtiszte-
lendő Murányi Kálmán főesperes, csikrákosi plébános, 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Községi iskolaszék. 

(2434—1—1) 

A k a r v a i r. kath. iskolánál az I. és II. osztályt 
vezető tanítónői állás megüresedett. Pályázhatnak 
oki. tanítónők, esetleg oki. kisdedóvónők. Fizetés: 
800 korona, miből 672 korona államsegély. A kérvé-
nyek 1901 január 13-ig küldendők be. Az állás rög-
tön elfoglalandó. Iskolaszék. (2433—1—1)' 

Alsá-Gal la bányatelepen egy új tanítói állás rend-
Bzeresíttetett, melyre ezennel pályázat nyittatik, s 
mely 900 korona kezdő-fizetéssel, szabad lakás, fűtés 
és világítással javadalmaztatik. A megválasztott tar-
tozik a társláda-választmány által kijelölendő egyik 
osztályt önállóan vezetni s további intézkedésig a 
r. kath. növendékeket vallástani oktatásban részesí-
teni. Okleveles, nőtlen, r. kath. tanítók kellően föl-
szerelt folyamodványaik a társláda-választmány tekin-
tetes elnökségéhez 1901 január hó 1.-ig küldendők. 
Német nyelv birása és zenei képzettség előny. 
A véglegesítés egyévi sikeres működés után történik. 
Alsó-Galla, 1900 deczember 26-án. Magyar általános 
kőszénbánya-részvénytársulat tatavidéki bányaművei 
társpénztára. Ranzinger. (2430—I—1) vl: 

Betöltendő a b é k é s c s a b a - e r z s é b e t h e l y i állami 
elemi iskolánál egyenkint évi 1000 korona fizetés 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói két (2) állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő 
oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közokt. minister 
úrhoz czímezve, legkésőbb 1901. évi január hó 8-ig 
Békésvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Gyulán, 190' deczember 21. Rezei 
Sylvius. kir. tanfelügyelő. (l /h—I —1) 

Mályi (Borsodra., pósta, vasút Nyékládház i) róm. 
kath. iskolaszék kántortanítóságra pályázatot hirdet. 
Javadalma: Egerből 240 korona; tandíjból 140 ko-
rona ; hitközségtől 128 korona: 7 hold föld; hat 
darab jószágra legeltetés; 20—24 köböl párbér, 
hozzá 32—38 korona készpénz; stólából 80 korona, 
korpótlék. Tisztességes lakás, melléképületek, házi-
kert. Kötelessége a kántortanítói teendők végzése az 
iskolaszék utasítása szerint. Választás január 7-én. 
Személyes megjelenés kívánatos. Dávid János, plé-
bános. (2425—I—1) 

A n a g y f a l u i (Szabolcsúi., u. p. és vasútállomás 
Rakamaz) róm. kath. kántortanítói állásra (templom 
nincs) 1901. január 19-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása lakáson (két szoba, konyha, kamra, 
istálló) és igen jó kerten kívül: Egerből 400 korona ; 
4 kat. hold 997 f -öl jó minőségű föld, kataszteri 
tiszta jövedelme 45 kor. 16 fillér; stólából leg-
kevesebb 20 korona; párbér értéke minimum 100 
korona; államsegély 236 korona. Ötödéves korpótlék 
az arra jogosultnak biztosítva van. Oklevéllel sat. fel-
szerelt kérvények a rakamazi plébánia-hivatalhoz 
küldendők. Személyes megjelenés előnynyel jár. 

(2431 1 - 1 ) 
A k e s z t ö l o z i róm. kath. ötödik tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Pályázhatnak okleveles tanítók. 
Jövedelem: 800 korona; egy öl fa, egy bútorozott 
szoba. Pályázati határidő január 15. Kérvények bekül-
dendők: ft. Pelczer Lipót esperes úrhoz. Dorogh 
(Esztergom vm.) Srobár József administrator, elnök. 

(2441—1—1) 
Cserenye községben római katholikus tót-magyar 

önálló tanítói állás megüresedett. Jövedelme : lakáson 
felül a nyugdíjba beszámítandó 800 korona. Pályáz-
hatnak január hó 20-ig okleveles tanítónők és óvónők 
is. Iskolaszékre czímzett kérvények Kruppa Pál 
esperes-tanfelügyelőhez (Kis-Keresnye, u. p. Simony) 
intézendők. (2-t 10 —I 1) 
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Oroszlánra (Komárommegye) azonnali belépésre 

evang. másodtanító kerestetik. Fizetése: 800 kor., 
bútorozott szoba, télen tüzelőfa, konyha. Iskolaszéki 
elnök. (2443—II —1) 

Egy jó hangú kántorsegéd kerestetik. Fizetése 
egy évre 420 korona, teljes ellátás, mosáson és ágy-
neműn kívül. A vári-egyház jövedelme, közös segéd-
társával. Az állomás azonnal betöltendő. Szolnok, 
1900 decz. 26. Medgyesy Géza, róm. kath. kántor. 

(2427—ír—1) 
Perdócz i (u. p. Somogy-Berzencze) róm. kath. 

tanítói állásra pályázat. Fizetés 800 korona, 4 öl fa 
és lakás. Pályázhatnak képesített nők is. 

(2438-II— 1) 
os. -várkonyi róm. kath. II. tanítói állomásra 

1901 jan. 20-i határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés: 
egész évre 400 t'rt és lakásul egy bútorozott szoba 
előszobával. Köteles: az I. és II. oszt. vezetni és az 
ism.-iskolát is ellátni. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók 
egyaránt, a kik oklevéllel bírnak, sőt képezdevég-
zettek is. A folyamodványok főt. Huszár Gyula plé-
bános úrhoz intézendők p. Cs.-Nyék. Az iskolaszék meg-
bízásából, Erdődi Ferenoz, főtanító. (2438-1—1) 

Oki. tanító, ki a kántori teendőknek minden ágában 
jártas, sürgősen osztálytanítói állást keres. Czím: 
Tanító. Guthor. Pozsonymegye. (2427/a—I—1) 

A gelej i ref. egyház leány tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 70 korona havonta, tisztességes 
lakás. Kötelessége : I—VI. osztály vezetése, templomi 
előéneklés. Az állás azonnal elfoglalandó; junius 30-án 
esetleg állandósíttatik, midőn javadalma több lesz. 
Nők is pályázhatnak. Kérvények jan. 5-ig lelkészhez 
küldendők. ' (2426—1—1) 

A szó ládi róm. kath. kántortanítói állomásra a 
„Néptanítók Lapja" mult 50. számában kiírt pályázat 
1901. január 8-ig meghosszabbíttatik. (2429—I —I) 

H I R D E T E S E K . 

óhajtok bárhol állami tanítóval, ki a ref. egyháznak 
levitája lesz. (Én katli. vagyok.) Fizetés circa 1600 
korona, 3 szobás új lakás, jó borvidéken, posta, 
távirda, vasút. Török, áll. tanító, Abosgá l fa lva 

Kisküküllőm., p. erest. (2415—I—1) 

Intelligens vidéki városban működő állami tanítónő 

c s e r é l n i 
óhajtana szintén áll. Budapest környékén működő 
tanítónővel. Ajánlatokat: „Előnyös csere" czímén 

Budapest föpósta. (2437—1—1) 

Az amerikai eottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára: 

t*A«I K R R E Z S Ő é s T Á R S A 
BÉCS, IX., Harmoniegasse 8., 

ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
á gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

A ra ffiO frtlAl feljebb. 
4 írton részletekben ÍM. 

Képes ár jegyzék ingyen és bérmentve . 
5 é r i j ó t á l l á s . 619—26—'26 

Kisebb s középnagyságú új és átalakított 

templom-orgonák, harmoniumok 
jutányos árban jótállás mellett eladók Szal&y 
Gyula műorgonaépítőnél S z é k e s - F e h é r v á r ott. 

(2346—IV-3) 

Kath. Egyházi Népénektár. 
írták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 500 szent énekkel, sok szép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(2342—X—3) 

P o l g á r N á n d o r 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, (isii—x—9Í 
VII., Erzsébet-kőrút 50. 

Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi és 
bctegápolási eszközök. Guinmi-áruk, Suspensorium, 
irrlgator-fecskendők stb. legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötök, has- és 
köldök-kötők. — Valódi franczia különlegességek 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czímre ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen v é d v e 16.302. s z á m alatt. 
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Előfizetési ár: 
Egésse é v r e Í O k o r . — 1111. 
F é l é v r e ... 5 k o r . — í l l l . 
N e g y e d é v r e 2 k o r . 5 0 fiill. 

Előf izetést pedig naptári év-
n e g y e d szer int kikerekített e g y 
é v n e g y e d n é l kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen i g a z g a t ó s á g h o z külden-
dők be. 

A in. kir. tud.-eggetevii 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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F i g y e l m e z t e t é s . 

Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 

megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, államig és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 

el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-

kezési joggal birnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 

illetőleg az isk^iazéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-

könyvek szolgáltatnak, a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 

mellett, ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 

fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvkiildemények portó alá esnek a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-

áruk előlegesen beküldetik, 

portómentes hntósáyok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-

tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek 8 a portót 

a megrendelő tartozik viselni. 
VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1900. évi október hó 23-án. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXIV. évfolyam 2. szám. Budapest, 1901 január 10. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALXiÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KTR. MXNTSTERIUM. 

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

Hegkapha t j a e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi 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 kev- sr>bb 
időre^ előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénz k a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉB «. 

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

Ij i(5ők. i'ij eszmék, új törekvések. 
(E.) A/ aktuális és az elméleti társa-

dalom-politika emberei, a filozofálok s 
általában az összes gondolkozó elmék 
abban a meggyőződésben vannak, hogy 
a XX. század a nagy társadalmi kér-
dések és reformok százada lesz. 

S a jelek azt mutatják, hogy ez a 
jóslás beteljesül; niert természetes 
következménye lesz az eddigi fejlemé-
nyeknek mindaz, a mi történni fog. 

A gazdasági fejlődés a javak terme-
lésének főtényezőjévé te t te a tőkét, 
még pedig a nagy tőkét. A modern 
technika vivmányainak értékesítése a 
termelésben s a termelt javak szétosz-
tása a fogyasztás czéljaira egyre óriá-
sibb tőkéket igényel. A kis termelés 
egyre szűkebb térre szorul. Az önálló 
kis existencziák elhullanak, lassankint 
elnyeli őket a munkásvilág tengere. 
A társadalom nagy széles rétege egyre 
függőbb helyzetbe ju t a modern gazda-
sági élet forrását képező tőkével szem-
ben. A gazdasági fejlődés hullámzásai 
a tömegek megélhetését szerfölött 
bizonytalanná teszik; a szertelen ter-
melés után természetes következmény 
gyanánt be-beálló depresszió a mun-
kások tízezreit fosztja meg kenyerük-
től, miként ezt éppen napjainkban ész-
lelhetjük. 

Ezeket a bajokat az iskola által s a 

modern élet viszonyai között egyre 
jobban művelődő s egyre nagyobbodó 
igényű munkásosztály lát ja és érzi. És 
elégedetlenségének kifolyása az egyre 
szélesebb körre terjedő szervezkedés. 

Ennek az i t t -ot t már hatalmassá s 
elsőrangú politikai és társadalmi ténye-
zővé vált szervezkedésnek — elte-
kintve a kollektivista utópiáktól 
közvetetlen czélja az, hogy a munkát, 
mint a termelés tényezőjét, egyenlő-
sítse a tőkével; a munkás részére 
nagyobb jólétet küzdjön ki s biztosítsa 
őt a gazdasági élet válságaival, esé-
lyeivel szemben. 

A munkás-világnak ez a szervezke-
dése, törekvése, küzdelme a nagy társa-
dalmi problémák egész sorozatát hozza 
felszínre, mely kérdéseknek megoldása 
a ránk virradt század uralkodó teendője 
lesz. Ezek a kérdések s a velük járó, 
illetőleg megelőző szellemi küzdelmek 
lassankint átalakítják az elméket, új 
eszméket hóknak forgalomba, régi meg-
dönthetleneknek hitt eszméket kifor-
gatnak a sarkaikból. Új világnézet 
képződik. 

Ez az átalakulás a művelődésnek 
egyik nagyjelentőségű szervét: az isko-
lát sem hagyja érintetlenül. Az új idő 
áramlata, mint a levegő, mindenüvé 
behatol. Az iskolát sem lehet herme-
ticze elzárni. Nemcsak nem lehet, de 

Lapunk 2-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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nem is szabad; mert az iskolának nem 
az a föladata, hogy múmiákat képezzen, 
kuriózumául a jövendőnek, hanem em-
bereket az életnek. 

Csak az a kérdés, minő magatartást 
tanúsítson az iskola az új idő eszméi, ; 
áramlatai iránt? 

Mindenekelőtt ne pártoskodjék se 
jobbra, se balra. Az iskola kulturális 
intézmény; mint ilyen lealacsonyítaná 
önmagát, ha a társadalom küzdő cso-
portjai egyikének, vagy másikának 
szolgálatába szegődnék. Fejleszsze a 
való dolgok megismertetése s megfigyel-
tetése által a gyermek szunnyadó képes-
ségeit, ismertesse meg azokkal a dol-
gokkal, a melyek neki, mint embernek, 
hasznosak, vagy ártalmasak; szoktassa 
tisztaságra, rendre, munkaszeretetre, 
őszinteségre, társai iránt igazságos, gyön-
géd magaviseletre; egyszóval nevelje, 
hogy a reá váró társadalmi föladatok meg-
oldására a lehetőség szerint elő legyen 
készítve. A többi nem az iskola dolga. 

Hogy az iskola föladatát megold-
hassa, tanítói és nevelői eljárásában 
szakítania kell az avult eszmékkel, 
lomtárba került gondolatokkal s a 
nevelés-tanítási sablonokkal. A ter-
mészettudományi elvet kell érvényesí-
teni az iskolai nevelésben is. 

Meg kell figyelni minden egyes 
gyermeket s a mennyire a tömeg-
tanítás rendszere mellett csak lehet-
séges, egyénivé kell tenni a nevelői 
eljárást. E tekintetben mi még — elég 
sajnos — a kezdet kezdetén is alig 
vagyunk. 

A nevelés sikere érdekében kapcso-
latot kell keresnünk a szülei házzal. 
Nem értesítésekkel, vagy czitálásokkal, 
a melyek czéltalansága már eddig is 
nyilvánvaló, hanem személyes érintke-
zéssel. Meg kell látogatnunk a szülét 
a maga otthonában, bármilyen nyomor-
ral küzködő legyen is az. Sot annál 
inkább, mennél nagyobb a nyomorú-
sága. 

De nemcsak az egyes szülékkel, ha-
nem a szülék egész tömegével is ele-
ven érintkezésben kell államink. Rend-
szeresítenünk kell a tanító-estéket a 
szülék részére, a mely alkalmakkor 
megismertetjük velük a gyermekneve-
lés terén követett és követendő eszmé-
ket és törekvéseket; érdeklődő és segít-
ségre képes munkatársainkká kell őket 
nevelnünk. 

Ne mondja senki, hogy ez nem lehet-
séges. A szüle a természet szavának 
engedelmeskedik, midőn komolyan ér-
deklődik minden iránt, a mi gyermeke 
jobb jövendőjének biztosítását czélozza. 
Csak tudni kell a szüle nyelvén szólani. 

Minő magatartást tanúsítson a tanító 
az iskolán kívül az új időben, erről 
sokat lehetne beszélni, a nélkül, hogy az 
ember követhető jó tanácsokat adhatna; 
mert a társadalmi ember cselekvését 
nem annyira általános elvek szabá-
lyozzák, mint az adott viszonyok és 
körülmények. Altalánosságban csupán 
annyit lehet mondani, hogy a tanító 
i t t se pártoskodjék; de ha a helyzet 
kényszerűsége állásfoglalásra szorítja, 
kövesse a társadalmi erkölcs törvényé-
nek főparancsolatát: támogassa a gyen-
gébbet, a támogatásra jobban rászorul-
tat, különösen akkor, ha -- mint ren-
desen történni szokott — a gyengébb-
nek igazsága kézzelfogható. 

Nagyjaink emléke. 
Hasznos dolgot hozott szóba Szabó Bugáth 

László a Néptanítók Lapja múlt évi 50. szá-
mában. Ápolni kell a népben a nagyjaink iránti 
kegyeletet. Helytelenül tette azonban a czikk-
író, hogy nem közölte kész tervét, azon ok-
adással, hogy helyesebb, ha valamennyien 
gondolkozunk a megoldás módján. Azt véli 
talán, hogy ha ő egyszer előáll tervével, mi 
többiek nem is merünk többé gondolkozni, 
annyira elfogultakká fog tenni - bennünket az 
ő nézete ? A dolo": éppen ellenkezően áll. 
Meg vagyok győződve, hogy Szabónak helyes 
és praktikus gondolatai vannak most is. Hát 
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ezek bizonyára termékenyítően hatnának mások 
gondolkozására. Eszme eszmét kelt. Egymás-
hoz súrlódva csiszolódnak a vélemények. Ha 
pedig nem lett volna igaza Szabónak, bizony 
megczáf'oljuk vala, mint a hogy mindjárt szerény 
magamnak is lesz néhány ellenvetésem Szent-
györgyi Lajos t. kollega azon fejtegetésével 
szemben, mely a Szabó czikke nyomában 
keletkezett, eszmetársulás folytán. Minthogy 
méltán föl lehet tenni, hogy a Szabó B. 
tervelései logikusak és észszerüek, valószínű, 
hogy egyikre-másikra mások is rá fognak 
jönni, helyesen gondolkozó tanítóink közül. 
Mért ne legyen meg a prioritása a kezde-
ményezőnek, a ki ez alkalommal először gon-
dolkozott behatóbban erről az igazán fontolóra 
veendő tárgyról? 

Különösen praktikusnak tartom én is a 
helyi kiválóságok érdemeinek méltánylását, 
megörökítését, a nép tudatába és emlékébe 
való vésését s a mennyiben itt is, mint minden 
humánus és hazafias ügynél, a tanító lelkes 
tevékenységére számítanak, csakugyan itt is a 
közelebbiről kell a távolabbira átmenni, a 
tapasztalatiból az elméletire. Az iskolában is 
sok alkalom kínálkozik arra, hogy a fogékony 
gyermeki szívben ápoljuk a kegyeletet nem-
zetünk nagyjai s a helyi kiválóságok iránt is. 
A külön iskolai ünnepélyeket nem tanácsos 
nagyon elszaporítani, mert sablonosakká, fárasz-
tókká válnak, elvesztik hatásukat. De az iskola 
vegyen részt a lokális jelesek emlékünnepein. 
Az ilyen alkalmakkor a pezsgős bankettek 
helyett, inkább emlékfüzeteket (ha lehet ké-
pekkel) kell kiadni s az iskolában szétosztani 
(mint a Vörösmarty-ünnep alkalmából tették). 
A hol csak lehet, vegye a tanító példáit a 
lokális jelesek életéből, jelleméből; életrajzi 
adatokkal ellátott képeik díszítsék az iskola 
falait, s a megyei földrajzot. Zarándokoljon a 
növendékekkel e kiválók születési helyéhez, 
közhasznú áldásos tevékenységök szinterére, 
síi-halmukhoz, emlékjelükhöz. Persze, hogy az 
ilyen kirándulások erkölcsi hatása teljes legyen, 
kívánatos volna, hogy egy-egy emléktáblával 
meg legyenek jelölve e helyek, hogy e jelesek 
végső nyugvása helyét kegyeletes emlékmű 
jelöli, melyen jó, ha érdemeik kissé részle-

tesen föl vannak sorolva. Igazán követésre 
lelkesítően hat, hogy ha a növendékeket elve-
zethetjük e jeleseknek közhelyeken emelt 
szobraihoz. 

A lokálpatriotizmust élénken foglalkoztat-
hatja az ilyen kiválóságok emléke. A polgár-
társak talán közvetlenül élvezik még a köz-
jóért buzgó e jeles emberek tevékenységének 
áldását. Ismerték őket személyesen, ismerik 
utódaikat, rokonaikat. Megvan a direkt szoli-
daritás érzete. Es ez nagyon jó közvetítő arra 
nézve, hogy kegyelettel méltányolják azoknak 
a nagyoknak az érdemeit és erényeit is, kik 
az egész nemzet üdvét munkálták, de kiknek 
jótéteményeit közvetlen talán nem érzik. Ez 
valóságos iskolája a hazafiságnak, a nemzet 
együttérzésének. 

Megjegyzem azonban, hogy a nagyok emléke 
méltánylásának, a nemzeti mult kultiválásának 
karöltve kellene járnia az összes tradicziók 
kegyeletes ápolásával. Az elődök és szülök 
tisztelete, az ősi intézmények megbecsülése, a 
régi népszokások, az öröklött néphagyomá-
nyok föntartása, a nemzeti jellem megőrzése: 
mindez hozzátartozik a nemzeti mult nagyra-
becsüléséhez, fejleszti és ébren tartja az ez 
iránti érzéket. 

Dicsőség azoknak, a kik a hazáért, az emberi-
ségért éltek és meghaltak. De kissé aggályos-
nak találom az élő s különösen a helyi „nagy-
ságok" kultiválását — kivált a tanító és az 
iskola részéről. Mondjuk ki mindjárt őszintén, 
hogy ez könnyen fajulhat szervilizmussá, 
haszonleső hlzelgéssé, tányér- és talpnvalássá. 
Először is ma nem igen vannak olyanok, a kik 
Széchenyihez, Deákhoz, Eötvöshöz „ hasonló 
nagy tetteket végeznek s ellenállhatatlanul 
ragadják magukkal az egészséges közvéleményt", 
mint Szentgyörgyi Lajos mondja. Vannak ugyan 
nálunk most is nemcsak a társadalomnak, de 
a szellemnek is igazi nagyságai, de e/ek jellem 
és erkölcsök tekintetében nem mindig példá-
sak. Es van igazi lelki nagyság is, de ez rend-
szerint elrejtőzik az ünneplés elől. És aztán 
kissé kényes dolog is a tanítóra bízni a nagy-
ság, tehát a mintaszerüség megállapítását. Az 
egyik talán gróf Zichy Nándort állíthatná oda 
eszményképül, a másik Mezei Mórt. Vájjon 
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volt-e minister, a ki kormányzása idejében nem 
volt „szellemóriás" a hivatalos érték meg-
állapításban. Minden élő főispán természetesen 
fenomenális nagyság a megye nagyrészében. 
Hát a kir. tanfelügyelő nem követelhet-e külön 
oltárt és tömjénezést a maga tanítóitól ? És 
sok helyt milyen lokális nagyságok az iskola-
széki elnök s talán még a dúsgazdag hentes-
koma és pártelnök! 

Elismerés és jutalom, hála és dicséret az 
igazi érdemnek, a valódi nagyságnak! akár holt, 
akár élő, akár országos, akár helyiérdekű — 
de az isicolában minél hevesebb tér adassélz az 
élők kultuzáának! (T. munkatársunk e fölfogásá-
ban mi is teljesen osztozunk. Szerk.) 

(Budapest.) Herrmann Antal dr. 

A gyermek imádsága. 
Ember János, székesfővárosi segéd-tanföl-

ügyelő úr szóvá tette e becses lapban a nép-
iskolai gyermekek imádkoztatását. Hazai nép-
nevelésünknek e kiváló munkása ezzel a kér-
déssel is, mint eddigelé már sok más elméleti 
és gyakorlati pedagógiai gondolattal, lekötötte 
a tanítóság figyelmét s hálás anyagot nyújtott 
az iskolaügyi elmélkedésre. 

Gyermekeink nem tudnak jól imádkozni, 
mert mi nem adjuk meg helyesen a példát. 
A mi példaadásunk tisztán forma, hiányzik 
belőle a szíveket az istenségig emelő tartalom. 
A milyen hibás az iskolában folyó imádkozás, 
éppen olyan a templomi is. Ügy az, mint 
emez hidegen hagy, nem tölti el a lelkeket 
a mély bensőség érzetével. Mai imádkozásunk 
tisztán a beszélő szervek gépies munkája. 
Mert nem a szívből ered, azért sziveket sem 
indíthat meg. 

A vallásos édesanya imája mély, benső, 
odaadó, őszinte, közvetlen. Úgy szól, úgy néz, 
mintha az örökkévaló Isten testet öltene 
szeme fényében és hangjának rezgésében. Az 
imádkozás szent pillanataiban mintha tiszta 
szellemmé alakulna át s szivének istenileg tiszta 
érzésivei késztetné repülésre kis angyalkáját 
föl, föl a magasba, a hol minden oly szép, 
fényes, kedves, elandalító, a hol az angyalok 
ezrei is kezeiket összetéve szépen imádkoznak. 

Nincsen szó, a mely a jó édesanya vallásos 
állapotát ki tudná fejezni vagy le tudná írni 
azt az isteni hatást, a melyet az ő lelke kis 
gyermekének lelkére gyakorol, a mikor imára 
szólítja. 

Jól csak az a tanító tud imádkozni, a ki 
a gyermekeket úgy szereti, mint a jó édes-

anya az ő vérének vérét, gyermekét. Ez a 
szeretet az ima tartalma; e nélkül puszta 
forma, a mely untat, fáraszt, sőt ellenszenvet 
is ébreszt, tehát nem nevel, hanem rombol. 

A mikor a jó édesanya gyermekével imád-
kozik, szivében egészen ösztönszerűleg saját 
vérének a szeretete lesz uralkodóvá, ilyenkor 
első gondolata az, hogy az a gyermek az ő 
gyermeke; testének, lelkének része ; hogy a 
gyermek élete az ő élete; a gyermek 
boldogsága az ő boldogsága. A mikor 
gyermekével imádkozik, egész lelkét küldi 
szemén-szaván át az ő szivébe, mintha azt 
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mondaná: „Edes, jó gyermekem, egész lelke-
met adom neked, csakhogy boldog légy." És 
a gyermek fogékony szive, mert édesen érin-
tette a jó anya szeme az ő szemét, hangja a 
fülét, mintegy megbűvölten reng-ring a csudás 
fény és hang tengerén. 

A tanítónak is úgy kell az imához előké-
szülnie, mint a jó édesanyának. Ez az előké-
szület könnyű, ha a gyermekeket igazán 
szeretjük; nehéz, ha az édesszülői benső 
szeretetet nem érezzük. 

Hogy jöhetünk mi az édesanyai vallásos 
hangulatba ? Úgy, ha szeretetünk általános, 
kivételt nem ismer. A mint nem teszünk 
különbséget a felekezeti iskolákban a szegény 
és gazdag, az alacsony sorsú és előkelő szár-
mazású gyermekek között, hanem valamennyit 
egy s ugyanazon szeretettel öleljük magunk-
hoz : éppen úgy a községi és állami iskolákba 
járó r. kath., ev. ref., g. k., izr. stb. hitfele-
kezetü gyermeket is nemcsak szóval, de szívből 
is egyenlőképen szeretjük. Az igaz szeretet 
nem tesz különbséget rang, vagyon és vallás 
szerint. 

Az a kérdés már most, hogy szerethetjük-e 
mi a gyermekeket a jó édes anya szeretetével ? 

Erre azt válaszolom, hogy : nem, de meg-
közelíthetjük azt. Hogyan? úgy, ha lelkünk 
bírja a megfelelő tudást és műveltséget. Tudom, 
hogy minden gyermek Isten teremtménye, 
hogy a boldogsághoz egyenlőképen van joguk. 
Tudom azt is, hogy én vagyok valamennyinek 
édesatyja s boldogulását a földön s a más 
világi üdvözülésre való előkészítést tőlem várja. 
Tudom, hogy egy hazának a gyermekei, vala-
mennyinek édesanyja, patronája a nemzet géniusza 
s így ők egytől-egyig az én édes testvéreim is. 
Tudom, hogy testvérgyilkosságot követnék el, 
ha csak egyet is kiszakítanék a testvéri 
lánczból. Sokat, nagyon sokat tud ezekről az 
a magyar néptanító, a ki ismeri a hazaszere-
tet s az emberszeretet eszméjét. 

A magyar nemzet fája egy, koronája hatal-
mas, sokágú. Mindenik ugyanabból a föld-
ből kapja táplálékát, egy nap nyújt nekik 
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világosságot és meleget, egy kertész a gon-
dozójuk, egy szellő lengeti. A mely tanítónak 
a szeretete nem foglalja magában a gyermek-
világ egész egyetemét, az megcsonkítja nem-
zete szép fájának a koronáját. Ily elfogult, 
szükkörü szeretettel jól nem imádkozhatunk. 

A szeretet ismerete egymaga nem elég 
arra, hogy a gyermekekben a vallásos érzést 
fölébreszszük. Nekünk igen jól kell értenünk 
a szeretet érzésének s ismeretének a gyakor-
lását. Ez teszi szeretetünket műveltté. 

Nem nehéz a szeretetet megérteni, de igen, 
azt egyetemes tartalma szerint helyesen 
alkalmazni. 

A mely tanítóban nincsen meg a gyermek-
világ osztatlan igaz szeretete, mert talán kis-
dedkorától kezdve nem úgy neveltetett, hogy 
minden embernek és gyermeknek a szeretetét 
megszokhatta volna: az nem is fog jól 
imádkozni soha. Hát azokról meg mit 
mondjunk, a kik egyáltalában nem imádkoznak 
s az iskolában is csak azért teszik, mert el 
van rendelve. 

A tanítóképzők magasztosabb munkát nem 
végezhetnek, mintha rászoktatják növendékeiket 
a helyes imádkozásra. Nem áll az, hogy a 
15—19-éves korban a vallásos nevelés szem-
pontjából a mulasztást pótolni ne lehetne. 

Eddigi soraimból kivehette a t. olvasó, 
hogy én azokkal tartok, a kik vallásos érzé-
sükbe vallás- és fajkülönbség nélkül minden 
embert és gyermeket befoglalnak. Az a nép-
iskola a legjobb, á mely ezt a gondolatot a 
legjobban megtestesíti. 

A jó imádkozásra nem tanítani, hanem 
nevelni kell a gyermeket. A vallásosságra 
való nevelésnek is leghathatósabb eszköze a 
példa. Milyen legyen ez a mi részünkről? A 
gyermekvilág igaz szeretetét fejezze ki szemünk, 
ajkunk, minden mozdulatunk. Vallásos hangu-
lat lengje át egész valónkat. Ezt a hangulatot 
nem lehet annyira megmagyarázni, mint inkább 
megmutatni. A tanító szívvilágát vallásos 
hangulatba hozza: a) osztályának szeretete, 
b) gyengeségének érzete, c) vágyakozása a 
hatalmas Isten után, d) az a tudat, hogy az 
ő értelmének világossága, szivének nemessége, 
erkölcsének szilárdsága a gyermekekben, a kik 
az ő testvérei, világosságot gyújt, szívet 
nemesít, erkölcsöt szilárdít. Vallásos hangulatba 
hozhat minket a legcsekélyebb dolog, egy 
fűszál is, ha át tudjuk érezni azt a fönséget, 
méltóságot, bölcseséget és szeretetet, a melyet 
a Teremtő legkisebb alkotásában is kifejezett. 
Minél gyakrabban jutunk vallásos hangulatba, 
annál nagyobb lesz annak a gyermekekre való 
hatása. A vallásos hangulat, ha igaz, fölemel, 
ha nem az, akkor megbotránkoztat. 

Azt mondhatnám, hogy az igaz vallásos 
hangulat sajátos fényt kölcsönöz szemünknek, 
sajátosan hozza rezgésbe a hanghullámokat, 
sajátos állást, testtartást és mozgást von maga 
után; mintha ennek a magasztos lelki folya-
matnak meg volna a maga külön érzéki képe. 
Ha a nézés, a hang, a testi állapot természe-
tes, közvetetlen' kifolyása az igaz lelki han-
gulatnak, akkor a példa jó. Ja j annak, a 
ki a vallásos hangulatot színleli. Ennél meg-
botránkoztatóbb nevelési tényt nem is tudok 
elképzelni. 

A milyen a vallásos hangulat természete, 
olyannak kell lennie a külső formájának is. 
A vallásos érzés betölti egész szivünket; tiszta, 
ragyogó, mint a gyémánt; mély, mint a ten-
ger, magasan szárnyaló, mint a kék égig 
emelkedő éneklő madár szava; m :leg, mint 
a forró napsugár, erős, mint a földet meg-
mozgató belső erők; kellemes, mint az enyhe 
tavaszi szellő. Tudom is én, gyarló ember, 
mily sok felség van az imában! Ha Isten 
millió és millió nemes érzést adott szivemnek, 
azok az imában egytől-egyig benfoglaltatnak. 
Hogy jól imádkozhassunk, tudnunk kell, mily 
érzés uralkodik szivünkön. Egyik ima az Isten 
jóságát, a másik bölcseségét, a harmadik 
igazságát, a negyedik szépségét stb. stb. sej-
teti velünk. Hangulatunk s ennek kifejezése 
tehát harmóniában álljon az ima tartalmával 
és fői-májával; nemes érzést nemes formában 
jelenítsen meg. Az ima tartalma szerint arcz-
kifejezésünk, hangunk, ha kell az érzés mély-
ségét, bensőségét, ha kell erejét, méltóságát, 
kellemét stbit fejezze ki. 

A vallásos hangulat kizár minden modoros-
ságot, kiabálást, akadozást. 

A gyermek imájában az értelmét meghaladó 
eszmének helye nincsen, hanem igenis oly 
képnek, a mely érzést fejez ki s ez alakban 
az eszmét sejteti. 

Magyarország legtöbb népiskolájában ma is 
azokat a rigmusos imákat mondják el, a 
melyekre ezelőtt 50 évvel még minket taní-
tottak. Ez imák hibája, hogy tisztán az érte-
lemhez szólanak, költői tartalmunk nincsen, 
hosszúak s nyelvezetük rossz. Ideje lenne már 
egyszer ez állapotnak véget vetni. Pósa Lajos 
remekszép imákat írt a magyar népiskolák 
számára. Ezeket ajánlom kartársaimnak. 

A képző-intézetek meg törekedjenek arra, 
hogy az ifjak a gyermekvilágnak természet-
szerűen megfelelő imákat megismerjék és meg-
tanulják. Minden reformnak a tanítóképzőkből 
kell kiindulnia. 

(Léna.) Láng Mihály. 
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Ilj szabályzat az ötödéves pót-
lékokról. 

A XX-ik század első napjára közoktatási minis-
terünk jó szive becses ajándékot adott a tanítók-, 
óvók- s tanároknak. Uj s nagy kedvezményeket 
magában foglaló szabályzatot bocsátott közre 
az ötödéves pótlékok tárgyában. 

1901. évi január 1.-én lépett életbe eme 
szabályzat, melyet közoktatási ministerünk 
1900. évi 4869. elnöki szám alatt adott ki 
18 §-ba foglalva. Kiterjed hatása több fölsorolt 
közép- és szakiskolán kívül az állami a) felsőbb 
leány-, felső-, nép- és polgári, felső- kereske-
delmi iskolákra; b) kisdedóvónő-, elemi- és 
polgári tanító- és tanítónőképzőkre; c) az orsz. 
in. kir. mintarajziskolára és rajztanárképzőre; 
d) a siketnémák váczi orsz. m. kir. nevelő- és 
tanítóképzőintézetére, a siketnémák budapesti 
állami iskolájára, a vakok budapesti orsz. tan-
intézetére, a képezhető hülyék és gyenge-
elméjüek budapesti orsz. m. kir. nevelő- és 
tanintézetére; továbbá a közokt. min. kezelése 
és igazgatása alatt álló Tanulmányi-alapból 
föntartott kath. tanítóképzőkre és az orsz. 
izraelita iskola-alapból föntartott tanítóképzőre 
és ezeknél rendszeresített állásokra kineve-
zett, véglegesen megerősített tanerők (igazga-
tók, rendes tanárok és tanítónők, rajztanárok, 
tomatanítók, segédtanárok és tanítónők, rendes 
segéd- és szaktanítók, kisdedóvók stb.) ötöd-
éves pótlékának megállapítására. Alkalmazást 
nyer végre eme szabályzat a következő állá-
soknál : a) az államsegélyes felekezeti, törvény-
hatósági és községi tanintézetekhez az állam-
segély terhére, a közokt. min. kinevezte tan-
erőknél ; b) középiskolákkal kapcsolatos állami 
internátusok felügyelőinél; c) államilag segély-
zett kisdedóvónőképzőkhöz, keresk. iskolákhoz és 
gyógypedagógiai intézetekhez a közokt. min. 
kinevezte tanerőknél, a mennyiben illetményeik 
állami pénztárból folyósíttattak és d) a balaton-
füredi „Erzsébet" szeretetház igazgatójánál. 

Az itt föl nem említett állásokon működőkre 
ez a szabályzat nem terjed ki. 

A szóban levő korpótlékok is „személyhez 
és rendszeresített álláshoz kötött fizetés ter-
mészetével bíró, nyugdíjba beszámítható, állandó 
pénzbeli járandóságok, melyek a jogosultat 
számításba vehető szolgálati ideje után ötéven-
kint legföljebb öt ízben, a megállapított összeg-
ben" megilletik a jelen szabályzat határozmá-
nyai értelmében. A kiérdemelt ötödéves pót-
lékokat a magasabb fizetésbe való kinevezés, 
vagy előléptetés esetén nem szüntetik be, sőt 
— mint személyhez kötött illetmények — 
még akkor is megmaradnak, ha az illetőt a 
fölsorolt, bármely más állásba áthelyezik 

vagy kinevezik, vagy pedig valamely állami, 
vagy államilag segélyzett községi, felekezeti 
elemi iskolánál, kisdedóvodánál alkalmazott 

I tanítót, tanítónőt, vagy kisdedóvót a föntebb 
I fölsorolt állások valamelyikére neveznék ki. 

Ha pedig a fölsorolt állások valamelyikéről 
oly állásba neveznék ki az illetőt, inelylyel 
ötödéves pótlékokra való igény nincs össze-
kapcsolva, akkor a már élvezett ötödéves 
pótlékigény megszűnik, kivéve azt az esetet, 
midőn az új fizetés kisebb az előbb élvezett 
fizetés és korpótlék együttes összegénél, mert 
ekkor a mutatkozó különbözetet „nyugdíjba 
beszámítható személyi pótlékképen" megadják 
neki mindaddig, míg akár előlépés akár maga-
sabb fizetési osztályba való kinevezés folytán 
a különbözet a nyert fizetési többletbe való 
beszámításul részben vagy egészen meg nem 
szűnik. 

A fölsorolt iskoláknál levő állomásokon 
töltött szolgálati idővel egyenlőnek tekintendő 
1901. jan. 1-től azok szolgálata is, a) kiket az 
államsegélyben részesülő felek., törv.-liat., 
vagy közs. tanintézetekhez az államsegélyre 
vonatkozó szerződés értelmében a közokt. min. 
nevez ki; b) az 1894. évi XXVII. t.-cz. alapján 
az orsz. nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe 
fölvett tanintézeteknél — korpótlék igénynyel 
egybekapcsolt állásokon alkalmazva volt 
tanerők; s c) végre a tanintézetek államosítása 
folytán átvett tanerők, ha a szerződésben nyil-
tan kifejezve fentartatik a korpótlékokra mái-
szerzett jogigény. 

Helyettes-tanári vagy tanítói, óraadói (vagy 
ösztöndíjas tanfolyam-hallgatói) minőségben 
töltött idő be nem számítható. Kiknek már 
eddig okmányilag vagy min. rendelettel meg-
határozott összegű korpótlékot biztosítottak, 
azoknak erre vonatkozó igényük továbbra is 
épségben marad. A képzőintézetekkel kapcso-
latos gyakorló-islc. tanítóknak és tanítónőknek, 
kik e szabályzat életbe léptetése előtt nevez-
tettek ki és a kik 200 koronás ötödéves pót-
lékban részesíttetnek — ezen igényük továbbra 
is megmarad; az ezután kinevezendők 2000 
koronán alul levő törzsfizetésök 10%-át, 
2000 korona és ennél nagyobb törzsfizetéseknél 
pedig 200 koronát kapnak korpótlékul. 

A korpótlékot, mint a fizetés kiegészítő 
részét, havi előleges részletekben utalványozzák 
s ez után is fizetni kell szolgálati díjat \ agv 
nyugdíjjárulékot, továbbá kereseti adót. 

Ezek főbb rendelkezései a mondott új 
szabályzatnak, mely a Hivatalos Közlöny (kiadja 
Lampel E.. VI. Andrássy-út 21. sz., ára egy 
évre 5 K.) 1901. évi 1-ső számában egész 
terjedelmében megjelent. 

G. ./. Ur. 
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Viszhang. 
E lapok mult évi 52. számában megjelent, 

a Liska-fiúkról irott történet több jó barátot, 
de sok általam nem is ismert kartársat indított 
arra, hogy engemet leveleikkel felkerestek. 
Kivétel nélkül mindnyájan azt irják, hogy őket 
a történet nagyon meghatotta. 

A szerkesztőség engedelmével itt kivánok 
ezekre a levelekre válaszolni, hogy e közlemé-
nyemmel is tájékoztassam azokat, a kik még 
keveset tudnak a tanítói árvaházakról. 

Egyik barátom azt ír ja: „feleségem a 
történet elolvasása után így kiáltott fel: ha 
száz gyermekem volna, mind tanítónak nevel-
tetném!" A másik levélből ezt olvasom: „a 
mi vidékünk tanítósága nagyon keveset tud 
a tanítói árvaházakról; a Liska-fiúk történe-
tének olvasása után többen tanítók összejővén, 
arról tanakodtunk, mi módon fejezhetnők ki 
szegénységünkhöz mérten szeretetünket elhalt 
tanítótársaink árvái iránt?" 

Egyik kartársunk így í r : „nagyon szeretném, 
ha részletes ismertetést olvashatnék e sokak 
által alig ismert intézményről, mert még 
nagyon sok tanítótársam előítélettel viseltetik 
az árvaházak iránt, mert azok az árvaházak 
a miket mi itt, a mi vidékünkön láttunk, 
v alóságos „ gyermekaszalók!" 

Számos levélben más-más eszme és hang 
dominál, de azokat nem is említem, hanem 
csak annyit nyilvánítok, hogy nekem ezen 
leveleknek az olvasása nagy lelki örömet 
okozott, s itt, a nyilvánosság előtt megigérem, 
hogy az óhajtott ismertetést, mihelyt időm 
engedi, megirom; eddig is az tartott vissza, 
hogy az általam vezetett intézetről nem 
akartam én, — az intézet igazgatója írni. 

Kedves Pályatársak! Ha az egyszerű törté-
nettel a szivetekhez fértem, szeretném ha a 
nemes érzés ott állandó és tartós otthonra 
lelne, miért is arra a kérdésre: mi módon 
fejezhetnétek ki jóakaratú érdeklődésteket a 
tanító-árvák iránt, — itt adom meg a feleletet. 

Nekünk magyar tanítóknak legdrágább/kin-
csünk az Eötvös-alap és a Tanítók Háza. 

Ezeknek az intézményeknek áldását a leg-
több árvaházi növendék csak azért nem veheti 
igénybe, mert a korán elhalt szülők legnagyobb 
része nem volt tagja az alapnak; most már 
meg nincs, a ki a díjakat érettök befizesse. 

A magyar tanítóság legnagyobb jótevőjével: 
Péterfy Sándorral megbeszéltem ezt az árvákra 
nézve szomorú helyzetet s vele arra a meg-
állapodásra jutottam, hogy az Eötvös-alap 
engem, mint árvaházi igazgatót elfogad a 
tanító-árvák atyai helyetteséül, ha az alap-
szabályban biztosított kedvezményeket igénybe 

óhajtom venni, a 3 korona évdíjat egyesek 
javára befizethetem, vagy pedig részes-jegyeket 
vásárolhatok az árvák számára. 

Éltem is már az engedélylyel s megkértem 
az Eötvös-alap pénztárosát: nyisson lapot az 
én árváim számára s a szeretet nagy Mesteré-
nek születésünnepét ugy tettük emlékezetessé, 
hogy megkezdettük a gyűjtést s a jelzett czélra, 
t. i. a tanítói árvák Eötvös-alap járuléka gya-
nánt néhány koronát már be is küldöttünk a 
pénztárba. 

íme, kérdezősködő kartársaim ! — ez a tér az, 
a melyen elhalt kartársaitok gyermekei iránt 
szereteteteknek legszebben kifejezést adhat-
tok, mert addig, a míg itt vannak, mindennel 
tisztességesen és jól ellátja őket a nyugdíjalap, 
de ha távozniok kell, akkor kezdődik csak a 
küzdelem és aggodalom: mi módon végezzék 
tovább iskoláikat, mert ha még valamely áll. 
intézetbe ingyenes növendéknek veszik is fel 
őket, akkor is kell 100—120 korona. Milyen 
áldás volna, ha ezt az Eötvös-alap nyújtaná az 
arra érdemeseknek! E czélra, t. i. az Eötvös-
alapban a tanító-árvák számára létesítendő 
alapra, bármely csekély adomány is legszebb 
jele volna előttem, a ki a viszonyokat ismerem, 
annak a bebizonyítására, hogy elhalt kartár-
saink árvái iránt igaz és benső szeretet él 
kebleinkben. 

Nemrég olvastam e lapokban, hogy sokan 
csak azért nem lépnek be az Eötvös-alapba, 
mert nincs gyermekök, és az alap áldásait 
soha sem használhatnák. 

Az ilyeneknek milyen szép cselekedetök 
volna, ha egy tanító-árva részére biztosítanák 
befizetésökkel az alap jótéteményét, bár őszintén 
kimondom, hogy az ilyen gondolkozás nem 
mutat melegen érező szivre, mert ha minden 
gyermektelen tanító így gondolkoznék, akkor 
eme féltett intézményeinkről letörölnők a való-
ságos emberbaráti szeretet hímporát s nekünk, 
gyermektelen tanítóknak, talán könnyebb is 
sok esetben megfizetni azt a csekély összeget 
s ki biztosíthat engemet, a jövő titkait nem 
ismerő halandó embert, arról: vájjon nem for-
dulhat-e úgy a sors kereke, hogy esetleg 
utánam maradó özvegyem is rászorulhat az 
alap jótéteményére? 

A sors .játszva emel, mosolyogva ver le;" 
azért én, a ki itt napról-napra látom és érzem 
az árvák nehéz sorsának a bekövetkezését 
akkor, a mikor innen távozniok kell, magyar 
tanítók, esdve kérlek benneteket: lépjetek be 
mindannyian az Eötvös-alapba s szerezzétek 
meg a jogot esetleg hátramaradt árváitoknak 
az alap jótéteményéhez. 

A beállott újesztendő, egy új századnak is 
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első esztendeje, teremtsen új szivet, új lelket 
mindnyáj unkban. 

Az igaz emberszeretet benső melege hassa 
át sziveinket s ez az érzelem vezessen az 
Eötvös-alap sorába minden magyar néptanítót, 
ez legyen az a közös oltár, a melyen a szeretet 
Istenének áldozzunk! 

El ne felejtsétek, a mit a példaszó mond: 
Segíts magadon, az Isten is úgy segít raj tad! 

(Debrcczen.) Kozma László. 

Az olvasás tanításának új módja. 
Tanítónak lenni: „szép és nagy gondolat." 

Erről győz meg engem mindennap tanítási 
munkám, a gyermek lelkének a tanulmányo- ; 
zása, a hivatás, melyet az életben köteles föl-
adatnak kell éreznünk és teljesítenünk is; 
erről győznek meg a tanügyi lapokban látható 
azon czikkek, melyek bizonyítják, hogy a taní-
tónak állandóan gondolkoznia, tanulnia kell és 
hinnie is, hogy a valódi czél még messze van 
előttünk. 

Ki vonhatja kétségbe mindezeket ? Mert 
hiszen, látjuk, egyik tanítónak könnyebben 
elért és jobban látható sikerei vannak, egyik 
másként vélekedik a gyermekekről, mint sok 
más és egyik egészen másként kezeli az anya-
got, mint társai, végül: soknak társadalmi 
.sikerei is vannak, elégnek közgazdasági téren 
érdemei, s így végig azokig, kik csak nap-
számosok, vagy csak tisztán a protekczió 
kegyelméből élnek. 

A tanítóságot a gondolkozás terén annyira 
vitte ösztöne, vagy mondjuk: tanulási szomja, 
hivatottsága, hogy behatol a kérdések árnya-
lataiba, ellenkező tételeket állítanak föl a meg-
honosított jókkal, vagyis azokkal szemben, 
melyeket követ mindenki és a rendszereket 
fölbontva, új alapzaton másokat szeretnének 
építeni, hogy elérje a népoktatás aranykorát. 

Valóban nem minden érdek nélkül való 
törekvés ez s lépten-nyomon van is valamelyes 
tanulsága, mert a fölvetett eszmék az ifjú 
tanítónemzedéket mintegy fölhívják a próbára, 
a régi gondolkozókban pedig fölébresztik a 
figyelmet és mintegy támogatást kérnek tőlük. 

Egy ilyen jelenségeket előidéző kérdés ez a 
fönti czím alatt rejlő is, de mely alatt tulaj-
donképen ez lappang és ez értendő: „Phono-
mimikai jelekkel való olvasni tanítás." 

Minden haladásnak nagy barátja vagyok, de 
csak azon az úton, a mely természetes. A mely 
a lélek komolyságával harmóniában áll s a mely 
sem czikomyáival, sem epizódjaival, sem csillá-
raival, sem ügyességeivel, sem figuráival, sem 
a szemfényvesztésnek semmiféle viszonyával. 

sem eszmetársítási, sem más úton való érint-
kezésben nincs, rokonságot nem érez. 

Miért? Az a gyermek a természetnek egy 
darabja, lelkének minden lapja tiszta, nem 
megcsalni kell azt, sem belécsalni a tudást, de 
írni kell oda komolyan ép alakokat, plántálni 
kell: tiszta öntudatot. Ehhez nem kellenek 
képzeleti módszerek, mimikák, de öntudatos 
kezelés, szakértelem, elsajátított, vagy öröklött 
türelem és a gyermek lelkének, erői nagyságának 
az ismerete. Aztán, a hol gyengék az erők, ott 
előveszi az ember hol a türelmet, hol a szak-
értelmet, hol a tárgyhoz nem tartozó képző szó-
rakoztatást, míg egyszer csak beveszi a lélek: 
a tényt is. A ki így tesz, azon nem vesz erőt 
az a nagyravágyás, az a tévelygő hit, hogy sok 
egy esztendő az olvasás-tanításra — „lássatok, 
november végén 42 tanuló ismeri a betűket 
mind és a két, és három betűből álló szókat 
olvassa is," — de mint szakember, mint apos-
tol, azt mondja Somogyi Béla t. kartársamnak, 
hogy ha a tanítványaidnak november végére 
eltanítottad a kis betűket mind, akkor te nagy 
hibát követtél el, — bár tudjuk, privátórákat 
is adtál hozzá, — mert ilyen módszerű elfoga-
dott könyv nincs, melyben csak két és három-
betűs szókkal elvégezhető az összes kisbetű 
anyag; de hibát követtél el lélektanilag, mert 
erőszakot követtél el a gyermeki lelken és 
mert nem építettél maradandó alkotást. 

Olyan ez a mű, mint a kiállítási pavillonok: 
szép, de nem masszív, nem tartós, nem képes 
daczolni azzal a jövővel, mely az alapos olvasni 
tudásra nehezedik egy életen át és egy tanulói 
korszak alatt. 

En azt is hiszem, az a 42 tanuló tudja könyv 
nélkül is azokat a szókat. Ez esetben még 
nagyobb a kudarcz, mert, ha egy más könyvet 
ad valaki nekik, ott megakadnak. De hová 
gondolok! hiszen nem is adható más könyv 
azoknak, mert olyan nincs, hol csak két- és 
három-betűs szók állanának. És a többi. 

Sokat hallottam erről a módszeiről, olvas-
tam azokat az útakat is, melyeket igen t. 
propagálója tett és a sikereket is, melyeket a 
próbák hatása alatt konstatáltak tanférfiak és 
újságirók. Megvallom, nagyon vártam, hogy 
Temesvárra is eljöjjön, hogy lássam én is. 
Mert éreztem, hogy nem vagyok egy vélemé-
nyen a kérdést illetőleg a propagálóval és 
éreztem még egyet, — azt, hogy Kelet-Indiát 
is Amerikának hitték először. Nem jött a 
t. propagáló, de megjött S. B. úr czikke róla. 
Ez is jó alkalom arra, hogy egy kissé meg-
álljunk és a szemébe nézzünk annak, a mi új. 

A tulaj donkép eni tárgy ezzel kezdődik: A 
Grosselin-féle módszer, (értsd, melyen alapszik 

a phonomimikai) a szintézis hive (összerakó), 
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míg a mai irva-olvasásé: az analitika-i, vagyis 
szétválasztó. Hogy e kettő közül, melyik jobb, 
— azt hosszú viták is bajosan döntenék el 
mindenkit meggyőzően, de az analitikainak a 
jóságát bizonyítja bizonyára egy félszázad gya-
korlata és az a siker, melyet az olvasni tudók 
száma mutat., 

De hát nem is ezen múlik az olvasás könnyű, 
vagy nehezen tanítása. 

A mondatok szétbontása, a hangok kikere-
sése semmiféle nehézségbe sem ütközik és a 
hangok kimondása is minden épszervü gyer-
meknek sikerül. Sikerül még idegen ajkú gyerme-
keknek is. Négy éve, hogy ezt látom. Egyetlen 
egv kivétel van: az öreg sváb-gyerek a „b"-t 
„p"-nek mondja, de az aprajának csak kis 
7o-a ejti így ki. 

De most értem az új dologhoz. Azt mondja: 
„A hangokat mimikai jelekhez, vagy gesztu-
sokhoz köti és ezzel szemlélhetőkké teszi a 
hangokat." No! ez valóban új. I t t engedjen 
meg nekem három kérdést. Nem metafora ez, 
hogy a hang szemlélhetővé lesz? Mit ért ez 
alat t? Talán, hogy a hangot látni is lehet? 
nemcsak hallani ? vagy azt, hogy érthető és 
bevésődik ? Eddig sohasem hallottam, hogy a 
hangot szemléltetik, sem fonográfon, sem zon-
gorán, sem képen, sem a tudományban. Csak 
egyet tudtam, azt, hogv minden hanghoz lehet 
kötni egy alakot, habár ezek közt semmiféle 
viszony sincs és azt mondják: ezt az alakot 
látva — mondd ezt a hangot. Ez ígv van az O <DJ 
olvasásban, a zenében stb. 

Már most ha más indoka nincs, csak az, 
hogy szemléltet vele, akkor előttem ez az el-
járás egyszerű grimász, melyet károsnak tartok 
a nem siketek iskolájában. 

A másik kérdés: van-e erre szükség ? 
Hiszen a hangot e nélkül is hallják és föl 

is fogják. 
Ks harmadszor: ezzel a módszerrel azokat is 

megtudnák tanítani novemberig olvasni, kiket 
mi az év végén is osztályismétlésre utasítunk ? 
Ha igen, akkor kalapot emelek. 

Míg erre feleletet kapok, addig egy más 
pontra térek át. 

A czikk irója szerint egyik gesztus abból 
áll, hogy p. o. rámutatok valakire kinyújtott 
karral s azt mondom: ő ; „ ez a gesztus lesz 
állandóan az „ő" hangnak a jele." Ennél a 
mondatnál nagyon sok gondolat jut az ember 
eszébe, de mindenekelőtt az, hogy a ki szem-
léltet hangot nagyon furcsán jár el, ha egv 
érthetetlen jellel akarja azt láthatóvá tenni. 
Ez a mutatás egy elvont valami, de jelezheti 
azt is, hogy valaki „fut," nézzétek! jelentheti 
ezt is: az. De idegen ajkúaknái nem is jelent 
semmit, csak mutatást. Fira kérdem : konkrét 

dolog ez ? Nem többet ér-e a megszemléltetés 
tekintetéből, ha leirom az „ő"-t? Es nem ma-
radandóbb-e a hang az emlékezetben, illetve, 
nem újítja-e föl könnyebben ez a kép: őz ? 
(T. i. az őz képe.) Es még egyet. Ha én vala-
kire mutatok és azt mondom: „ő", sohasem 
a mutatás tesz benyomást a hallgatóra, de az, 
a kire mutattam. Ekkor a jel elenyészik és 
egv újabb ugyanarra a gyermekre mutatás, 
illetve a gyermek látása juttatná eszükbe azt. 
hogy „ő" az „ő." 

Mutasson csak másodszor bárki az ablakra, 
vájjon kiáltják, hogy „o"." Nem, csak az eset-
ben, ha be vannak tanítva. Tehát a jel még 
ezen példánál sem ér annyit, mint a kép, mely 
emlékeztet. 

Meg vagyok győződve, a legügyesebb el-
járással is csak időtöltést szerez ez a mód, de 
értéket nem képvisel. 

Azonban fölhívom én t. kartársamnak a figyel-
mét egy másra éppen a ,,t" hangjánál. Ha én 
azt mondom „út," vagy „üt" és fölbontom e 
szókat hangokra úgy, hogy hallják a gyerme-
kek az ú és t hangot és azután összetenni 
tudják, ez nem a figurára hívja föl a figyel-
mét, de kétségtelenné teszi előtte azt, hogy 
minden szó hangokból áll és hogv a hangok-
ból újra szók alkothatók. Ezzel egyben ráve-
zettük a gyermeket arra, hogy hangokat adunk 
neki és ők összerakják. Sőt midőn megtanítom 
a „t" hangot, azt mondom: mondjátok rá az 
„í" hangsorra. Ilyeténképen fognak tenni: 
ti, té, tá, tó, tu. Természetes, mert ezeket már 
a „t" előtt eltanítottam. Sőt az „í" hangsor 
után is elmondják így: it, ét, át, ot, út. 

Hozzáragasztják. Már most előállók egy más 
produkczióval, mutatva a hüvdyk-vjjamra, azt 
mondom: „r" — mutatva a mutató-ujjamra,azt 
mondom „í." A gyermekek azt fogják mon-
dani „rí." Lassan rányujtják. Es így tovább. 
Ez nem mimika, ez az összehangoztatás, vagyis 
az az eljárás, melyet mimikával, mimika nél-
kül elkerülni nem lehet s mely egyedüli, a 
míg világ világ lesz, ahhoz, hogy helyes olva-
sásra tanítson. Hol van itt a mimikának a szük-
sége ? Miben van az előnye ? Sehol, semmiben. 
Ezzel a móddal lehet 3 hó alatt lciváló rs.rn 
gyermekeket olvasni megtanítani, de nem 
42-tőt, legfölebb 5-öt. 

Nagvon sajnálom, hogy t. kartársam éppen 
azt hallgatta el, a mit egyedül érdemnek tud-
hatnánk be talán, mert, hogy a „d"-t úgy 
tanítja, hogy azt mondja: ddd, mert így szól 
a katona dobja, ebben nem fedezhető föl az 
új mód. Inkább nyújtana egy darab kenyeret 
egy kicsinek s mondaná: A néni kenyeret, ad. 
E-? érzés és értelemben nagyobb hatást tenne, 
mint a : edd. 
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De erről egy könyvet lehetne írni. Én nem 
irok, csak azért emeltem föl szavamat, hogy 
az „új módszer" hívei ne hitessék el senkivel, 
hogy sikerök a mimikának köszönhető. En a 
mai írva-olvasás módszerét tartom bibliámnak 
s ezt ajánlom másoknak is. A gyermekekkel ; 
való tornászás (mimikázás) helyett Írassunk, 
rajzoltassunk, mert így az év végén elérik azt 
a roppant nagy sikert, hogy megy a folyékony 
olvasás és a szép rendes irás. 

A kik lemaradnak, azért maradnak le, mert 
egyetlen egv osztály sem végez ilyen nagy j 
feladatot és mert nem a fölfogásra képtele-
nek, de arra, hogy megtartsák emlékükben az 
alakok neveit és használni tudják, mikor össze 
kell tenni őket. Ezekkel mindenféle mimika 
sikertelen.* 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

= Gazdasági népkönytárak. Darányi I. 
földmívelésügyi minister úr 750 községben 
állított föl gazdasági népkönyvtárt. E könyv-
tárakat jobbára községi tanítók kezelik, még 
pedig ingyen. Ott, a hol a népkönyvtárakat 
sikerült megkedveltetni, a könyvtár kezelése 
nem kis dolgot ad, főleg szombaton és vasár-
nap és a könyvtár-kezelők fáradságukért éppen 
semmivel sem voltak kárpótolva. A földmívelés-
ügyi ministér méltányolva sokaknak elisme-
résre méltó buzgalmát, elhatározta, hegy be-
szerezteti a népkönyvtárak forgalmáról való 
adatokat és azon könyvtárkezelőknek, kik a 
könyvtárak szervezése, megkedveltetése, rendes 
kezelése körül érdemeket szereztek, egy két-
száz, két száz és 30 öí»m-koronás tisztelet-
díjat fog elismerésül kiosztani, jövőre pedig 
akképen fogja a népkönyvtárak kezelőit hono-
rálni, hogy minden olyan kedvezményeknél, 
melyek a földmívelésügyi ministeri tárczához 
tartoznak, (facsemeték, szőllővesszők, kaptárak, 
méhészeti eszközök, szőllőkarók, fajbaromfi, 
szakkönyvek stb.) első sorban a könyvtárkezelők 
kérvényeit fogja figyelembe venni. 

- Az alsószabolcs-hajduvidéki ev. ref. 
tanítóegyesület 30-éves jubileuma. Nagy 
ünnepe volt az alsószaboles-hajduvidéki ev. ref. 
tanítóegyesületnek a mult évi deczember hó 
29.-én H.-Böszörményben. Fönnállásának 30-
éves ünnepét ülte meg az a derék egyesület, a 
mely mindig össze tudta egyeztetni a maga fele-
kezeti érdekeit a hazai tanítóság egyetemének 
érdekével s alakulásától kezdve a testvéri sze-

* Közöltük — az audiatur et altéra pars elvénél 
fogva — ezt az ellenvéleményt is, de ezzel távolról ! 
sem ezéloztuk azt, mintha mi most phonomimikai 
polémiát kívánnánk fölidézni! (Szeri.) 

retet zászlaját magasan lobogtatta s mindig 
ott volt az első sorban azok között, a kik a 
magyar tanítóság szellemi és anyagi ügyeinek 
előbbrevitelén fáradoztak. Az ünnepély hálaadó 
istentisztelettel kezdődött. Istenitisztelet végez-
tével kivonult a tanítóság a temetőbe s az 
egyesület alapítója és igaz barátjának Pápay 
Imre volt h.-böszörményi lelkésznek és espe-
resnek síremlékére érczkoszorut helyezett. 
A gyűlés a gimnázium dísztermében vette 
kezdetét. Az egyesület tagjai csaknem teljes 
számmal jelentek meg. Ott volt H.-Böször-
mény város egész intelligencziája; a közokta-
tásügyi kormányt Csánky Viktor kir. tanfel-
ügyelő képviselte, a Magyar Tanítók Orszá-
gos Bizottsága küldötteként Kozma László 
debreczeni orsz. tan. árvaházi igazgató jelent 
meg. Simon Károly lelkes megnyitó beszéde 
s az egyesület 30-éves múltját méltató föl-
olvasása után, a gyűlés táviratilag üdvözölte 
az egyházkerület ősz püspökét Kiss Áront s 
Wlassics Gyula vallás- és közokt. minister urat, 
mint a magyar tanítóság legnagyobb jótevő-
jét. A küldöttek szívélyes üdvözlő beszédei 
után egy küldöttség hívta meg Sólyom Antalt, 
az egyesület volt elnökét, jelenleg már nyuga-
lomba vonult böszörményi ev. ref. tanítót a 
gyűlésbe. Míg a küldöttség odajárt, Munkácsy 
Sándor olvasta föl a 30-éves jubileumra írt 
ódáját, melyet a hallgatóság nagy tetszéssel 
fogadott. A gyűlésbe megérkezett Sólyom 
Antalt, Lévay Imre egyl. alelnök üdvözölte, 
átnyújtván az ünnepeltnek az egyesület aján-
dékát : egy ezüst tintatartót. Az üdvözölt 
meghatottan köszönte meg a meleg óvácziót s 
kérte kartársait, hogy egymásiránt igaz szeretet-
tel viseltessenek s Ígérte, hogy míg él,mindig 
a kartársi szeretet melege fogja lelkét áthatni. 
Ezután az országos egyesületek kiküldöttei 
számoltak be megbízatásukról, melyet a köz-
gyűlés elismerés és hálás köszönettel vett tudo-
másul. Dobó Sándor előadónak a tiszántúli 
egyházkerület iskolái részére a tanügyi bizott-
ság fölhívása folytán készített munkálatát, 
mely kész tanterv s a tanítás minimumát 
állapítja meg, a közgyűlés kinyomatni és min-
den tagnak hozzászólás czéljából megküldeni 
rendelte. Több folyó kormányzati ügy letár-
gyalása után a tisztújítás ejtetett meg s a régi 
tisztikar, élén Simon Károlyival újólag egy-
hangú lelkesedéssel választatott meg. Gyűlés 
után a gimnázium tornacsarnokában díszebéd 
volt, melyen mindvégig a leglelkesebb hangu-
lat uralkodott. Este hangverseny rendeztetett, 
fele részben a Tanítók Háza, fele részben 
pedig az egyházmegyei árva- és özvegy-alap 
javára, a mely nagyon szépen sikerült. 
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H ^ i [ISZÜNÓRAll l l l l l 
Gondolatok a XIX. és XX. szá-

zadról. 
A XIX. század immár a történelemé, alá-

merült az idők végtelenségébe, hogy belyet 
adjon az újnak, a huszadiknak. 

Mégis úgy tetszik nekem, mintha e két 
század mesgyéjén állanék, tűnődve a multakon 
s szorongva a jövőn. 

A XIX. századot a fölvilágosodás, a technikai 
vívmányok s a természettudományok nagy 
századának szokás nevezni. A nagy franczia 
forradalotn hármas eszméjével: a szabadság, 
testvériség és egyenlőség dicső szózataival szü-
letett, megütközött a korlátlan fejedelmi hata-
lommal, fölrázta kóros álmából, százados tespe-
déséből, rabszolgaságából egész Európát ,hogy 
szent eszméit diadalra juttassa. S a láng-
elmék egész serege, a népek milliói keltek 
védelmére, segítségül híván a csodásan meg-
izmosodott irodalmat is az eszmék e nagy 
harczában. 

S a határtalan lelkesedéssel megindított 
toll- és fegyveres harcz nem volt elég erős 
az ósdi hatalommal szemben. A nemzetek 
hiába törekedtek nemzeti, politikai és faji 
önállóságra, küzdelmük csak itt-ott nyert teljes 
diadalt. Félsiker és bukás volt osztályrészük, 
sőt el kellett szenvedniük azt is, hogy a 
művelt Európában ázsiai jellegű országok is 
helyet foglalhattak. 

De míg a XIX. század első fele hazaiiság, 
lelkesedés, erkölcsök, szóval eszmények dolgá-
ban kitűnő volt: addig a második fele le-
számítva néhány kivételt — erős hanyatlásnak 
indult. Nálunk pl. a dicső 48-as idők után 
korcsosodás, dekadenczia vett erőt mindenen. 
A nagy, a szent ideálok gúny és megvetés 
tárgyaivá lettek. Az érdek, a haszon, a pénz 
lett főmozgatója mindennek. A legszélsőbb 
eszményiségből a legtúlzottabb anyagelvüségbe 
tévedt. Botrányok, panamák, önző czélok, tár-
sadalmi, nemzeti bűnök burjánoztak föl, 
őrjöngő divat, bukásra vivő fényűzés, czím- és 
rangkórság, kapaszkodás, vásáros zaj, megvesz-
tegetés kerekedtek fölül, mivelhogy a becsü-
letet, az örök igazságokat, az igazi ideálokat, 
őseink erényeit megvetve, a pénzt helyezték 
oltárra s imádták az egy Istent megtagadva, 
Isten gyanánt. A mi egyéni-, osztály-, társa-
dalmi", nemzeti- és fajbűn fölburjánzott valaha. 

az mind aranykorát élte a mult század utolsó 
évtizedeiben. S e bűnök végoka mindig a 
pénz, mely már az irodalmi függetlenséget s 
a sajtó egy részét is megvásárolta. 

Társadalmi nyavalyák, pártharczok, osztály-
érdekek, vallási türelmetlenség kezet fogtak 
egymással, hogy a régi ideálokat megdöntsék.' 
S fájdalom, ez az erkölcsi és anyagi sülyedés 
a nemzet legtisztább rétegéig, a parasztságig 
is lebocsátotta mérges gyökerét. 

Kivándorolni a haza szent földéről nem bűn, 
templomot kerülni, korcsmázni, családot, nőt, 
házasságot, agg kort, tisztes munkát, becsületes 
boldogulást megvetni s élni úgy, a hogy ezek 
nélkül is lehet — divatos dolog. 

A szeretet vallásán fölépült müveit Európa 
milliárdokat költ hadi czélokra nemzeti érde-
kek s önvédelem leple alatt önző érdekekért. 
S végül, hogy az általános elkorcsosodást meg-
koronázza : a gyakorlati életben megtagadja 
Istenét, sőt egy Tolstoj a hazát is; rút önzés-
nek, utálatos bűnnek nyilatkoztatván ki a 
minden idők legszentebb emberi erényét: a 
hazaszeretetet. 

A hármas nagy eszme ma rosszabbúl áll, 
mint a mult század első felében. íme, a 
„szabadság," „testvériesség" jegyében a polgáro-
sító művelt Anglia leigázza a szintén polgá-
rosító művelt búrokat. Megtámadják s ember-
telenül gyilkolják a kínaiakat, pedig ezek is 
műveltek, sőt szorgalom s takarékos életmód 
tekintetében az egész világot fölülmúlják. 
Miért? Tisztán kapzsiságból. 

Igv vagyunk az „ egyenlőség "-gel is. Az 
egyenlőség vagyon, megélhetés és társadalom 
szempontjából a legnagyobb egyenlőtlenséget 
mutatja. Az előbbi a szocziálizmus, az utóbbié 
az osztálygyülölet. Mindkettőé pedig a rideg 
önzés és istentagadás, mely utóbbit a tár-
sadalom fölforgatói nem átalják a szegény 
nép között is terjeszteni, hogy ezzel egyetlen 
vigaszát: a vallást is elrabolják, miként koldus 
kezéből a botot. Mindemellett tagadhatatlan, 
hogy óriási, a múlthoz képest szinte meseszerű 
haladások történtek a közgazdaság, ipar, keres-
kedés, technika terén s a tudomány, művészet 
némely ágában. Nagy kérdés azonbar, hogy 
a gőz, villám, a modern technika e fényes 
korszaka fölér-e azzal az egyszerű, békés idő-
vel. melynek nyomában hit. megelégedés és 
boldogság fakadt ? 
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En azt hiszem, hogy mindez nem pótolja 
s nem is pótolhatja a vesztett boldogságot. 

Tökéletesedés, fajfentartás és egyéni bol-
dogság: ez az ember föladata. Ám ez utóbbit 
a mai sivár világban, álutakon haladva, föl 
nem lelhetjük. 

Egyfelől üres csillogás, gyönyörvadászat, 
óriási vagyon, másfelől tömegnyomor, sztrájk, 
prostituczió; viszont mindkét részről általános 
boldogtalanság: ez a XIX. századvég kritikája. 

A világ a; ónban még sohasem romlott 
meg annyira, hogy a javulás iránt elvesztette 
volna érzékét. Ha valamely irány végletekig 
haladt, mint az inga visszafelé kezd lendülni, 
néha szinte a másik végletig. 

így a fönti bajok orvoslására külföldön is, 
nálunk is, egymásután fölcsillannak a mentő 
gondolatok. Es habár mindezek csak kísérle-
tek, egy szebb kor előpostái: a gondolatok, 
eszmék, segédforrások egykor alapul szolgál-
hatnak a nagy és helyes átalakulásokhoz. 

Íme a főváros ingyen élelemmel látja el az 
összes jelentkező szegényeket. A nép, a kis-
gazda, a tönkrement középosztály talpraállítását 
publiczistáink, mint Beksics Gusztáv. Beöthy 
Ákos, Vadnav Andor nagyszabású kötetekben 
fejtegetik. A kormány kinyújtja mentő karját. 
Újítások, eszmék, kísérletek, segítségek özöné-
vel állnak elő, hogy a XX. század nagy 
föladataira előkészítsék hazánkat. 

Mindez örvendetes jelenség, méltó a XIX. 
évszáz első feléhez, ama szép átmeneti időhöz, 
mely 1825-től 1848-ig a nagy alkotásokat 
megalapozta, eszméit megérlelte. Ám igazi 
nagy Magyarországról mindaddig nem beszél-
hetünk. míg a haza fölvirágzásához mindenki, 
hozzá nem járul, míg teljes politikai s gazda-
sági függetlenségét ki nem vívja, míg apáink 
erényeit Isten, király, haza - meg nem 
tanuljuk, míg a politikai s vallási türelmet-
lenséget el nem hagyjuk, míg az árja népek 
gazdagságának három titkát: a munkát, szor-
galmat és takarékosságot meg nem becsüljük. 
Helyre kell pótolnunk nemcsak a XIX. század 
megoldatlan föladatait, hanem az ismert rési 
mulasztásokat is. Szóval: nemzeti alapon nyugvó 
tömérdek alkotást kell megvalósítanunk. 

Hogy pedig mindezek végbe menjenek, 
hogy szellemi s gazdasági téren megifjodjunk, 
egy új Vörösmartyra, új Széchenyire, új 
Petőfire s új Kossuthra van szükségünk, a 
nevelés terén pedig egy új Rousseaura, ki a 
mai elkényeztetett, satnya nemzedéket a ter-
mészetesség, erő és igazság igaz útjaira 
vezérelje. 

Adja Isten, hogy a XX. század e kívánsá-
gokat valóra váltsa a művelt magyar néptaní-
tóság hathatós támogatásával. 

Hiszem, hogy a XX. század a tanítóságé lesz! 
(Szeged.) Sassi Nagy Lajos. 

Tanítók és az irodalom. 
A kérdést nem abból a szempontból tár-

gyalom, hogy a tanítói pályával hogyan illik 
össze az irodalmat szolgálni; nem vizsgálom 
azt se, hogy a tanító irodalmi tevékenységét 
sínyli, avagy hasznára fordítja-e az iskola ? 
Sem azt nem teszem szóvá, hogy vájjon a 
nevelés birodalmában nyer-e inspirácziót, a dal-, 
a dráma-költő, a széppróza-iró ? Pedig ez is 
érdekes kérdés lenne. Mert mindjárt nevekkel 
is hozakodhatnám elő: Jakab Ödön, Móra 
István, Ujváry Béla, Gárdonyi Géza stb. 

Es bizonynyal nem lenne sem haszontalan, 
sem méltatlan dolog kimutatni, hogy minden 
igazi tanító lelke költői, ám mindenesetre 
ideális, melyet a prózai élet csak annyiban 
alakít át, a mennyire az életviszonvok köve-
telik. 

De nem ez a czélom. Az irodalom szem-
üvegén azt nézegetem, ha vájjon a köztudat-
ban nőtt-e a tanítók társadalmi tekintélye ? 
Es mivel a színdarab egy kis realizált élet, 
leghálásabb lesz itt széttekinteni. 

Még mindig műsoron van egy színdarab: 
A csikós. Jóllehet népi elemünk életviszonyai, 
érzésvilága, törekvései sokat változtak és nem 
kevéssé anakronizmus lett abból az elsmből, 
a mi e népszínműben népi volt, még ma is 
egyike legjobb népszínműveinknek. Alakjai 
törűlmetszettek; és zamatosak. Es nekem 
mindig elszorul a szivem, mikor a darab sors-
fordulatához jut a néző: mikor a részeges 
kántor a karzat tomboló tetszése között e 
szavakra fakad: „Rózsi, megvetlek!" A pipogya, 
a részeges ember áhítozik a helyre leány 
kezére! Ez olyan együgyűség és kész nevetség. 
Mert a néző előtt elejétől végig a dologkerülő, 
naplopó, részeges alak dülöngél. Minden dolga 
félszeg és ostoba. Mi más lett volna, ha józan, 
munkaszerető, intelligens 'ember van a színen '•! 
Lehet, hogy leányszivet hódítani így sem tud, 
de bizonynyal a nézők szivét meghódítja s 
osztozunk keservében. A Fáin rossza Kánya 
kántorja szintén hasonló sütésü. Az is egy 
bor-szivacs. Mámoros rigmusai és tudákos 
együgyűségei merő banalitás. Es ez is azon 
alakok egyike, a melyek ma is hatnak, pedig 
hát tán hizeleghetünk magunknak azzal, hogy 
ez a spécies kiveszőben van, vagy egyáltalán 
nincs is. 

A kérdés nvilván fölvethető: illetékesek 
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vagyunk-e mi gáncsolni a szerzőt, ha a való élet 
szinpadi szolgálataira a falusi kántortanító alak-
ját elészólítja ? Szó sincs róla! A szerzőt ezért 
gáncsolni a legkevésbbé lehet. Elvégre a szín-
ház a fonákságok, félszegségek és léha bűnök 
javítója. S ha a tanító-alakok a nép söpredé-
keivel czimboráskodók, és típus-számba men-
nek a boroskancsók, hát csak hadd érjen az az 
erkölcsi megvesszőztetés. 

Ámde a tanítói pályáról azok a régi tipikus 
elemek leszorultak. Becsvágyó és tanult embe-
rek lépnek soraikba, a kik karikatura-számba 
mégse mehetnek; innét van, hogy az újabb 
magyar irodalom ezt a kifejlődött új társadalmi 
osztályt színpadra nem viszi többé. Pedig mily 
hálás anyaga lenne! De persze új csapást 
kellene törni. Meg kellene látni tudni azokat 
a nehéz szocziális árnyalatokat, a melyeket a 
fölszínes és divatos lélekanalizálás meg nem 
láthat. Sokat tehetne a színpad a tanítói rend 
tekintélyének emelésére, a milyen sokat előbb 
rontott. Például a Gárdonyi „Pöhölyék" czímű 
könyvét ugyan nem fogja senki letenni meg-
indulás nélkül. Mennyi érzés, mennyi báj van 
e könyvben, pedig tanító családjában veszi 
minden tárgyát és milyen kitűnő iró mun-
kája! Ha ilyen tanítói alakok a színpadunkon 
is mozognának ! 

Van egy hozzá hasoidó. Vagy legalább 
olyan, a ki nem a régi csapáson beszél. 
A Bérezik Árpád Igmáncli kispap-^&aak tanító-
alakja. Nagy János néptanító nem proletár. 
Egyik fia jogász, a másik kispap. A falu leg-
gazdagabb árva leányának tútora. Ez pedig 
becsület és bizalom kérdése. Nem mondom, 
hogy az Igmáncli ki>pap kántortanítója nem 
nevetteti meg a közönséget, de alakjában a 
fölcsillámló humor hat idegeinkre. A tősgyö-
keres magyar tipus eredeti észjárásával, termé-
szetes modorával, ötleteivel, a melyek kedély-
ben fürdenek és színesek, mint a rét junius 
elején. S mikor a jövendő képét szövik nap-
sugaras ábrándjai, majd ha püspök lesz a fia, arra 
már kész programmja van, de inkább a vágyak-
nak kedélyes iróniája szól belőle: „Hogy a taní-
tóságot elcsapom magamtól, annyi bizonyos. 
Borral mosdunk, kolbászszal törülközünk akkor." 

Ha csak valamire való színész mondja is el: 
a néző kaczag. De nem a dologkerülő, a része-
ges embert látja, hanem a kedélyes, a tréfás 
apát, a ki jól tudja, hogy ebből az élet leg-
alább 90 perczentet visszaalkuszik. 

A német szinműirodalomban a tanítók gya-
koriak. De Németországban a tanítói rend már 
annyira fejlődött, hogy a társadalmi színmü-
vekben a tanítót komoly polgárként lehet csak 
színpadra vinni, a kit mindenki tisztel a hiva-
tásáért is. Például a Hanele tanítómestere író-

jának legfényesebb jelleme. Nem lehet meg-
indulás nélkül nézni és elolvasni. Es az ar 
érzésünk, mint mikor klasszikus műveket 
olvasunk. 

Ezzel azt demonstrálom, hogy a régi komi-
kus szinpadi tanítói alakok immár anakroniz-
mussá váltak. Es nem csak sok víz folyt le 
addig, — míg ez megtörténhetett, — a Dunán; 
de sok tanítónak izzadt bele az üstöke. Kultur-
harezunknak ez is egyik legnagyobb fáradság-
gal nyert csatája. 

(Budapest.) Verner László. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Köszönetét nyilvánította: alapi Salamon 
Géza nagybirtokosnak, a ki a palocsai áll. el. 
iskola részére 6000 korona értékű beltelket 
és építési anyagot adományozott, az iskola-
helyiségek fűtésére pedig évenkint kiszolgál-
tatandó 50 korona értékű tűzifát ajánlt meg; 
báró Stummer Ágoston nyitramegyei nagybir-
tokosnak, a ki a nagytapolcsányi áll. el. fiú-
és leányiskola építkezési czéljaira 18.000 kor. 
értékű beltelket adományozott. 

Kinevezte: Kun Janka oki. tanítónőt a 
zalatnai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kovácsnc-Szabó Lujza oki. tanítónőt az újtordai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Wirth Péter 
oki. tanítót a lázárföldi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; JBölöni István és Csőregi János oki. 
tanítókat az ó-tordai áll. el. isk.-hoz r. tanítókká. 

Áthelyezte: Fülöp Sándor viski áll. el. isk. 
tanítót az ó-tordai áll. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Majorossy István sátoraljaújhelyi áll. 
el. isk. tanítót az ilosvai áll. el. isk. hoz jelen 
minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Konstyánszky 
Lajos szűcsi róm. katholikus tanító részére évi 
500 koronát; Stern Miháiy pozsonyi munka-
képtelennek talált orth. izr. el. isk. tanító 
részére évi 980 koronát: Drugó József povinai 
munkaképtelennek talált róm. kath. tanító 
részére évi 440 koronát; Simovitsné-Valiovich 
Gabriella ganyi munkaképtelennek talált el. 
isk. tanítónő részére évi 280 koronát; Tihláry 
Ödön aisó-czikola pusztai róm. kath. tanító 
részére évi 800 koronát. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Köszönet. Mindazoknak, a kik az év-

forduló alkalmából lapunk szerkesztőit és szer-
kesztőségét jó kivánataikkal fölkeresni szíve-
sek voltak: hálás köszönetet mondunk és jó 
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kívánságaikat kartársi szeretettel viszonozzuk. 
Az újévi üdvözleteknek hozzánk érkezett 
nagy tömege — a melyekre külön-külön 
majdnem lehetetlen volna válaszolnunk nagy 
örömet szerzett nekünk, mert ez üdvözletek-
ből azt látjuk, hogy kedves kartársaink: a 
magyar tanítók méltányolják munkálkodásunkat 
és helyeslik azt az irányt, melyet az ő lapjuk 
szerkesztésében követünk. Adjon a Gondviselés 
a magyar tanítóságnak boldog újévet s vá-
gvainak nagy részét lássa ez újesztendőben 
megvalósulva ! Mi, részünkről, boldogoknak fog-
juk érezni magunkat, ha a magyar tanítóság-
nak mennél több szolgálatot fogunk tehetni s 
csak arra kérjük kedves kai-társainkat, hogy 
bizalommal és jellegre való különbség nélkül 
sorakozzanak a mi zászlónk alá. A Néptanítók 
Lapja szerkesztősége. 

— A Tanítók Háza gyufája az Eötvös-
alapnak 1900. julius elejétől deczember végéig 
844 K. 75 fillért jövedelmezett, ezt Beisner 
''rtánuel gyáros 55 K. 25 f. adományával 

. • i koronára kiegészítette és ez összeget már 
bt 's küldötte az Eötvös-alap pénztárába. 
A " gyufánk tehát már eddig, kilencz 
hóna± itt, 1400 koronát jövedelmezett a „mi" 
házunk vára. írjunk-e ehhez kommentárt? 
Nem in • s csak annyit mondunk: magyar 
tanítók, gyújtogassatok a házatok javára! Beisner 
gyáros úrnak pedig úgy azért, hogy ő nem 
— mint más hasonló vállalatok — a jövedelem, 
hanem (a mi nagy különbség!) a forgalom után 
ad az Eötvös-alapnak 5%-t, valamint adomá-
nyáért nyilvános köszönetet mondunk. 

— Világ folyása. A külföldi események 
közül újfent csak a délafrikai hareztériek azok, 
a melyek az érdeklődést a legnagyobb mérték-
ben magukra vonják. A búrok betörése a 
Fokföldre méltán nagyon aggasztja az angol 
közvéleményt. A „Times" czímü angol lap 
jan. 5.-én a következő híreket kapta a Fok-
földről. „A helyzet ez évi január elsején sokkal 
komolyabb, mint a milyen tavaly január elsején 
volt. Az a teriilet, a melyet a búrok most el-
árasztottak, sokkal nagyobb, mint a minőt 
tavaly okkupáltak. A Fokföldön levő búr csa- 1 

patok számát öt ezerre teszik s ezek két— 
háromszáz főre menő kisebb csapatokban oly 
fokföldi városok szomszédságában tartózkod-
nak, a melyeknek túlnyomóan afrikander lakos-
ságuk van. A búr csapatoknak ez a szétoszlása 

az angol parancsnokokat is arra kényszeríti, 
hogy haderejüket apróbb csapatokra föloszszák. 
A búrok kerülik a döntő ütközetet^ és csak 
apróbb angol csapattestek megtámadására szo-
rítkoznak. Az angolok már azért sem tudnak 
valamire menni, mert a búrokat mindenben 
támogatják az afrikanderek, a kik hazájuk 
területét alaposan ismerik s azonfölül az ango-
lok minden egyes mozdulatáról is pontosan 
tájékoztatják a búrokat, míg ellenben az angol 
tiszteknek nemcsak helyi ismereteik nincse-
nek, hanem még csak térképpel sem rendel-
keznek." Ez ugyan túlságosan pesszimisztikus 
megítélése a helyzetnek, de az tény, hogy 
a búrok betörése a Fokföldre súlyos következ-
ményekkél járhat az angolokra nézve, főleg, 
ha valónak bizonyul az a hír, hogy az angolok 
Fraserburg mellett, tehát a Fokföldön, nagy 
vereséget szenvedtek a búroktól. Azért is 
méltán aggódnak Londonban, hogy Kitchener 
már napok óta hallgat. Ebből azt következ-
tetik, hogy a búrok nemcsak a vasutakat, de 
a távíró-huzalokat is szétrombolták. Az is 
nevezetes, hogy egy angol eredetű távirat 
szerint „Williams ezredes jan. elsején Middle-
burgtól nyugatra néhány mértföldnyire meg-
támadott egy erős búr hadállást a kopjékon, 
hadereje azonban nem volt elegendő arra, hogy 
az ellenséget állásából kiverje." Ez magyarán 
annyit jelent, hogy Williams ezredest a búrok 
jól elpáholták. Arról is érkezett hír, hogy 
Botha fővezér szintén megverte az angolokat. 
Mennyi igaz e hírekből: nem tudjuk, de hogy 
az angolok ügye nagyon rosszul áll Délafriká-
ban, azt leginkább abból látjuk, hogy Kitchener 
fővezér 50.000 új harczost kér. Csakhogy ha 
kérelmét teljesítik, Anglia védetlen marad, 
íme, ide vitte Angliát Chamberlain lelketlen 
kapzsisága! 

— Tudjunk emberséget! A népek törté-
netében találunk sok oly férfipárról említést, 
kik népükért hős cselekedeteket vittek véghez; 
népük jóléteért küzdöttek; haladásáért síkra 
szálltak. Az ilyen férfipár, vagy mint ikertest-
vérek küldettek az istenektől és mint testvérek 
éreztek együtt és gondolkoztak és cselekedtek 
egyenlőképen; vagy a baráti szeretet fiizte 
őket egymáshoz. A szentírás Dávid és Jónáthán 
barátságát dicsőíti, mint a kiknek barátsága 
üdvös volt Izraelre nézve; a görögök a 
dioskúrokat (Kastor és Polydeukes) tisztelték, 
mint a derengés vagyis a szürkületi világosság 
istenségeit; a rómaiaknál a duumviri, vagyis 
a kétférfi intézményére voltak egyideig a 
legfőbb hivatali cselekmények, a közügyek 
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bízva; nálunk Hunyadi és Kapisztrán Íródtak 
be nemzeti történetünkbe, mint a kiket a 
barátság kötött össze és együtt harczoltak a 
magyar népért a törökök ellen. Az emberi 
szellemnek felszabadulását, újjászületését, a 
gondolat szabadságát vagy, a hogy egy idegen 
szóval kifejezik: a renaissance-ot két olasz 
féi-fiúnak fellépésétől: Dante és Petrarca mű-
veinek megjelenésétől számítják; a német iro-
dalom is két kiváló iróval jeleskedik: Goethe 
és Sclviller; nálunk Arany és Petőfi kezdtek 
meg új irányt a költészetben; a magyar taní-
tóság újjászületését, a népiskolai tanító fel-
szabadulását, a renaissance-át két férfi együtt-
működése idézte elő: Péterfy és Lakits. Mind-
ketten 1841. évben születtek, tehát ebben az 
esztendőben töltik be életük 60. évét. Hogy 
az ókorban voltak zsidók, a kik Dávid és 
Jónathán létezéséről sem tudtak, az több, mint 
valószínű; hogy nem tisztelték az összes görögök 
a dioskúrokat: azt is bizonyosnak tartom; hogy 
a duumvirik sem részesültek általános tiszte-
letben, azt is tudjuk, valamint nem titok 
előttünk az sem, hogy Hunyadinak és Kapisz-
tránnak a magyarok körében is találkoztak 
ellenségeik. De van-e magyar tanító, a ki 
Péterfy és Lakits létezéséről nem tud ? Van-e 
népiskolai tanító széles e hazában, a kiPéterfyt, 
Lakitsot nem tiszteli? Vannak-e a magyar 
tanítóság körében olyan emberek, a kik Péterfy-
nek, Lakitsnak ellenségei ? Három évtizednél 
több idő óta viszi a „Néptanítók Lapja", viszik 
a többi hazai szaklapok: a „Népnevelők Lapja 
a „Néptanoda" és még több más lap, viszi a 
politikai napi sajtó a hireket arról, miket 
tettek most, miket tettek tegnap, meg tegnap-
előtt Péterfy és Lakits a magyar néptanítók 
érdekében, a magyar néptanítók fiai és leányai, 
özvegyei és árvái javára. De ha nem olvas 
mindenki újságot, szaklapot! Még akkor sem, 
ha ingyen küldik aházába, a lakásába! (Fájdalom, 
akadnak ilyenek is! Szerit.) Hát én mernék 
valamit ajánlani. Péterfy és Lakits megérdemlik, 
hogy működésükről tudomást szerezzen minden 
magyarországi tanító nemzeti, vallási és rang-
különbség nélkül. írassuk meg közköltségen 
Péterfy és Lakits életrajzát és augusztus 3-án, 
a mely napon a Magyar Tanítók Országos 

Bizottsága és az Eötvös-alap ezévi nagy-
gyűléseit tartaná, olvastassák fel és aztán kül-
dessék meg minden honi iskolának jellegére 
való különbség nélkül -— ingyen. Azonkívül 
tegyük meg mi, a kik emberséget tudunk, 
hogy ezen évben, mint a melyben Péterfy és 
Lakits 60 éves korukat Isten akaratából meg-
érik, mindegyikünk szerezzen az Eötvös-alap-
nak csak egy új tagot. En nemcsak indítványt 
teszek, de a magam részéről foganatosítottam 
is, a mit másoknak javaslok. Ezennel 5 új 
tagot jelentek be az igazgatásom alatt levő 
iskola tanítótestületéből, mintáz Eötvös-alop-nak 
rendes tagjait, nevezetesen: Huszár Hugónét, 
Somogyi Bélát, Langer Gézát, Somos Pétert 
és Lathwesen Gyulát. Tegyetek hasonlóképpen ! 
Tudjunk emberséget! Budapest, 1901. Schön 
József. — (T. munkatársunk ez indítványához 
mi szivesen hozzájárulunk s azt hiszszük, hogy 
ha az „olvasó" tanítók fejenkint csak 10 fillért 
adnak — akár egy hozzánk küldött bélyeg 
alakjában — ez egyszerű, de szép ünn>' iés 
költségei födözve lesznek. Az indítvány m: -dik 
részét: az Eötvös-alap számára tagol gyűj-
tését szintén melgen ajánljuk. Péterf „ndort 
és Lakits Vendelt úgy ünnepelné méltóbb 
módon a tanítóság, ha születésö 60-ik év-
fordulójára az Eötvös-alapba, mi évdíjas tag 
(3 koronával) legalább tízezer tanító lépne be. 
Még ez is csak V3-a volna a magyar tanító-
ságnak ! Szerk.) 

— „Tanítók Tanácsadója." Az az útmutató 
könyv, melyet — számos vidéki és fővárosi 
kartársunk fölszólítására — lapunk szerkesztői 
adnak ki, legközelebb kikerül sajtó alól. Tár-
gyalja ez a Tanácsadó a tanító összes viszony-
latait s mintegy kódexe ez a magyar tanítónak. 
A munka hét szakaszban öleli föl a terjedelmes 
anyagot. Az első szakasz tájékoztató a tanítók 
jogviszonyairól s a következő czikkeket tartal-
mazza: 1. A tanító állampolgárságának és 
községi illetőségének megszerzéséről. AJ Az 
állampolgárságról. EJ A községi illetőségről. 
2. A tanító képzéséről és képesítéséről. 3. A 
tanítói oklevél értéke. Mellékfoglalkozások. 
4. A tanító előmenetele és továbbképzése. 
5. A tanító mint közhivatalnok. 6. A tanító 
pályája kezdetén. 7. A tanítói pálya állandó-
ságának biztosítékai. 8. A tanító kötelezett-
ségei aj családja; b) hivatali kartársai; cj a 
társadalom; d) az egyház és ej az állam iránt. 
9. A tanító közoktatásügyi hatóságai. AJ Szoro-
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sabban vett tanügyi hatóságok. 1. Vallás- és 
közoktatásügyi rainister. 2. Közigazgatási bizott-
ság. 3. Királyi tanfelügyelőség.4.Iskolaszék vagy 
gondnokság. B) Politikai hatóságok a nép-
oktatásügy szolgálatában. 1. Községi elöljáró-
ság. 2. Főszolgabíró és tanügyi tanácsos. 
3. Alispán és polgármester. 4. Főispán és 
főpolgármester. Törvényhatósági közgyűlés. 
I. A politikai község mint iskolafentartó. Köz-
ségi elemi iskolák. II. Az állam mint iskola-
fentartó. Állami elemi iskolák. III. A hitköz-
ség mint iskolafentartó. Egyházi hatóságok és 
intéző közegek. A tanító helyzete a hitközségi 
életben, a) A magyarországi latin és görög 
szertartású kath. községek népiskolái, a) Hit-
községi iskolaszék. Plébános, b) Az iskola 
igazgatása, c) Egyházkerületi tanfelügyelő. 
Esperes, d) Egyházmegyei tanfelügyelő, e) Püs-
pök. Érsek, b) Az ev. ref. hitközségi elemi 
iskolák, a) Presbytérium és iskolaszék. Lelki-
pásztor. b) Egyházmegye. Esperes, c) Egyház-
kerület. Püspök, d) A tanítók képesítése, alkal-
mazása, ellátása, e) Tanító-, tanítónő- és 
kisdedóvó-képezdék. f ) Felsőbb leánynevelő-
intézetek. g) Keresztény felebaráti nevelő-
intézetek. c) A magyarországi ág. hitv. evang. 
egyház szervezetében működő tanítók jog-
viszonyairól. d) Az unitárius egyház hitközségi 
tanítóinak jogviszonyairól, e) A gör. kel. román 
egyház hitközségi tanítóinak jogviszonyairól. 
f ) A gör. kel. szerb egyházközségi tanítók 
jogviszonyairól, g) Az izr. elemi népiskolák 
szervezete. IV. A magán és társulati iskolák. 
V. A volt határőrvidék]' népiskolák szervezete, 
tanítói jogviszonyai. VI. Fiume népoktatási 
viszonyai. 10. A tanítók fegyelmi ügyei. 
A második szakasz a tanítók katonaügyéről, 
a harmadik szakasz a tanítók anyagi ügyeiről 
szól; ez utóbbi alczímei a következők: A) Alap-
fizetés. B) Korpótlék. C) Államsegély tanítói 
fizetések kiegészítésére és korpótlékokra. 
D) Fizetési hátralékok behajtása. A tanítók 
nyugdíjügye. A tanítók adóügyei. Illeték-
egyenérték. Bélyeg- és illeték-kötelezettségek. 
A negyedik szakasz a tanítók egyesületi ügyei-
vel és közjótékonysági ügyeivel foglalkozik. 
Az ötödik szakasz az iskolai szervezettant tartal-
mazza. (Ennek kivált tanítóképzőkben vehetik 
nagy hasznát.) A hatodik szakasz az iskolai 
alaptörvényeket és utasításokat foglalja magá-
ban, magyarázatokkal. A hetedik és utolsó 
szakasz végül a közoktatásügyi rendeletek 
betűrendes emlékeztetőjét tartalmazza. A könyv 
megjelenését talán már lapunk legközelebbi 
számában jelezni fogjuk s ugyanakkor közöl-
jük az árát is. A munka terjedelmesebb lesz, 
mint a milyennek a kiadók tervezték s így 
az ára is valamivel több lesz 2 koronánál. 

— Rövid liirek. Jubileum. Beich Gáborné, 
pancsovai felső- leányiskolái tanítónő, 25-éves 
működését szépen ünnepelték meg deczember 
28.-án. A volt növendékek gyönyörű ezüst-
babérkoszorúját Bartha Kálmánné sikerült 
beszéd kíséretében adta át az ünnepeltnek, 
kit jelenlegi növendékei is szép ajándékkal 
leptek meg s a kit számosan üdvözöltek. 
Magyar színielőadás Lajosfalván. Karácsony 
első napján este Spatár Valér állami tanító, a 
beszterczenaszódmegyei Lajosfalván szegény 
iskolás gyermekek fölruházására tanítványaival 
egy élőképekkel egybekötött gyermek-színi-
előadást rendezett, mely minden tekintetben 
sikerült. Spatár tanítónak nagy érdemei vannak 
e határszéli iskolának, melyre a magyar állam 
sokat áldoz, de nem hiába - a föllendítése 
körül. — Az ókori Lexikonnak, melyet a 
Franklin-Társulat ad ki, megjelent a 7. füzete, 
mely a munka I. kötetének 25—28. íveit fog-
lalja magában. A füzet ára 1 K. — A „Kert 
czímű, a kertészet összes ágait magában fog-
laló szaklap kiadóhivatala közli velünk, hogy 
magyarországi néptanítók és tanítónők egész 
évre 4 koronával fizethetnek elő a „Kert"-re. — 
A berekszói értelmiség a dévai állami tanító-
képző-intézeti növendékek közreműködésével 
1900 deczember hó 29.-én az állami iskola 
tantermében, részben a Tanítók Háza javára, 
részben pedig tanszerek beszerzése ezéljából, 
műkedvelői előadással egybekötött táncz-estélyt 
rendezett, a mely úgy erkölcsileg, mint anya-
gilag igen jól sikerült. A jövedelemből a 
Tanítók Háza javára jutott 20'10 K., a tan-
eszközök beszerzésére pedig 15'72 K. 

— .Adakozás. Nálunk befolyt: Vörös-
marty- szoboira és alapra: Szőke István igaz-
gató, Budapest (czikke tiszteletdíja) 12 K. 

— Gyűlés. Az erdővidéki tanítótestület 
1901. év január hó 24.-én d. e. V 2 I O órakor 
Vargyason, az állami népiskola helyiségében 
téli vándorgyűlést tart. 

— Halálozás. Bartha Irén, Bartha Lukács 
mezőbándi áll. isk. igazgató-tanító leánya (oklev. 
óvónő) elhunyt Mező-Bándon. — Engisch János 
ev. tanító Szeghegyen 26-éves korában, 5-évi 
működés után elhunyt. Áldás emlékökre! 

Tarta lom : Új idők, á j eszmék, új törekvések. 
K. — Nagyjaink emléke. Hermann Antal dr. — 
A gyermek imádsága. Láng Mihály. — Új szabályzat 
az ötödéves pótlékokról, ff. J. dr. — Viszhang. 
Kozma László. — Az olvasás tanításának új módja. 
Mező Dániel. — S z ü n ó r a : Gondolatok a XIX. és XX. 
századról. Sassi Nagy Lajos. — Tanítók és az iro-
dalom. Verner László. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 2-ik számához. 

P Á L Y A Z A T O K . 
III. éves tanítójelölt, ki működési bizonyítvány nyal 

rendelkezik, ajánlkozik tanítónak vagy nevelőnek 
Czím: Sztankovica Alajos tanárúmái Modor, Pozsony-
megye. (2407 II—2) 

Báró Harkányi Frigyes úr zemplénmegyei takta-
h a r k á n y i uradalmában fentartott tanyai r. k. iskolá-
ban a tanítói állás megüresedvén, azonnal betöltendő. 
Illetmények: 500 korona készpénzfizetés. 5 hekto-
liter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter árpa, 
1 hold tengeri-föld és minden tanköteles után 2 
korona tandíj (ca 120 korona), kerthasználat és fűtő-
anyag. Bizonyítvány másolatokkal fölszerelt pályá-
zatok az uradalom központi irodájához intézendők. 
Budapest, Andrássy-út 4. szám. (240S—III—2) 

Ó-Kanizsára (Bácsmegye, Szegedhez közel) róm. 
kath. kántorsegéd kerestetik. Fizetése: havi 10 írt 
és ellátás, mosás nem adatik. Gyertyajövedelme lesz. 
Orgonálásban jártasnak kell lenni, oklevél nem szük-
séges. Azonnal elfoglalandó. Kék. (2442—II—2) 

Oroszlánra (Komárommegye) azonnali belépésre 
evang. másodtanító kerestetik. Fizetése: 800 kor., 
bútorozott szoba, télen tüzelőfa, konyha. Iskolaszéki 
elnök. (2443—II-2) 

Egy jó hangú kántorsegéd kerestetik. Fizetése 
egy évre 420 korona, teljes ellátás, mosáson és ágy-
neműn kívül. A vári-egyház jövedelme, közös segéd-
társával. Az állomás azonnal betöltendő. Szolnok, 
1900 deez. 26. Medgyesy Géza, róm. kath. kántor. 

(2427—II—2) 
P e r d ó c z i (u. p. Somogy-Berzencze) róm. kath. 

tanítói állásra pályázat. Fizetés 800 korona, 4 öl fa 
és lakás. Pályázhatnak képesített nők is. 

(2438-11—2) 
N a g y b o b r ó c z i (Liptóm.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Tanítói jövedelme : 
készpénzben 155'82 korona; tandíj 160—200 korona ; 
saját használatára 11 öl puha tűzifa; 8'/s pozsonyi 
mérő rozs; 6 hold szántóföld, rét (esetleges bér fejé-
ben 100 korona); 385 C-ö l ker t ; szabad legelő. 
Kántori: készpénzben : 245 korona ; stóla, misefundá-
cziókból és offertórium : 150 korona. Pálfalu és Kis-
Bobrócz filiálisoktól 18 ' / j mérő rozs; 2 mérő zab. 
Szabad lakás megfelelő gazdasági épületekkel. Pályá-
zatok február 15-ig Krasznecz József nagybobróczi 
esp.-plebánoshoz küldendők. (1 —I—1) 

J . -Árokszá l lás község róm. kath. népiskolájánál 
lemondás folytán megüresedett I-ső párhuzamos 
leányosztály-tanítónői állásra 1901. évi január hó 
19-ig pályázat nyittatik. Javadalma: 600 korona 
törzsfizetés, törvényszerinti korpótlék és 200 korona 
évi lakbérilletmény a község pénztárából évnegye-
denkint előre fizetve. Kérvények a róm. kath. iskola-
szék elnökségére küldendők. Megjegyeztetik, hogy 
a megválasztott, — állását az egyévi próbaév kikö-
tése mellett azonnal köteles elfoglalni. Személyes 
megjelenés nem kívántatik. (2—III—1) 

Oki. óvónő, alkalmazást keres. Mike Gizella N a g y -
várad, Kiskút-u. 122. a/sz. (8-1—1) 

Pályázat a s ze l lő i róm. kath. kántortanítói állásra. 
Jövedelme: 1. minden házaspár után (95) Vh 8-ad 
buza; 2. minden házaspártól (95) 50 k r ; 3. minden 
szőllőbirtokoa-pártól (75) 5 itcze bor ; 4. minden 
köznapi iskolás után (50) 20 k r ; 5. vasárnapi isko-
láért 21 f r t ; 6. a község pénztárából 30 f r t ; 7. 
480 D-ö l beltelek ; 8. 973 Q'-öl szántóföld és 1054 
• - ö l r é t ; 9. 7 hold 1011 f l -ö l feltört legelő; 10. a 
püsp. urad. erdőből 20 méter f a ; 11. 300 frt alapítv. 
tőke után 5% kamat 15 f r t ; 12. Stólajövedelem 
5 frt. Mindez pénzértékben összesen 421 frt 76 kr. 
Pályázati határidő január hó vége. Folyamodványok 
a plébánia-hivatalhoz küldendők Püspök-Szent-
Erzsébetre (Baranyam.) via Pécsvárad. (20—1—1) 

Segédtanítói állást azonnali elfoglalásra keres, egy 
tanító-képezdét végzett, róm. kath. vall. tanító. Sziveg 
megkeresés: „Taní tó" czím alatt Verbóra kül-
dendők. (5—II—1) 

Cservenka községében az egyesületi magyar 
tannyelvű népiskolához azonnali belépésre kereste-
tik tanító. Fizetés: 800 korona, egyszobás lakás 
fűtéssel. Protestánsok előnyben részesülnek, tanítónők 
is pályázhatnak. Kérvények nagytiszt. Stiegelmór 
János egyesületi elnökhöz küldendők. (6—II—1) 

Tanítói állást keres Muhoray Sándor s.-tanító. 
Jászberény , VI. ker. (13—III—1) 

A t arkány i (Komárommegye) r. kath. népiskolá-
hoz egy okleveles tanító kerestetik. Javadalma a 
hitközségtől 700 korona, államsegély 100 korona és 
külön butorzott szoba. Kötelessége az I-ső osztályt 
vezetni. Nőtanító is pályázhat. Állását 1901 márcz. 
1-én tartozik elfoglalni. Kérvények az isk.-széki 
elnökhöz küldendők. (11—I—1) 

A s z e n t e s i főkántor, egy férfias-hangú s önállóan 
végezni tudó segédkántort keres. Évi fizetése 400 
korona, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás 
adatik. Az állomás azonnal elfoglalható. Szentes, 
1900 deczember 8. Mezey Mór, főkántor. 

(18-11—1) 
A t ó s z e g i (Pestm.) róm. kath. elemi népiskolánál 

egy újonnan rendszeresített tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása 800 korona készpénz, 
melyből 600 koronát az államtól, 200 koronát pedig 
a hitközségtől kap ; továbbá 80 korona lakbér- és 
kertilletmény. Ha ezen állás előléptetés folytán töl-
tetnék be, akkor az újonnan rendszeresített állomásra 
előléptetett, illetve megválasztott tanítónő állása 
lesz betöltendő, a pályázók valamelyikével, a mely 
álláson a javadalmazás 720 korona készpénzfizetés, 
lakbér- és kertilletmény fejében pedig 80 korona. 
Megválasztott tanítónő állását köteles azonnal elfog-
lalni, és az iskolaszék által kijelölt osztályokat 
vezetni. Pályázni szándékozók szabályszerűen és 
okmányokkal ellátott kérvényeiket az iskolaszékhez 
czímezve főt. Lévay Mihály plébános, kerületi tan-
felügyelő úrnak Abony (Pestm.) küldjék, legkésőbb 
1901. év január hó 15.-éig. Az iskolaszék. (9—II—1) 

A barabás i ev. ref. egyik tanítói állomásra 
ideiglenes tanító kerestetik. Véglegesítés nincs kizárva. 
Évi javadalmazása: 720 korona államsegély, 80 
korona az egyháztól havi részletekben. Kötelessége 
az I—II. vegyes osztályok s ismétlős leányok okta-
tása, kántor akadályoztatása esetén annak helyette-
sítése. Okleveles nők is jelentkezhetnek. Jelentke-
zések ev. ref. lelkészi hivatalhoz kéretnek január 
10.-ig. Állomás azonnal elfoglalandó. (10—I—1) 

A rákospalota i róm. kath. iskolaszék január 
16-án lejáró határidővel, pályázatot hirdet egy taní-
tói állásra. Díjazás : 800 korona alapfizetés, 200 
korona lakbér, esetleg szabad lakás, 12 korona kert-
illetmény. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(16-1-1) 
A turóczbe l la i áll. segélyezett községi iskola 

egyik tanítói állomása — a volt tanító áll. iskolához 
való kinevezése és fizetésben való előléptetése 
folytán — megüresedett. Jövedelme 800 korona 
előleges havi részletekben; 6 öl keményfa, melyből 
a tanterem is fűtendő és 60 korona szolgára. Három-
szobás lakás, konyha, kamara; az iskola mellett 
kis kert, azonkívül egy nagy kertnek fele. Köteles-
sége a megválasztott tanítónak III—VI. osztályt 
tanítani, valamint az ismétlő-iskolát vezetni. Tan-
nyelv túlnyomóan magyar, de a tót nyelvnek bírása 
is megkívántatik. Pályázhatnak oki. tanítók, esetleg 
tanítónők is ; ág. evang. előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő f. évi január hó 31. A kérvények 
okmányokkal együtt Polereczky András iskolaszéki 
elnökhöz Neczpálra küldendők. (22—II—1) 
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Betöltendő a topánfalvi állami elemi népiskolá-
nál évi 800 korona fizetés, 200 korona helyi pótlék 
és természetbeni lakás vagy megfelelő lakpénz-
ből álló javadalmazással összekötött rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles, 
római katholikus vallású tanítók, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket 1-koronás bélyeggel ellátva, 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi január hó 18-ig Torda-
Aranyosvármegye kir. tanfelügyelŐ3égénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. Csakis a róm. kath. kántori 
teendőket is végezni képes tanítók pályázhatnak. 
A kántori teendőkért az illető hitközségtől külön 
díjazásban részesül. Torda-Aranyosvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Torda, 1901. évi január hő 2-án. 
Téglás István, kir. tanfelügyelő. (2/h—I—1) 

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság 
vasasbányate lepi közös népiskolájánál Pécs'közelé-
ben egy osztálytanítói állás töltendő be. A javada-
lom a következő: 1. 1000 korona kezdőfizetés elő-
zetes havi részletekben. 2. Szabad lakás, mely áll 
két szobából, előcsarnokkal vagy konyhával. 2. Szabad 
fűtés szükséglet szerint 30 métermázsa szén és 10 
ürméter alátüzelő fa erejéig, évenkint a nőtelen és 
a kétszeres mennyiségek a nős tanító részére. 
Az alkalmazás egyelőre ideiglenes minőségben tör-
ténik, azután kielégítő szolgálatteljesítés után végle-
gesen. Mindkét félnek háromhavi fölmondási joga van. 
Okleveles pályázók, kik a magyar és német és lehe-
tőleg valamely szláv nyelvet is birják, a szükséges bizo-
nyítványokkal ellátott kérvényeiket alulírott bánya-
igazgatósághoz nyújtsák be és egyúttal közöljék is, 
vájjon mikor léphetnek szolgálatba. Az alkalmazott 
pályázó az országos nyugdíjalapba lép be, illetőleg 
abban megmarad. Pécsett, 19u0 deczember. Az első cs. 
kir. szab. duna-gőzhajózási-társaság bánya-igazgató-
sága Pécsett. (4-11—1) 

A turkevei ev. reform, egyház pályázatot hirdet 
egy nőtanítói állásra. Javadalom: 920 (kilenczszáz-
husz) korona évnegyedes részletekben előrefizetve és 
kétszobás lakás. Kötelesség: Az I - I I - i k leányosztály 
tantervszerinti vezetése s a III—IY-ik leányosztály-
ban a női kézimunka tanítása. Megválasztandó, j 
hivatalát köteles azonnal elfoglalni. Sikeres működés 
esetén alkalmaztatik az 1901/2-ik iskolai évben is, 
és annak elteltével állandósíttatik. Pályázhatnak ev. 
reform, vallású okleveles tanítónők. Kellően fölsze-
relt kérvények 1901 január 16-ig alulírotthoz kül-
dendők Turkeve, 1900 decz. 30. Szabó Sándor, ev. 
reform, lelkész. (3—I—1) 

A pribissi róm. kath. tanítói állomásra f. é. 
január 28-ára pályázat hirdettetik. Jövedelme : köz-
ségi pénztárból tandíj fejében 159 K 40 f ; beira-
tási díj czímén 6 K; minden ismétlő-tanköteles 
után 50 f összesen 12 K 50 f ; az iskolához tartozó 
szántóföldnek tiszta kat. jövedelme 10 K; konszi-
páczió fejében 20 pozs. mérő zab 60 K és 20 pozs. 
mérő árpa 120 K, összes értéke 180 K; 10 bécsi 
mázsa széna 24 K; 20 bécsi mázsa tavaszi szalma 
40 K; 20 bécsi mázsa burgonya 40 K ; 8 bécsi 
mázsa káposzta 16 K; 35 bécsi itcze vaj 38 K 50 f ; 
75 bécsi font tisztított len 28 K ; a temető füvének 
kaszáitatása utáni haszonélvezet 8 K; 6 darab 
szarvasmarha számára legeltetési jog a község csor-
dáival 13 K 60 f; 3 öl puha tüzelő hasábfa 24 K. 
A tanterem fűtésére külön 3 öl puha tüzelőfa szol-
gál. Ezen összes fát készen beszállítani a község 
szokta. Állami segély 268 K. A jövedelem összege 
868 K. Pályázhatnak oki. tanítónők is. Folyamod-
ványok Doránszky Endre egyházkerületi tanfelügyelő 
úrhoz küldendők Bjelipotokra (Árvám.). (23 I—1) 

A s z e g h e g y i ev. egyház Eugisch János korai 
halála folytán az elemi I. fiúosztályba tanítót, eset-
leg tanítónőt keres, kinek fizetése évi 700 korona és 
100 korona lakpénz, összesen 800 korona előleges 
havi részletekben. Tannyelv: német-magyar. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Engisch Frigyes, ev. lelkész. 

( 1 2 - 1 - 1 ) 
Pályázat. A siimeg-városi r. kath. kántortanítói 

állásra. Tanítói fizetés : 1200 korona, melyet előleges 
havi részletekben a község pénztárából kap. Kántori 
illeték: 14 hold szántóföld 200 korona. A községtől 
szénaváltság 64, tűzifa 20 m5 a veszprémi püspök-
ségtől - 80 kor., fa, hazaszállításra a községtől = 16 
kor. 620 liter rozs a püspökségtől — 81 K 58 f. 
A püspökségtől segédlakásra = 126 kor. Stóla után 
240 kor. Hajzás-alapból = 18 K 24 f. Kisajátított 
földbirtokból = 22 K 40 f. A természetben levő 
lakás bérértéke = 240 K. Átlagos kántori jövedelem : 
1088 kor. 22 fillér. Megbízást kaphat faiskola keze-
lésre, melyből jövedelem származik. Kötelessége : az 
elemi első leányosztályban tanítani. A kántori teen-
dőket elvégezni. A segédtanítónak élelmezést adni, 
szobáját tisztogattatni ésfűttetni. A kántori bevételből 
a kántorsegédnek kifizet 126 koronát. A segéd élel-
mezése a kántor által pénzben is megváltható. Igen 
kivánatos, hogy a pályázó zene ismeretekben foko-
zottabb jártassággal bírjon; melyből szép mellék-
keresetre számíthat. Kilátásba van helyezve Sümegen 
egy apáczazárda fölállítása, a mikorra nincs kizárva 
a kántorságnak a tanítói állástól való szétválasztása. 
Az állás újra szervezésénél gondoskodva lesz, hogy 
a kántor illő fizetést kapjon. Kérvények a tek. 
iskolaszékhez czímezve, 1901 febr. 23-ig alulírotthoz 
küldendők. Pályázók zenei képességük bemutatására 
márczius 5-én reggel 9 órakor a plébánia templom-
ban tartoznak megjelenni. Az állás márczias 30-án 
elfoglalandó. Sümeg (Zalam.). Bánfi Alajos, iakola-
széki jegyző. (21—II 1) 

A l i tva i (Hontm'egye) róm. kath. kántortanítói 
állomás betöltendő. Tannyelv: tót-magyar, javadal-
mazása: termények, szolgálmányok pénzérteke 562 
korona. Tandíj, stólából 290 kor., községtől 240 
korona, ingatlanokban 18 hold, melyből 7 hold 
legelő, többi rét és szántóföld. Törvényszerinti 
lakás, kert. Korpótlék államsegélylyel bizto.-itva. 
Pályázhatnak orgonálásban jártas, okleveles tanítók. 
Választás 1901 január 24-én. Pehátsek Arthur, 
esperes. (25—I—1) 

Sárdi (Somogy) róm. kath. osztálytanítóságra pá-
lyázatot hirdetünk. Fizetés: 800 korona, bútorozott 
szoba, fűtés és tisztogatás. Tanítja: egy tanterem nö-
vendékeit és az ismétlősök egy részét. Pályázatok a 
lap megjelenésétől 8 napra: ft. Stankovics József 
úrhoz kéretnek. Egri, főtanító. (26 -1—1) 

A bördöcze-iklódi kath. jellegű iskola önálló 
tanítói (tanítónői) állomására 800 korona fizetéssel — 
pénzben és terményekben — pályázatot hirdetek. 
Határidő január 27. Lenti (Zalamegye). Elnök. 

( 2 7 - 1 - 1 ) 

H I R D E T E S E K . 

Gyakorlati Helyesírás 
(helyesírási szótárral). Tanítók és képezdészek 
nélkülözhetlen könyve. 45 fillérért bérmentve küldi 

Zombory Dániel, Nagy-Kórös 
(24—II—1) 



!!! T isz te le t te l kérjük !!! 
a t„ Néptanító urakat, szíveskedjenek nekünk 50 
zongorázó czímét velünk közölni. A czímek vétele 
után nyomban 4 korona értékű legújabb zenedarabot 

küldünk bérmentve. 
Z i p s e r é s I C ö n i g 

zeneműkereskedése, 
(14—1-1) Budapest, VI., Andrássy-át 4. 

50 év óta fönnálló orgonaczég! 
Peppert Nándor fía 

Szombathelyen. 
Ajánlják készletben levő kiváló új orgonáikat. Egy 
2—8 vált., a hely szűke végett jutányos áron részlet-
fizetésre, úgyszinte fushavmoniumok is kaphatók. 

(5% Tanítók Háza javára) 
(7—III—1) 

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

F i g y e l m e z t e t é s . 

Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága caak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami éB községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak, a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett, ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előlegen beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
teaen küldetnek meg; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek g a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1900. évi október hó 23-án. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Kisebb s középnagyságú új és átalakított 

templom-orgonák, harmoniumok 
jutányos árban jótállás mellett eladók Sza laj 
Gyula műorgonaépítőnél S z é k e s - F e h é r v á r o t t 

(2340—IV—4) 

P o l g á r S á n d o r 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, (isii—x—io) 
VII., Erzsébet-körát 50. 

Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi é& 
betegápolási eszközök. Guuimi-áruk, Suspensorium, 
irrigator-fecskendők stb. legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár ''éle sérvkötök, has- és 
köldök-kötők. — Valódi franczia különlegességei! 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czímre ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen v é d v e 16.302. s zám alatt. 

<5> <3> €> 0 0 O 0 €> €> ® €> 0 <8"€> €> «8>€><>•O 

Kath. Egyházi Népénektár. 
írták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 5- i0 szent énekkel, sok szép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(2312—X—4) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára: 

P A J K B R E Z S Ő é s T Á R S A 

BÉCS, IX., Harmoniegasse 8., 
Ajánlja európai szerkezetű ha rmoniumai t is. 

A gyönyörű hang, melye t az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

i r a 60 frttól feljebb. 
4 írton részletekben is. 

Képes á r j egyzék ingyen és b é r m e n t v e . 
5 é r i j ó t á l l á s . 619—26—'26 

* M E G J E L E N T ^ 
s alulirt igazgatóságnál a nettó-ár és 10 fillér posta-

költség előleges beküldése mellett kapható: 
]. Az 1900. évi deczember hó 18-án, 45.781. sz. vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. ministeri rendelettel kiadott: 

Állami elemi népiskolai tanító- és tanítónöképzö-intézetek 
rendtartása. 

Nettó-Ara 30 fillér, bolti ára 40 fillér. 

2. Az 1900. évi deczember hó 18-án, 45.781. sz. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeri rendelettel kiadott: 

Állami elemi népiskolai tanítók és tanítónők képesítő-vizsgálati 
szabályzata. 

Nettó-ára 24 fillér, bolti ára 32 fillér. 
Budapest, 1901. évi január hó. 

A rn. kir. tud.-egyetemi nyomda 
igazgatósárra 

I. ker. Vár, iskola-tér 3. sz. fe." -, 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 



XXXIV. évfolyam 3. szám. Budapest, 1901 január 17. 

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 K I U M . 

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

Hegkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban irigyen. 
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 pénz k 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 elörií küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkotted részét 
tevő petit nyomású és egyha«ábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
Bl OVPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ivéziratolcat nem rKlmilc visríssa. 

Népoktatás és a gyakorlati élet. 
A Mária Dorottya-egyesület a közel-

múltban egy nagy jelentőségű kérdés-
sel foglalkozott, azzal ugyanis, hogy 
mi módon kellene a leányok népoktatását a 
gyakorlati életre kihatóvá tenni? Végesné-
Bogyó Irma úrnő azon szép és belyes 
elveket, a melyeket e kérdésről oly 
tanulságosan fejtegetett, Egerben, az 
ott megnyílt gazdasági ismétlő leány-
iskolában gyakorlatilag is megvalósí-
totta. A ministeri kiküldött, megvizs-
gálván e tanfolyamot, teljes elismerés-
sel és nagy dicsérettel nyilatkozott 
arról, a mit ott látott és tapasztalt. 

A M. D.-egyesület részéről a napok-
ban egy küldöttség tisztelgett Wlassics 
Gyula közoktatási minister úrnál, kérve 
őt, hogy a gazdasági ismétlő-iskolát a 
leányok számára is, a gyakorlati élet 
követelményeinek megfelelően ország-
szerte szervezze. 

Hosszas tanfelügyelői külszolgálatom 
alatt sokszor tapasztaltam, hogy a mi 
jó magyar népünk szép szóval könnyen 
rábírható, hogy iskolai czélokra áldo-
zatot hozzon: de nem egyszer kellett 
hallanom az olyas megjegyzést, hogy 
hát a sok szép rábeszélésre megteszik, 
a mit kivánok, de hát nem látják be az 
iskolázásnak valami kézzelfogható nagy 
hasznát; — ,,ime, szólt egy-egy községi 
képviselő, magam sem tudok írni, olvasni, í 

mégis úgy, ahogy CSŰK megélek.'' Hiába 
beszéltem a népnevelés előnyeiről, az 
értelmes ember boldogulásáról: meg-
hallgattak. de meg nem győztem őket. 

Egy alkalommal Hevesvármegye 
egyik virágzó községében, Verpeléten 
végeztem iskolalátogatást; a hol volt 
tankerületem egyik legképzettebb és 
legügybuzgóbl) tanítóját találtam. A 
mindennapi iskolában tapasztalt siker 
kitűnő volt; kifejeztem kívánságomat, 
hogy d. u. az ismétlő-tankötelesek elő-
haladása felől óhajtok meggyőződést 
szerezni. A községi elöljáróság és az 
iskolaszék kíséretében megjelentem az 
iskolában, s az én derék tanítómat az 
iskolai kertben, a teljes számban meg-
jelent ismétlő-tankötelesek körében fog-
lalatoskodva találtam. 

A tanító egymásután bemutatta, 
mire haladt növendékeivel a gyümöl-
csészet, kertészet, szőllészet és méhé-
szet körében, — fősúlyt helyezve a 
községnek szükséges gyakorlati ismere-
tekre. A leányokhoz a háztartásból, 
baromfitenyésztésből, házi állatok gon-
dozásáról intézett kérdéseket. Meg-
lepetve hallottam a 13 — 15-éves gyer-
mekek szép és értelmes feleleteit, 
melyekkel meggyőztek, hogy a közélet-
ben szükséges ismereteket nemcsak 
elméletileg, hanem gyakorlatilag is meg-
tanulták: igazolta ezt az egész iskolai 

Lapunk 3-ik számához egy melléklet Tan csatolva. 
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kert. a melyet egészen a növendékek 
munkáltak szakképzett tanítójuk veze-
tése alatt. 

A községi elöljáróság nagy elisme-
réssel nyilatkozott tanítójuk felől s 
különösen kiemelték, hogy az ismétlő-
tankötelesek is minden különös kény-
szer nélkül rendesen följárnak az isko-
lába, mert a szülék látják, tapasztalják, 
hogy gyermekeik olyanokat tanulnak 
az iskolában, a melyeknek az életben 
hasznát veszik. Az egész község rend-
kívül kedvező hangulattal volt iskolája, 
ós nagy beesüléssel tanítója iránt. 

Rögtön fölismertem, milyen nagy 
előnynyel lenne egész népnevelésünkre, 
ha népoktatásunkat úgy rendeznők és 
fejlesztenök, hogy az a gyakorlati életre 
kiható legyen. 

Verpeléti tapasztalataimat már Heves-
vármegyében is igyekeztem értékesíteni, 
— s különösen a tanító-egyesületben 
lelkesítőleg oda hatottam, hogy nép-
oktatásunknak a legtöbb helyen telje-
sen meddő tagozatát: az ismétlő-iskolát 
igyekezzenek a tanítók gazdasági isme-
retek nyújtása által vonzóvá tenni. Ezt 
több ügybuzgó s gazdasági ügyek iránt 
érzékkel bíró néptanító szép sikerrel 
meg is- tette. 

Följővén a közoktatási ministeriumba, 
hevesvármegyei tapasztalataim felől a 
minister úrnak előterjesztést tettem, a 
ki az ő zseniálitásával rögtön fölismerte, 
milyen nagy lendületet lehetne adni 
egész népoktatásunknak, ha azt a gya-
korlati életre való tekintettel rendez-
nők és fejlesztenök. A földmívelési 
ministeriummal folytatott tárgyalások 
után a közoktatási minister 1896. év-
ben 60.764. sz. a. kiadta a gazdasági 
ismétlő-iskola szervezetét és tantervét, 
a mely rövid négy év alatt egész 
ismétlő-oktatásunknak olyan föllendü-
lést adott, a minőt magam sem mertem 
ilyen rövid idő alatt remélni. 

A gazdasági ismétlő-iskola szervezete 
röviden a következő: 

Minden oly községben, a melyben a lakosság 
túlnyomó része gazdálkodással foglalkozik s a 
mely községekben osztott (több tanítóval bíró) 
elemi iskola van, köteles a község az 1868. 
évi XXXVIII. t.-cz. 50. szakasza alapján a 
gazdasági ismétlő-iskolát fölállítani és föntar 
tani, s a mezőgazdaságról szóló 1894: XII. t.-cz. 
43. szakaszából kifolyólag köteles gondoskodni 
a gazdasági ismétlő-iskola gyakorlati tanítási 
czéljaira szükséges iskolai kertről (faiskoláról), 
annak bekerítése és a szükséges eszközökkel 
oly módon való fölszerelése felöl, bogy a ker-
tészetnek az illető helyi viszonyok között 
különösebben indokolt ágai kellőleg taníthatók 
legyenek. A mezőgazdaság szemléleti oktatása 
czéljából a vidéken létesítendő mintagazdaságok, 
illetve a környékbeli jobb mezőgazdaságok 
vagy síőllőteriiletek keresendők föl, a vár-
megye mezőgazdasági bizottságának közremű-
ködésével. 

A gazdasági ismétlő-iskola rendes tanfolyama 
3 évig, az évi szorgalmi idő legalább nyolcz 
hónapig tart. A tanításra hetenkint télen leg-
alább öt óra, a szorgalmi idő többi szakában 
legalább két óra fordítandó. A gazdasígi ism.-
iskolában a tannyelv rendszerint a magyar. 
A 12. életévet betöltött s általában azon gyer-
mekek, a kik a mindennapi iskola egész tan-
folyamát bevégezték és valamely más tan-
intézetben tanulmányaikat nem folytatják, 
kötelesek három éven át a gazdasági ismétlő-
iskolába járni. 

Ezen iskolában a tanítás tárgyai: a gazda-
ságtan, az olvasás és fogalmazás, a számtan és 
mértan. A gazdasági tanítás ezélja: általában 
az okszerű gazdálkodás iránti érzék és értelem 
fejlesztése; a gazdaság egyes ágai szakszerű 
kezelésének közlése ; különösen pedig a vidéken 
űzött földmívelési ágak okszerű kezelésének 
oly fokú begyakorlása, a mely a gyakorlati 
életben az okszerű gazdálkodásra biztos alapot 
nyújtson s a tanulóknak gyakorlati hasznukra 
váljék. Az olvasás és fogalmazás eszköze az e 
végből készült olvasókönyv, a melyben egyszer-
smind a szükséges gazdasági tudnivalók vonzó 
olvasmányokban közölve vannak. 

A tanítók gazdasági kiképzése felől a föld-
mívelésügyi 111 mister gondoskodik, még pedig 
külön e czélra rendezett földmívelési, gyümöl-
esészeti, szőllészeti, kertészeti és tejgazdasági 
tanfolyamok útján. Evenkint ezen tanfolyamo-
kon mintegy 600 néptanító nyer kiképzést. 
Ezeken kívül minden két évben 12 néptanító 
vétetik föl a földmíves iskolákba 800 korona 
évi ösztöndíj mellett, a kik ezen iskolában két 
éven át a mezőgazdaságban teljes kiképzést 
nyernek, s ennek befejeztével nagyobb közsé-
gekben a gazdasági ismétlő-iskolákhoz rendes o o ~ 
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gazdasági szaktanítókul neveztetnek ki, s keze-
lésük alá egy kis mintagazdaság van adva, a 
melyen az ismétlők gyakorlatilag tanulják a 
gazdálkodást. 

A gazdasági ismétlő-iskolákat a köz-
ségek és a néptanítók alig remélt 
érdeklődéssel karolták föl: ennek fényes 
bizonyítéka, hogy ma már 1516 gazda-
sági ismétlő-iskolánk van, ezek között 
26 önálló szaktanító vezetése alatt. 
A gazdasági ismétlő-iskolákba a mult 
tanévben már 96.915 tanköteles járt. 

Népoktatási intézményeink egyik 
tagozatánál sem tapasztaltunk ehhez 
fogható életbeléptetési sikert. Mi ennek 
a magyarázata í Nem más, mint az, 
hogy községeink, ámbár közintézmé-
nyeik föntartásában már is erejükön 
túl megvannak terhelve, mégis belátván 
a gazdasági ismétlő-iskola életbevágó 
és kézzelfogható előnyeit, minden kü-
lönös kényszer nélkül megajánlották e 
czélra a tőlük telhető hozzájárulást; 
továbbá, hogy néptanítóink lelkesen 
fölkarolták az új intézményt, nemcsak 
azért, mivel ez által anyagi helyzetükön 
lendítettek, de még azért is, mert a 
gazdasági ismétlő-iskola által alkalmuk 
nyílik az elemi iskolában kifejtett fára-
dozásuk sikerét a közéletre biztosítani, 
a nemzeti népnevelés hatását meg-
rögzíteni, ily módon a közönség elis-
merését az eddiginél jobban kinyerni. 

Az állami költségvetésben a gazda-
sági ismétlő-iskolák állami segélyezése 
1897.-ik évtől kezdve külön czím alat t 
van fölvéve; akkor még csak szerény 
16 ezer koronával, de ezen tétel a 
folyó évi állami költségvetésben már 
106.700 koronára emelkedett. 

Ámbár a gazdasági ismétlő-iskola 
tantervében úgy a gazdasági, mint a 
közismereti tudnivalók nemcsak a fiúk, 
hanem a leányok számára is meg-
vannak állapítva, s ezen iskolákba a 
leány-ismétlők is szép számban föl-
járnak, mégis — különösen a gazdasági 
oktatás főleg a fiúk jövő életfoglal-
kozására van főfigyelemmel; pedig ha 

köznépünk szocziális viszonyait ala-
posan megfigyeljük, rá kell jönnünk, 
hogy a leányoknak a gyakorlati életre 
szükséges ismeretekkel ellátása legalább is 
olyan fontos föladat, mint a fiúk e nemű 
szükségletének kielégítése. 

Engem ezen meggyőződésemben kü-
lönösen megerősített Vadnay Andor 
csongrádvármegyei főispán az alföldi 
munkáskérdésről írt kitűnő tanulmányá-
val. E művében a szerző az alföldi munkás-
nép szocziális nyomorának egyik okául 
azt hozza föl, hogy az alföldi szegény 
asszony nem dolgozik semmit. Nap-
számba nem jár. Hiába is hívnák: nem 
engedné az ura. Egyik csodálatos vo-
nása az Alföld minden jóravaló mun-
kásának az a lelkéhez szőtt büszkesége, 
hogy az asszonyt, a családot eltartani, 
kizárólag a férfi kötelessége. Még ebédet 
is csak ritkán főz az urának, mert a 
tanya, vagy a kubik, hol emez dolgozik, 
messze esik, néha mérföldekre van a 
lakástól. Gyermekeivel a házat őrzi, 
vagy a szomszédasszonyokkal tereferél, 
heteken, hónapokon át. Kertje nincs. 
El sem tudja képzelni, hogy a más 
vidékbeli zsellér vagy napszámos fele-
sége, azonfölül, hogy maga is nap-
számba jár, egy-egy félholdnyi földet 
kertileg mivel, azt sajátkezűleg míveli 
meg és az egész család élelmének egy 
nagy részét teremti ki belőle. Az alföldi 
asszonynak, még az Ínséggel küzdőnek 
is, dologtalanságát — Yadnayn kívül — 
alig méltatta valaki. Pedig a milyen 
megdöbbentő, épp oly érdekes s úgy 
népesedési, mint mezőgazdasági szem-
pontból egyike ez a legfontosabb jelen-
ségeknek. A szegvári asszonyok fény-
űzését találóan jellemzi Vadnay, a 
midőn tapasztalat alapján elmondja, 
hogy látta egy szegvári leány kelen-
gyéjét, a mely száz forintba került. 
Ebből 70 forint a selyemkendők ára 
volt s az összes többi ruha és fehér-
neműnek 30 forintból kellett kiállania. 

A magyar alföld népe válságos 
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korszak kezdetéhez jutot t , mert a 
majdnem kizárólagos buza és kukoricza 
termelés nem ad megélhetést a kis-
vagyonú és munkásosztálynak, melyet 
nemcsak a vagyoni, de a lélekszámbeli 
pusztulás határához sodoi'tak a ter-
melési viszonyok s a szerencsétlen 
irányt vett gazdasági fejlődés. Vadnay 
elbeszéli, hogy a hol vizet kap, Makón, 
Szegváron vagy Szarvason megjelenik 
egy-egy bolgár kertész-család. Csak 
két-három hold terület kell neki. Soha. 
sehol el nem érhető bért, 70 forintot 
lizet a föld holdjáért. Foglalkozást 
találnak maga, felesége és gyermekei 
e kis birtokon a káposzta levágásig, 
november elejéig. Zöldséget termelnek 
és legnagyobb részét külföldre szál-
lítják. Zöldségből állítják ki saját táp-
lálékuk nagyobb részét. Oszszel tele 
erszénynyel mennek vissza Bulgáriába. 
Gerster Béla, a ki régóta figyelemmel 
kiséri a folyók és csatornák mentén 
gyökeret vert bolgár kertészeket, két 
millióra teszi az általuk hazánkból 
évente kivitt aranymennyiséget. 

íme, csak egy példa, mennyire meg-
változnék az alföldi munkásosztály 
anyagi helyzete, ha főleg az asszonyok 
megkedvelnék ós értelmesen kezelnék 
a kertészetet; s ha e mellett kis ház-
tartásukban okosan és takarékosan 
tudnának berendezkedni. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Budapest.) Halász Ferencz. 

Az állami tanító- és tanítónőképzők 
új rendtartása és íij képesítő-vizs-

gálati szabályzata. 
Az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek 

belső életében is forduló pont a XX-ik század 
első napja, ü j élet friss levegője járja át ezeket 
az iskolákat. Derűsebb, szabadabb légkörben 
folytatják ezentúl hivatásos munkásságukat. 
A tanári testületek bátrabban mozoghatnak. 
Nevelői tevékenységüket jog- és hatáskörük 
tágítása folytán önállóbban fejthetik ki ; de 
egyszersmind nagyobb felelősség is háramul 
reájok. Megvan reá a módjuk, hogy ezentúl 

igazán olyan legyen a tanítóképző-intézet, a 
milyen a tanári testülete. 

A közokt. min. úr 1900. évi deczember 
18.-án 45.781. sz. a. kelt korszakos rendeleté-
vel új rendtartást s új képesí'ő-vizsgálati sza-
bályzatot adott lá az állami elemi népiskolai 
tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. Az 
ügy nagy jelentőségétől inspirált rendelet len-
dületesen szól az állami tanítóképzők igazi 
hivatásáról, mely nem más, mint „a magyar 
néptanító eszményképének beoltása a fogé-
kony ifjú lélekbe és ennek az eszményképnek 
megvalósítása a gyakorlati életben." Szakiskola 
a tanítóképző-intézet: de egyúttal nevelő-inté-
zetnek is kell lennie. „Meghatározott pályára 
készíti elő és szárnyai alól közvetetienül az 
életbe bocsátja ki a gondjaiba fogadott ifjú-
ságot. Azokra a jellembeli tulajdonságokra, 
arra a műveltségre fordítja tehát legfőbb 
gondját, melyekre a leendő tanítónak az isko-
lában és a társadalomban legnagyobb szük-
sége van. A tekintélylyel szeretetet egyesít, az 
engedelmességet föloldja a kényszer bilincseiből 
és önkéntes hódolattá nemesíti. Sohasem téveszti 
szem elől, hogy legjobb fegyelmi eszköz a 
rendszeres elfoglaltság, a melyben komoly, 
hivatásszerű munka és kedvet élesztő, egész-
séges szórakozás váltakozik egymással. „A henyé-
lésnek nincs helye a képző-intézetben",... 
mondja lelkesen és buzdítóan a min. úr, irányt 
szabva a tanítóképző tanárok és testületek 
munkásságának. Elismeri eddig teljesített jó 
szolgálataikat s még nagyobb sikereket vár 
tőlük, ha az új szabályzatban kifejezett inten-
czióit megértik és átérzik. Szinte fülünkbe 
csendül ama bibliai szózat: ., Jó és hív voltál, 
szolgám; többre hivlak ezután!" 

Az igazgató-tanácsok törvényben megszabott 
felügyelő hatásköre érintetlenül marad: de a 
képzőintézetek negyedszázados fejlődése folytán 
lehetségessé vált, hogy a szorosabb értelemben 
vett iskolai munkásság vezetésében való közve-
tetten részvétel alól fölmentessenek. Szűkebb 
térre szorított hatáskörükben annál intenzívebb 
és gyümölcsözőbb leend működésök. A tanári 
testületekre s különösen ezek értekezleteire 
hárítja át az új szabályzat a nevelő munkát. 
Az értekezleten — mely a tanári testületek 
emelkedettebb fölfogásának erőpróbája és tükre 
legyen — a képző tanárok szellemi és erkölcsi 
egysége testet ölt, az egyes képző-intézetek 
egyénisége kialakul a nélkül, hogy a testület 
tagjainak egyéni hivatottsága és buzgósága 
a közös czél harmonikus egységbefoglalásával 
értékéből veszítene. 

Az 1892-ik évi képesítő vizsgálati eljárás 
módosítása a most közrebocsátott képesítő 
vizsgálati szabályzat, mely már ebben a folyó 
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isk. évben életbe lép. Ennek alapján az írás-
beli vizsgálatok zsúfoltsága megszűnik, a ter-
mészettudományi tárgyak és a gazdaságtan 
ismét a szóbeli vizsgálat körébe tartozik, az 
oklevélből az általános osztályzat kimarad; külön 
tornatanítónői vizsgálatot nem fognak tartani 
s ezentúl a „munkamesternői" képesítő vizs-
gálat csal: olyanok számára marad fönn, kik 
tanítóképző-tanfolyamot nem végeztek és elemi 
iskolai tanítónői oklevelet nem szerezhettek. 
A kir. tanfelügyelők, mint elnökök fognak 
ügyelni arra. hogy „a vizsgálás súlypontja 
a hazai vonatkozású és a néptanítói hivatás 
szempontjából gyakorlati fontosságú tárgyakra 
essék s hogy a jelölt az elemi ismeretekben 
való biztos tudásának kétségtelen bizony-
ságát adja." 

Az új szabályzatok legfontosabb intézkedései 
a következők: 

Az állami elemi népiskolai tanítóképző-inté-
zetek 4 évfolyamúak. Egy osztályba 30-nál 
több tanulót nem vesznek föl. Az első osztályba 
való fölvételnél előképzettségül felső népiskola 
befejezését, polgári isk., gimn., reálisk. (nőknél 
reálisk. helyett: felsőbb leány isk.) négy alsó 
osztályának elvégzését kell igazolni, vagy e 
helyett a közokt. min. előleges engedélye 
alapján jó sikerrel fölvételi vizsgálatot kell 
tenni. A Ill-ik évfolyamba polgári vagy 
középisk. VI. osztálya (nőknél leánygimn., fel-
sőbb leányisk. VI. oszt. biz., vagy kisdedóvói 
oklevél) alapján is be lehet lépni. Az ilyenek 
az I., II-ik évf. különbözeti tárgyaiból díjtalan 
vizsgálatot tesznek, (óvónőknél zongora helyett 
esetleg hegedű lehet tantárgy). A négy évf'. 
bevégzése képesítő vizsgálatra bocsátásra ad 
jogot. Magánúton képesítőre készülőknek egyes 
évfolyamokból a közokt. min. ad vizsgálati 
engedélyt. Tanítóképzőbe fölvételért május 
31-ig lehet folyamodni a Hivatalos Közlönyben 
s másutt megjelent pályázati hirdetmények 
értelmében. A kérvényre egykoronás bélyeg 
kell. Mellékletei: a) szül. biz., h) isk. biz. a 
megelőző isk. évről és évharmadi értesítő az 
utolsó évi tanulmányról, c) tiszti orvosi biz. a 
folyamodónak a tanítói pályára alkalmas vol-
táról, d) hiteles községi bizonyítvány a szülők 
vagyoni állapotáról, a családfő polgári állásá-
nak föltiintetésével, e) hiteles családi kimutatás. 
A pályázati kérvények alapján történik a föl-
vétel. 

A tanítóképző-intézet hivatásszerű munkáját 
az igazgató és a tanári testület; a vagyoni 
ügyek és gazd. vezetés ellenőrzését az igazgató-
tanács végzi. Hatóságai: az igazgató-tanács, a 
kir. tant'., a közokt. minister. Az állami tanító-
képző-intézetek mind köztartással, vagy köz-
tartással és bennlakással (teljes ellátással) vannak 

egybekapcsolva; de az ebben való részvevés 
nem kötelező. Künlakó tanulók havi segélyben 
is részesíthetők. Egyenlő minősítés mellett 
tanítók gyermekeié az elsőség. 

Képesítő vizsgálatok a tanítási év végén 
tartatnak. Intézeti növendékek más képzőben 
csak közokt. min. engedelemmel tehetnek 
képesítőt. Magánúton készülők csak a nemük-
nek megfelelő képzőintézet igazgatójánál adhat-
ják be folyamodványukat, a min. engedélyt is 
csatolva. Középiskolai 8 osztályt végzettek, ha 
egy évi tanítói gyakorlatot igazolnak, osztály-
vizsgálatok nélkül képesítőt tehetnek. Magán-
vizsgálat díja osztályonkint 40 korona, ismétlő 
vizsgálaté 20 korona, a javító vizsgálaté díj-
talan. 

A képesítő vizsgáló bizottság elnöke a kir. 
tanfelügyelő, vagv akadályozása esetén a 
közokt. min. által megbízott helyettes: tagja 
a tanári kar és esetleg a vizsgálathoz küldött 
biztos. Az igazgató-tanács tagjai jelen vannak, 
de az osztályzatban nem vesznek részt. A képe-
sítő-vizsgálat részei: a) írásbeli, b) szóbeli és 
gyakorlati vizsgálat, c) próbatanítás. írásbeli 
dolgozatok: a) értekezés a neveléstan köréből 
(magyar nyelven), b) fordítás németből ma-
gyarra, c) két geometriai föladat, d) ríjzolás 
természet után. ej egy lap szépírás. A kik más 
hazai nyelvű tanításra is kívánják magukat 
képesíttetni, azok a pedagógiai dolgozat egv 
részét azon a nyelven írják. A szóbeli és gya-
korlati vizsgálat tárgyai: hit- és erkölcstan, 
neveléstan és nev. tört., okt. módszertan és a 
népiskolai ügy szervezete, magyar nyelv és 
irodalom, hazai és egyetemes történet, hazai 
alkotmánytan, földrajz, számtan, természetrajz, 
vegytan, természettan, gazdaságtan, (tanítónő-
jelölteknél : háztartástan): gyakorlati és elmé-
leti vizsgálat az énekből és zenéből, (tanító-
jelölteknél : hegedű és zongora, vagy orgona: 
tanítónőjelölteknél: zongora (esetleg hegedű). 
Tanítójelölteknek testgyakorlás: tanítónőjelöl-
teknek gyakorlati női kézimunka. A próba-
tanítás vázlatát Írásban kell kidolgozni. A vizs-
gálat terjedelmére nézve a tanterv az irányadó. 
Tanítójelöltek, vagy már képesített tanítók 
egyházi énekből és orgonálásból is tehetnek 
vizsgálatot: nők pedig elemi népiskolai munka-
mesternői képesítést szerezhetnek, ha képezdét 
nem végeztek, de legalább 18 évesek, épek, 
erkölcs tekintetében kifogástalanok s legalább 
a képezdei fölvételnek megfelelő előképzett-
ségük van. Magánúton készülők a képesítő-
vizsgálatért (beleszámítva az egyházi ének és 
orgona vizsgálatát is) 40 koronát, ismétlésért 
20 koronát, javítóért 10 koronát, munka-
mesternői vizsgálatért 20, továbbá oklevélért, 
illetve bizonyítványért 2 koronát fizetnek. 
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Oklevél honosítási vizsgálat díja 20 korona, 
javítóért 10, ismétlő vizsg. 20 korona. Eme 
vizsgálatot is a rendes képesítő idején lehet 
tenni a közokt. min. engedélye alapján, az 
állampolgárság igazolása mellett. Rendes tanulók 
képesítő vizsgálata az oklevél kiszolgáltatásá-
val együtt teljesen díjtalan. 

Képesítő-vizsgálati a nem bocsáthatók: a) kik 
ily vizsgálaton kétszer veti ettek vissza; b) a kik 
bűnvádi kereset miatt biróileg el voltak Ítélve; 
c) a kiket a közokt. minister az ország összes 
tanintézeteiből kizárt; d) a kik oly betegség-
ben vagy fogyatkozásban szenvednek, hogy 
e miatt tanítói hivatásuknak meg nem felel-
hetnek. 

A rendtartási szabályzat értelmében a tanári 
testületek nevelői és tanítói eljárásuk módját, 
vagyis szorosabb értelemben vett házi és 
iskolai rendjüket önmaguk állapítják meg. 
Intézetük tökéletesítéséért tehát viselhetik is 
a felelősséget. 

A képzőintézetek bizonyára gazdagon gyü-
mölcsöztetik azokat a kitűnő eszméket, melyekre 
a minister úr figyelmöket irányozta. 

(Budapest.) G. J. dr. 

Bírói ítéletek a tanító fegyelmi 
jogáról. 

A magyar legfőbb bíróságunk legújabban 
hozott elvi jelentőségű határozata a tanítók 
fegyelmi jogáról ismét alkalomszerűvé tette 
azt a kérdést, hogy van-e az iskolai tanítónak 
házi fegyelmi joga a gyermek fölött ? 

A mi büntető törvényünk a házi fegye-
lemről csak ennyit mond: „A házi fegye-
lemre jogosított személy által annak gyakor-
latában elkövetett könnyű testi sértés miatt 
büntetésnek nincs helye." (1878 : Y. t.-cz. 

De, hogy kik vannak följogosítva a házi 
fegyelem gyakorlására, azt sem ez, sem más 
törvény meg nem határozza. 

Az az egy azonban bizonyos, hogy a míg a 
házi fegyelem gyakorlása közben okozott 
nyolcz napon túl gyógyuló testi sértésért, 
vagy egészségháborításért kivétel nélkül min-
denki — még a szülő is — büntető jogi fele-
lősség alá tartozik s el nem kerülheti a bün-
tetést. Sőt a bíróságok több ízben kimondották 
azt is, hogy a házi fegyelem gyakorlása közben 
ejtett könnyű testi sértés miatt is csak abban 
az esetben nincs büntetésnek helye, „ha a házi 
fegyelem alá rendelt személy a megfenyítésre 
csakugyan okot szolgáltatott." (Kúria 1892. 
évi 598. sz., 1882. évi 15.703. sz. Ítélet.) 

Ezzel a kijelentésével a bíróság a házi 

fegyelemmel való visszaélést akarja megaka-
dályozni s óvatosságra inti azokat, a kik külön-
ben ennek gyakorlására jogosítva vannak s 
mindenesetre föntartja magának azt a jogot, 
hogy ezt az okot elbírálás tárgyává tehesse. 
A mint nyíltan ki is van ez mondva a kii-. 
Kúria 1888. évi 7711. sz. ítéletében... 

Sokszor előfordult már a bíróságnál az a 
kérdés, hogy az iskolai tanító gyakorolhat-e 
házi fegyelmi jogot tanítványai fölött ? De ez 
a kérdés többnyire csak az alsóbb bíróságokat 
foglalkoztatta és foglalkoztathatja, meit a házi 
fegyelem a könnjü testi sértés (8 napi gyógy-
tartani) határait semmi körülmények közt sem 
hághatván túl, érdemileg a járásbíróság elbí-
rálása alá tartozik s föllebezés folytán a kir. 
törvényszékhez, a kir. táblához, illetőleg a 
kir. Kúriához pedig rendesen csak más ügygyei 
kapcsolatban kerülhet. 

Ez az oka annak, hogy csak kevés bírói 
döntés jelent meg nyomtatásban ebben a kér-
désben. 

De így is elég arra, hogy a bírói gyakor-
latot és fölfogást visszatükrözzék. 

A bíióság egyik tanácsa kimondta, hogy 
„az iskolatanító tanítványai fölött fegyelmi 
joggal bír." (Kúria 1882. évi 15.617. sz. 
ítélet.) A következő évben pedig úgy döntött 
a kérdésben, hogv „az iskolatanító tanítványai 
fölött fegyelmi joggal nem bír." (Kúria 1883. 
évi 11.588. sz. 'ítélet.) 

Későbben azonban a bíróságok nemcsak 
majdnem kivétel nélkül a tanítók javára dön-
töttek, hanem még az iskolaszéki elnök házi 
fegyelmi jogát is megállapították. Így kimon-
datott, hogy: „az iskolaszéki elnöknek van 
fegyelmi joga az iskolás fiúkkal szemben.„ 
(Büntető jogtár. VI. 94. és XIII. 222. Kúriai 
Ítéletek.) Továbbá kimondta a Kúria, hogy 
„a községi bíró a rakonczátlan iskolás gyerme-
keket az iskolaszéki elnök intézkedése folytán 
jogosult testileg megfenyíteni." (1885. évi 
8879. sz. ítélet.) 

A budapesti kir. Ítélőtábla 1887. évi 24.606. 
sz. ítéletében ezt a kijelentést tette: „A taní-
tónak joga van ugyan az iskolába járó tanulók 
fölött házi fenyítéket gyakorolni, de az ily 
fenyíték oly túlerős nem lehet, hogy abból 
nagyobb sérülések támadjanak." (Bírói nyel-
ven pedig „nagyobb sérülés" alatt csak az 
érthető, a mely 8 napnál tovább gyógyul, vagy 
tovább tartó egészségháborítást okoz.) 

A pécsi kir. Ítélőtábla 1891. évi 1813. sz. 
ítéletében szintén nyilatkozott e kérdésben s 
kimondta, hogy „az iskolai tanítónak az 
iskolás gyermekekkel szemben házi fegyelmi 
joga van." 

Legközelebb pedig a kir. Kúria 1900. évi 
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decz. 5.-ikén 10.451. sz. határozatában kijelen-
tet te: „a tanító a tanítványt kihívó rákon-
ezátlan magaviselete miatt illetvén testi fenyí-
tékkel, tekintve, hogy a tanító az iskolai 
rendet és fegyelmet zavaró tanítványával szem-
ben fegyelmi hatáskörrel bírt és mert a vád-
lott mint néptanító ezt a sértést a tanítására 
és felügyeletére bízott iskolai növendéken az 
iskolában fegyelmi jogának gyakorlása közben 
ejtette: ezen cselekménye miatt vádlott nem 
büntethető" . . . 

Ezekből a bírói Ítéletekből tehát az látható, 
hogy az esetek nagyobb részében elismerik 
a bíróságok a tanító házi fegyelmi jogát az 
iskolában elkövetett oly cselekmény miatt, mely-
nek megtorlatlanul hagyása az iskolai rendet 
és fegyelmet veszélyeztetné, vis2ont azonban 
óvatoíiágra intik ennek gyakorlásánál. 

(Budapest.) K. Xayy Sándor. 

Az imádság az elemi iskolában. 
Ezen czím alatt a N. L. 1900. évi 47. 

számában „E. J." aláírással egy oly közérdekű 
s a tanítóság figyelmét magára irányító köz-
lemény jelent meg, mely fölött — csak úgy 
könnyen — napirendre nem térhetünk. Ez 
adja tehát nekem is a tollat kezembe, hogy 
lehető rövidséggel, de komoly tárgyilagossággal 
hozzá szóljak e nagyfontosságú témához. 

Igaz, hogy folyton hangzik az állami és 
községi iskolák vallástalanságának vádja, de 
ez a ,,vád" teljesen alaptalan. 

Hiszen alig van tárgy, melynek tanításánál 
a vallásos irány kifejezésre nem jutna a nép-
iskolában s melylyel az isteni hatalomra, bölcse-
ségre, jóságra rá nem mutatna s ez által 
vallásos érzelmet nem kelthetne a tanító 
növendékei lelkében; sőt teljes munkát csak 
is úgy végezhet, ha az oki és okozati össze-
függést a természet rendszerének tökéletessé-
gével szemléltetve, az Istenséghez jut tanításában. 

Hát a természetrajz, természettan, földrajz, 
történelem stb. tanítása nem mind önként 
kinálkozó alkalmak a vallásos érzelmek fel-
költésére, sőt ápolására ? . . . De mit mondjak 
az iskolai nevelésről ? Vájjon az iskola nevelés-
rendszerének és módjának egyedüli alapja és 
biztosítéka nem a vallás-erkölcsben található-e 
föl ? . . . En úgy hiszem, hogy a hivatását 
komolyan felfogni tudó tanító ma még vallá-
sosabb érzelmű, nemesebb gondolkozású es 
hasznosabb polgárokat tud átadni hazának, 
egyháznak, mint eddig. S ha hozzáveszem 
azt, hogy jelen korunkban a ..hittan" mint 
tárgy szakszerűen, képesített egyének által 
inkább csak a községi és állami iskolákban 
taníttatik, azt kell hangsúlyoznom, hogy a 

vallás-erkölcsi irány éppen itt nyilvánul nagyobb 
mértékben. 

Azonban tagadhatatlan, hogy a vallásos 
érzés legszebb kifejezése az imádkozásban 
jelentkezik, melyet a tanító gyakorol növen-
dékeivel. En is nagy fontosságot tulajdonítok 
ennek s főképpen az imádkozís módjának. 

Az eddig sok helyen gyakorlatban lévő, 
kötött alakban szövegezett, betanított és kar-
ban elmondatott imádkozás, valamint a hivat-
kozott czikkben ajánlott mód tapasztalataim 
után nem vált be. Mert míg az elsőnél, a 
vallásos áhítat minden legkisebb jele nélkül, 
„vers" mondássá vált, addig ez utóbbinál — t. i. 
midőn egy gyermek imádkozik a többiek hall-
gatása közben — a gyermeki félénkség, izga-
tottság lép előtérbe az imádkozónál is, mely 
megsemmisíti a lélek szelíd virágait, a többiek 
pedig kötelesség nélkül hallgatják végig — érin-
tetlenül imádkozó társukat 

Az imádkozás helyes módjának kikeresésére 
az irányt én a gyermek lelkében, a vallásos 
érzelem felköltésében, ébrentartásában keresem. 
E szerint két kérdés vár megoldásra: milyen 
legyen az ima? . . . és miképpen imádkozzunk? 

Az első kérdésre csakhamar megtaláljuk a 
feleletet, ha önmagunkra, sorsunkra s életünk-
ben az öröm és bánat változásai által okozott 
és előidézett imáink formájára tekintünk, 
mely önkételenül előtör a kebelből és a lélek 
szárnyain a maga egyszerűségében szárnyal 
ég felé, mint: „En Istenem segíts meg," vagy 
„Hála legyen neked jó Atyám!" 

Van-e annál szebb, magasztosabb, hatátosabb 
ima, mint a mi önkéntjövő, szívből, lélekből 
fakadó; mint a mely saját lelkünk világában 
születik s a maga meztelenségében, tisztasá-
gában és őszinteségében jut Istenünkhöz ? 

Legyen tehát imánk egyszerű, a gyermeki 
lélek világából való, rövid, alkalomszerű és 
lehetőleg változatos formájú, de nem betanított. 
Tartalmazzon minden egyes esetben hálaadást 
és kérést, hogy ezáltal is mintegy helyes öntu-
datra ébreszszük növendékeinket, látva ebből, 
hogy a múltért hálával tartozunk Istennek, 
a jövőért pedig segedelmére van szükségünk. 
Ha ilyen imát hallanak növendékeink, lehetet-
len, hogy fel ne ébredjen bennök az áhítat; 
lehetetlen, hogy a zsenge lélek föl ne emel-
kedjék Istenéhez. 

De valódi, hatást keltő csak akkor lesz az 
ima, ha a tanító mint czikkíró mondja 
„benső áhítattal imádkozik gyermekeivel." Es 
éppen ebben domborodik ki kellőleg az imád-
kozás módja, mely a második kérdést van 
hivatva megoldani. 

A tanító imádkozzék elöl; ő maga teremtse 
meg minden egyes esetben az ima szövegét, 
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az első pontban említett követelmények szerint. 
Ne tudják növendékeink, liogy mit fogunk 
imádkozni, hanem legyen az előttük mindig 
új s a folytonos változatossággal önkénytelenül 
is figyelemre ébrednek. Midőn látják a tanító 
arczának áhítatot sugárzó kifejezését, hallják 
a lelki világukhoz szóló, egyszerű, szép imát, 
egy pár eset után le van bilincselve a gyermek 
egész valója; a két kis kezecske önkíntelenül 
kulcsolódik össze; az ártatlan szemek ég felé 
emelkednek s keresik a láthatatlan szellemi 
valóság dicsfényben ragyogó alakját. S a kis 
gyermeki lélek nyugod t ! . . . 

Es midőn kellő komolysággal, bizonyos 
fenköltséggel elérkezik az imádkozás percze: 
érthető, <le nem szónoki hévvel és színezettel, 
hanem belső áhítattal, inkább halk hangon 
mondja a tanító az imát, részleteiben éppen 
így ismételjék illetve utánmondják a növen-
dékek . Ekkor van hatása az imának! 

Éppen ezen inkább halk hangon előadott 
ima hordja magán az őszinte és valódi imád-
kozás jellegét s éppen ez különbözteti meg a 
többi iskolai renszertől s emeli ki a többi 
szokások és kötelességek közül, a tanító pedig 
mégis ellenőrizni tudja minden növendékét. 

Ima alatt a legnagyobb csend és figyelem 
legyen. 

Ez imádkozási mód helyességét nem csupán 
a képzelődésszülte körülmény Íratja velem, 
hanem a tapasztalat, mely arra késztet, hogy 
kiegészítsem még egy - szerintem — elmarad-
hatatlan kellékkel. 

Ugv az egyes felekezetek vallásos gyakor-
latai. valamint az iskolának, mint szent hely-
nek. mint kis templomnak tudata, mintegy 
kötelezővé teszi, hogy imádkozásunk énekléssel 
köttessék össze. Mennyi szép, vallásos jellegű 
énekünk van, melyek úgy szöveg, m nt dallam 
tekintetében lebilincselők s áhítatot keltő 
erejűek ? Ha az iskolában helye, sőt nagy 
szerepe van az éneknek, akkor itt. az imád-
kozásnál kell, hogy első sorban tért foglaljon. 

ÍÁláó-Siménfaloa) Szász Ferencz 

A z ó v / á r ú x'mszálatokról. 

189(5. évben tartotta a göttingeni tanítói 
járásegyesület őszi nagygyűlését Göttingenben. 
E nagygyűlésnek tárgya: az évzáró vizsgálatok. 
Előadó: Kantor van Hof'en-Moringen a követ-
kező tételeket állította föl : „A mennyiben a 
vizsgálatoknak a tanítóra, a gyermekekre és 
a községre nézve a tisztelet és öröm napjai-
nak. a község, képviselői és az iskola között 
előbbrevivő kapocsnak kellene lenniök, annyi-
ban eddig szokásos formájukban alkalmatlanok 
ezen czélok elérésére, mer t : a) a vizsgálatok 

nem tekinthetők az iskola vagy az osztály 
álláspontjának mérővesszőjeül. b) lényegesen 
hozzá kell járulniok, hogv a tanítómunkásság 
nehézségeiről hamis fölfogások terjedjenek; 
c) mindenféle veszedelmet rejtenek magukban a 
gyermekekre és a tanítóra nézve: d) nem ébreszt-
hetnek érdeklődést az iskolán, mert kevéssé 
vagy semmikép sem látogatottak; e) a kormány 
leiratában szándékolt czélok más intézmények-
kel : iskolanapokkal, iskolaünnepségekkel, szülői 
estélyekkel stb. sokkal jobban érhetők el. 
(Giggel: Yolksschullehrer-Konferenzen. Dresden, 
1897.) 

Radó Vilmos állami tanítónőképző-intézeti 
tanár ezeket í r ja : „A nyilvános vizsgálat ellen 
számtalan és sok esetben jogosult kifogást 
tettek, jelesen: hogv az ilyen futólagos szemle 
alapján, mint a milyenre a nyilvános vizsgálat 
alkalmat nyújt, lehetetlen az iskola benső éle-
téről, a növendékek lelkének növekedéséről, 
értelemben, érzelemben, erkölcsi akaratban 
helyes képet és Ítéletet alkotni, hogv tehát a 
nyilvános vizsgálat a közönséget megtéveszti: 
hogy ez lévén az iskola értékének s a tanító 
derekasságának az egyedüli próbaköve, a taní-
tót arra ösztönzi, sőt kényszeríti, hogy a vizs-
gálatból czégért, szemfényvesztést csináljon 
s ezáltal kárt okoz a tanulók jellemében ; hogy 
a nyilvános vizsgálat, mivel a tanulók látják, 
hogy az egyszersmind a tanítónak is a próba-
tétele, csorbát ejt a tanító tekintélyén stb. 
Ámde ez ellenvetések leginkább az évzáró 
nyilvános vizsgálatnak eddig szokásban volt 
fonák módját illetik, kevésbbé pedig magát a 
lényegét a nyilvános vizsgálatnak, a mehe t a 
kellő módosítások mellett megtartandónak itél 
a legtöbb pedagógus, mivel az egyedüli meg-
valósítási módja a nyilvánosság fontos elvének." 

Mindezekhez a következőket adom hozzá: 
A népiskolai intézményből sohasem fejlődött 
volna ki a nyilvános évzáró vizsgálat, ha 
külső hatások reá nem erőszakolták volna. 
Pestalozzi iskoláját meglátogatták év elején, 
év közepén, év végén: az ő föllépése odacsődí-
tette az érdeklődőket a szélrózsa minden irá-
nyából. Odajöttek, hogy tőle tanuljal ak, hogy 
a gyermekek által is tanuljanak. A tanulni-
vágyás vitte őket az iskolába. Az önművelés, 
az öntökéletesítés ösztöne vagy érdeke vezette 
őket az iskolába: nem Ítélkezésre, bíráskodásra, 
jelentéstételre jöttek. Eltérőleg az akkoriban 
és azelőtt, de még jó darabig azután is diva-
tozott haszonra létesített iskolai intézetektől, 
a melyekben a gazdagok nagy összegeket 
fizettek gyermekeik tanításáért Pestalozzi 
iskolája a szegények iskolája volt. 0 nem ver-
senyzett a . többi iskolákkal, nem kapkodott 
külső mkei'ek után, mert nem is szorult reá. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
3. szili. 

A nyilvános vizsgálatok jórészt csalétekül szol-
gáltak a közönségnek; a mely iskolában több 
látszólagos sikert tudtak fölmutatni, odaküldtek 
a szülők gyermekeiket. Ilyen eszközökhöz nem 
kell a mai népiskolának nyúlnia. A tanítót a 
hivatásszeretet vezeti a pályájára; állása, jöve-
delme biztosítva van és nem függ külső csalé-
kony jelenségektől. Sőt ártalmas az évzáró 
vizsgálat éppen az iskolai ellenőrzés szempont-
jából. Az iskolaszék ugyanis jelentést tesz a 
záró vizsgálatokon tapasztaltakról. No, én már 
jó pár esztendeje ismerem ezt az eljárást, de 
de még sohasem hallottam, hogy különbséget 
tett volna az iskolaszék az egyik tanító műkö-
dése és a másiké között, hanyag és szorgalmas, 
helytelen eljárású és helyes egy kalap alá 
kerültek, — de ha néha meg is esett, hogy 
az egyik vagy másik tanító ellen kifogásokkal 
éltek, az csak olyan felhőcske volt a nyári 
égboltozaton és a fénylő nap azt csakhamar 
elkergette. A tanítóra nézve, legalább a főváros-
ban. az évzáró vizsgálatok semmitmondók, 
jelentőségük egyáltalában nincs. A gyermekre 
nézve sincsenek hatással. Ilyen vizsgálati napon 
legjobban feszeleg az anarkista Pista, a ki 
egész éven át csak boszantotta tanulótársait 
és tanítóját, a ki soha sem tudta a leczkét a 
rendes időre, a ki sohasem tudott a föladott 
kérdésre felelni. Ötösökkel van megrakva min-
den tiiűtási tárgya és az elnöklő iskolaszéki 
tag úr éppen őt hívja föl és a szemtelen 
anarkista Pista csak azért is tud felelni a kér-
désekre, holott a szelidlelkű, az értelmes és 
minden iránt érdeklődő, kíváncsi Jancsi, a kinek 
csupa egyesek jutottak osztályrészül, ma, a 
vizsgálat napján semmit sem tud. A világért 
se tudna akár csak egv kérdésre is feleletet adni. 
A ha tó meg kicsípte magát, akár csak bálba 
menne: mindenkinek szeme rajta csüng, ha nem 
is felel jól, se ba j : súgnak, segítenek neki. de 
a szegény Erzsit észre se veszi senki: foltozott 
ruhájában szégyenkezve húzza meg magát; ő 
tudna felelni, szépen, jó l ; de szégyelli a ron-
gyos ruháját és nem is muta t : elment a kedve. 

A Trézsi néni örökös haragban van a taní-
tóval, azért, mert ő fejelős czipöbe. meg pitykés 
pruszliba öltöztette az ő szemefényét és még 
sem szólították föl, egy bötüt se felelt. 

El ezzel a czopfos intézménynyel! 
A szülők, kik gyermekeik előmenetelével 

törődnek megkapják minden hónapban az Érte-
sítőt. és a hol ilyen nincs, ott el kell rendelni! 

A hatóságok ] edig gyakorolják az ellenőrzést 
az iskolalátogatók, a tanfelügyelők, az iskolai 
igazgatók által — de ha még ez sem elég: 
nevezzenek ki még külön szakfelügyelőket is. 

Sok módja-útja van annak, hogy a szülők 
a tanítókkal hogyan és mikor találkozzanak. 

Sok módja-útja van annak, hogy a gyermek 
a nyilvánosság előtt is bátorságot nyerjen. 

Ezen módok és utak megjelölését máskorra 
hagyom. Most csak sine ira et studio kijelen-
tem, hogy én az évzáró vizsgálatok eltörlése 
mellett vagyok.* 

(Budapest.) Schön József. 

Az Eötvös-alap és a tanítók. 
Sok szó elhangzott már az egyes tanító-

egyesületeken arról a még mindig problémá-
nak maradt kérdésről, e lap hasábjain pedig 
számos czikk foglalkozott azzal: mi az oka. 
hogy kariársaink az Eötvös-a'ap munkásságát, 
a sok buzdítás és lelkes fölhívás daczára, rideg 
tétlenséggel nézik, annak gyarapításához még 
mindig oly kevesen és oly kevéssel járulnak ? 

Nem elszomorító jelenség-e az, hogy hazánk 
2f ezer tanítója közül — mint azt az Eötvös-
alap megteremtője s ennek az ügynek lelkes 
apostola: Péterfy S. e lap in. é. 49. számában 
kimutatja — csak 1866 teljesítette ezzel az 
alappal szemben kötelezettségét? 

Véleményem szerint, valódi oka ennek nem 
a közöny, mint azt számosan állítják, hanem 
világosan, szépítgetés nélkül szólva: a könnyel-
műség. - Hányan vannak kartársaink között 
olyanok, kik egy-egy testületi gyűlésen vagy 
tanügyi lapban az Eötvót-alap pártolásáról 
elhangzott lelkes fölhíváskor nekibuzdulva, 
a 3 korona évdíj befizetésére, vagy pláne 
részesjegy váltására s a mi ezeknél is több, 
mindkettőnek teljesítésére rászánják, félig-
meddig kötelezik is magukat, ámde mikor a 
cselekvés ideje elérkezett, t. i. fizetni kellene, 
a „holnap, holnap majd megteszem" halogatás 
elvénél fogva az Eötvös-alapra szánt 3 korona 
évdíj s a többi tovább is a zsebben marad 
vagy más czélra — sokszor haszontalan-
ságra — fordíttat ik. 

Amint az eddigi gyönge eredmény is iga-
zolja, a tanító-seregnek ez az imént említett 
betegsége oly stádiumba jutott, hogy azon — 
szerintem — lelkes fölhívással, buzdítással 
segíteni többé nem lehet, e gyógymóddal a 
tanítóságot abból a bajból kikúrálni már nem 
sikerül. Sokkal radikálisabb kúrára van itt 
szükség, ha kellő eredményt óhajtunk elérni 
s azt a még eddig ideálisnak látszó czélt is, 
hogy t. i. az Eötvös-alapnak minden tanító 
tagja legyen, csakugyan megvalósulva akarjuk 
látni. Ez a kura pedig nem lehet más, mint 
hogy a belépést kötelezővé kell tenni. 

Talán az ügynek jó szolgálatot teszek, ha kije-
lentem, hogy személyemnek a vizsgálat napja mindig 
dicsőséget hozott, tehát szubjektív okaim nincsenek 
az évzáró vizsgálatok ellen. SCIK'D -/. 
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De hogyan ? Ez az, a mire meg akarok rövi-
den felelni. 

Mi is tulaj donképen az az Eötvös-alap ? 
Nem egyéb, mint a segélyre szorult tanítók, 
vagy inkább azok családtagjainak istápolója, 
legújabban a Tanítók Házának s leendő házai-
nak föntartó, dajkáló édes anyja. Ugyanazon 
czél szolgálatában áll tehát, mint maga a 
tanítói nyugdíjalap. Ha már ez utóbbinak — 
magunk és családunk érdekében, törvényhozás 
útján - kötelezett tagjai vagyunk, vájjon mi 
akadálya lehetne annak, hogy a nyugdíjalap 
föntartására s növelésére beszolgáltatandó évi 
járulékainkkal együtt az Eötvös-alap gyarapí-
tására is egy bizonyos perczent töredéket, pl. 
ViVo-ot be ne fizethetnénk. 

Nyugdíjtörvényünk reviziója éppen küszö-
bön áll. Ragadjuk meg hát e kedvező alkal-
mat, míg nem késő. Ez pedig álljon abban: 
kérjük íol 0 . Bizottságunk útján az intéző 
köröket, a mi minden jóirányú törekvéseink-
nek pártfogóját, ügyünk igazi szószólóját: 
közoktatásügyi ministerünket, annak idejében 
magát az országgyűlést is, úgy tervezzék, 
illetve alkossák meg nyugdíjtörvényünket, hogy 
az oda befizetendő évi járulékainknak egy 
bizonyos része az Eötvös-alap és a Tanítók 
Háza pénztárát illesse .*• 

Ilv módon elérjük, a mire oly régen vágyunk: 
tagja lesz annak minden tanító s ez úton ki-
ki meghozza a maga kevés áldozatát amaz 
alap oltárára. Könnyed számítással — 6"00 frtos 
tanítói fizetést s JA%-ot véve alapul — 
29 ezer tanító után több mint 40.000 fr t 
bevételre számíthatnánk évente, az pedig már 
oly tekintélyes és — a mi fő - biztos summa 
lenne, melyre nyugodtan építhetünk. E mellett 

szerintem — az évdíj és részesjegy is meg-
maradhatnának, alkalmul a lelkesebb tan-
férfiak s áldozatra kész tanügybarátok jótéte-
ményeinek gyakorlására. 

A Tanítók Házára az országgyűlés eddig is 
tekintélyes összeget áldozott, föltehető tehát, 
hogy ha mi tanítók a magunk filléreit óhajtjuk 
az Eötvös-alapra s a többi ehhez hasonló nemes 
czalra áldozatul adni és vinni, azzal magunkat 
mintegy önkéntesen megadóztatni, eme kéré-

* Tekintettel arra, hogy a Tanítók Házai föntar-
tására az Eötvös-alapnak évenkint "25—30 ezer frtra 
lesz szüksége, az intéző körökben már megállapodtak 
abban, hogy a nyugdíjtörvény revíziójának alkalmát a 
Tanítók Házai föntartására szolgáló segédforrások 
nyitására okvetlenül meg kell ragadni, illetőleg hogy 
ily irányban kérelmezniük kell. Az Eötvös-alap gon-

—dözői e tekintetben meg' is fogják tenni a kellő 
lépéséket. Mindamellett szomorúnak tartjuk, hogy 
28 ezer magyar tanító közül 26 ezer tétlenül nézi az 
Eöívisálap működését és hogy sokan csak akkor 
vesznek róla tudomást, ha kérníök kell. (Szerk.J1 

síink elöl ridegen elzárkózni nem fog. Annyi 
jóakarat után pedig, mit ez új érában, úgy 
az állam-kormány, mint az országgyűlés részé-
ről tapasztalni alkalmunk és szerencsénk volt, 
eme szerény, de mesze jövőre kiható, ránk 
tanítókra üdvös és áldásos kérelmünk teljesí-
tését is biztosan remélhetjük 

(Bagamér.J Itác» Hél«. 

A tanyai iskoláztatástól. 
(Hozzászólás.) 

Mikor a czikkező urak jól bebundázva 
szánkáznak s meglátják a mezitlábos Faraó 
ivadékot, a hideg fut végig rajtok. Nem mon-
dom, liogy vetköződjenek egyingre a genfi-
tónál, de ha úgy megedznék testüket, mint akár 
a rajkó, akár a tanyasi „pulya," bizonyára 
nem imának ily „megható igaz őszinteséggel." 

Ha a tanító a szülőkkel érintkezik, a ki 
ismeri a nép életét és lélektanát: a népnek, 
mint vezetésre szoruló kiskorú gondolkozá-
súnak, vezére lesz s az ő akirat ja a nép aka-
ratja. Megbeszélik, hogy egyszer az egyik, 
másszor a másik gazda szedje föl az egy-egy 
tanya-bokor múzsa-fiait. S a szülő jól bepakolva 
örömmel küldi „kis cselédeit, hogy szokjanak." 

Hogy 14-éves fiát oly szívesen küldené a gazda, 
a tapasztalatok megczáfolják. H t igen, mért üre-
sek, vagy nincsenek is ismétlő-iskolák a tanyán ? 

De nem is volna tanácsos a 14-éves jól 
kifejlődött „tanyasit" 8-évesek közé engedni! 
A hol a helyi körülmények, pl. urasági tanyákon, 
e módszert alkalmazni nem engedik, ott alkal-
mazhatjuk azt a módszert, a mit a tót tanyákon 
működő tanítók köveinek, t. i. az első osztályt 
két részre osztják: kezdők és haladók osztályára. 

Déli étkezők ? A h ! Ne akarjuk a városi 
kozmopolita öltözetet rá oktrojálni a tanyasira! 
A paraszt délbe „kenyerezik", este „levesezik." 
Így van szokva gyermeke is. 

103 növendékem közül délbe alig megy 10 
haza. (A naponként feljöttek száma 85 és 95 
közt váltakozik.) Sokszor elnézem azt a kívá-
natos jó étvágyat, azt a piros-pozsgás arczot; 
de, hogy valamikor is szánakozásra adtak 
volna alkalmat, bár több éven s több tanyán 
működtem, nem emlékszem. Hogy a gyermek 
szivesebben eszi a kenyeret, tejet, almát stb., 
mit magával hoz, mint a levest: az tény s 
meg is van a maga physiológiai oka. Ha déli 
étkező tanyán is szükséges volna, ha könnyekről 
szó lehetne, úgy bizonyára gyöngyökbe hozták 
vo'na vissza az áldásosán működő nőegyesü-
letek egyebütt is. Ezeknek tartozunk mi. taní-
tók, sok részben „elismerő üdvözléssel" és 
hálás „köszönettel." 

(Nyíregyháza, Újtelek-tanya.) Stoll Ernő. 
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liózsikii. 
Milyen igazi szép leány volt ez a Rózsika! 

Mi nagyon jól ismertük, mert sokáig szolgált 
M .. on a tanító-kisasszonynál, az pedig jára-
tos volt a nagybátyám házához, hová mi nya-
rankint el-ellátogatunk. Volt alkalmunk látni 
csaknem mindennap. 

Es a mellett milyen kedves! 
Soha olyan ártatlan kis vadrózsát! A hogy 

most az a szerencsétlenség érte, mi miatt a 
szegény tanítónő ma is vigasztalhatatlan: azon 
egy csöppet sem csudálkozunk. Még akkor 
nagyon megszerette, mikor Rózsikának élt az 
apja és az édesanyja s ő odajárt a kisasszony 
eleibe A mikor azután a rozoga fahid beiörött 
és a Rózsika szülői szekerestül együtt bezu-
hantak a folyamba s odavesztek, attól fogva 
a kisasszony végkép magához vette és ott 
tartotta magánál. De úgy kényeztette, mint egv 
aranyozott babát. 

Ügy emlékszem, hogy valami Nyeső volt az 
édesapja; talán Mózes, vagy Áron. Csak olyan 
szegényes, falusi paraszt, a ki két kis babszem-
jankó lovacskával harácsolta össze a minden-
napi kenyeret arról a pár darabocska földről. 
Pedig volt neki öt gyermeke Mikor hordották a 
szénát a vizentúlról, senki sem gondolta volna, 
hogy az a hídpalló úgy elkorhadott. Nyeső 
nyugodtan hajtott rá és éppen a kellő közepén 
beszakadt. A gyermekeit úgy szedték szerte a 
jó emberek. Rózsika a tanítónőhöz került. 

Hát volt ennek a Rózsikának két nagy kék 
szeme, egy örökösen csacsogó kicsi szája és 
minden időben megaranyozni VÍIIÓ jó kedve. 
Nem haragudott soha semmiért. Azután rózsa-
piros arcza — szép szabályos homlolkal — 
a szája két szélén megennivaló két kis göd-
röcskével. Ha Aalamit mondtál neki, akkor 
rád vetette azokat a delejt s nagy szemeit, a 
szája mindjárt-mindjárt készen állott a mosolyra 
és nagyon kellett vigyáznod, nehogy a nézé-
sével leverjen a te uriasságodból, mert ha ő 
talált fölül kerülni, akkor bizonyos volt, hogy 
nev<t rád. Ha megtudtad őrizni a szuprema-
c/.iádat, akkor csak a szemével mosolygott, de 
a vett parancsot minden esetben megennivaló 
kedvességgel teljesítette. Ezenkívül egy más 
valamije volt még Rózsikának, a mibe a kis-
asszony szerelmes lett: a haja. Gyönyörűséges 
szép. földig 'Omló, vastag aranyhaja. 

De gyönyörű volt! 
Azt azlán ápolta, mint a kertész a maga 

legdrágább és legkényesebb plántáját. A világ-
ért nem engedte volna, hogy azt más fésülje 
rajta kívül. Hogy a mikor Rózsika volt 17-éves, 
18-éves, 19-éves. akkor is oda kellett vinni 
minden reggel a kis zsámolyt leguggolni a 
kisasszony elé, a ki aztán úgy elfésülgette, 
olyan passzióval simogatta, olyan gondosan 
fonogatta! 

Játszott vele, a hogy a kis lányok a babá-
jukkal. 

Éjjel ott hálatta az ágya előtt és csinált 
neki nagy boglyas főkötőket, azt húzta hálni 
a fejére, úgy kimélte azt a drága kinc-et. 
De abból annyi kellemes kis bohó.-ág lett! 
Úgy nézett ki bennök, mint egy kicsi nagy-
mama. 

— Jaj, te kicsi nagymama! jere, nézd meg 
magad a tükörben. 

— Huh! — kiáltott a másik, a hogy meg-
látta a boglyas csepszét! Dehogy nézett többé 
a tükörbe, inkább ugrott az ágyba és igyeke-
zett minél hamarabb fejére rántani a paplant. 
A kisasszony úgy nevetett rajta, hogy a könnyei 
csorogtak. Azután megpróbálta ismételtetni. 
Uda bujt ő is melléje és elkezdette hizelgő 
szavakkal csalni. 

— Gyere Róísika, nézd meg még egy»zer 
magad! Bizony no, csak egyszer. 

— Jaj, nem megyek én kisasszony, mert 
olyan csúf vagyok ebben a sok tászliban! 

— No várj, akkor adok egy másikat; aztán 
adott rá egy sima, egyszerű, fehér vászon fő-
kötőt. Abban már nagyon hasonlított egy meg-
ennivaló kis gyerekasszonykához. Mikor ebben 
látta meg magát, arra aztán elpirult fülig. 

- Te Rózsika! — mondta egyszer a kis-
asszony — kár erre a te igéző termetedre a 
parasztruha. Jobban szeretném, ha bár fél-
kisasszony lennél. Csak várj! csinálok én neked 
a szoknyáimból valamit. 

Rózsika azt mondta, hogy csináljon a kis-
asszony. 

A másik vasárnap Rózsika uri kosztümben 
jelent meg a templomban. A kisasszony hozzá-
igazította a maga ruháját. Igaz, hogv nem 
volt olyan puezezos, mert az nem is illett volna. 
A haját sem viselte két ágban leeresztve, mert 
azt a kisasszony neki a feje tetejére csavarí-
totta kontyba. S így százszor szebb volt a 
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hamis. Mindenki rábámult; még a fiatal tisz-
teletes is ott felejtette a szemét, a mi úgy 
hiszem — azért történt, mert nem ismerte 
ineg. Ha Rózsikát belsőleg büszkévé is telte, 
azért egyelőre mégis restelte. A világért sem 
nézett volna föl az imakönyvéből. 

I )e hát az ember azért csak egyszer meg-
szokja a maga sorsát. A harmadik, negyedik, 
tizedik hétben már a Rózsika tündértermetén 
olyan kecsesen rengett az uri szoknya, hogy 
az úton minden ember képpel fordult utána. 
Mikor a kisasszony testvéröcscse, a ki valami 
nagy tanulásban van odaki. lejött egy kéthetes 
látogatóra, hát még az is azt mondta, hogy 
ilyen bájos teremtés a fővárosban sem terem. 

— Megennivaló; szeretnék beleharapni! 
- mondta a nénjének. 
— Menj, te csunva! — fenyítette meg a 

kisasszony, s gyöngéden ráütött a szájára. 
Hiszen csak az a szerencséje, hogy itt 

van nálad! 
Kérlek Berczikém! ne bántsd! bizony 

Isten megharagszom. 
— No, no! én nem mondtam semmit. 

— Hanem a szemével majd átszúrta. 
A szegény kisasszony alig várta, hogy ennek 

a rokoni látogatásnak vége legyen. 
Vége is lett. Mikor a kocsi előállott, hogy 

a vasúthoz vigye, meg nem állhatta, hogy 
hamisan meg ne csipje az arczát. Attól a kis 
bohó pedig először elpirult, azután pedig ki-
szaladt a szobából, hová csak azután tudta 
ismét becsalni a kisasszony nagysírva. 

— Téged mi lelt'? — kérdezte a kisasszony 
és el nem tudta képzelni, hogy mi baja lehet 
annak a kis leánynak. 

Rózsika nem szólott, csak olyan igazi keser-
vesen zokogott, hogy a pogány is megszánta 
volna. A kisasszony untig taposott körüle, ked-
veskedett, czirógatta, hízelgett neki, kicsi 
kutyájának, kicsi macskájának nevezte, hol a 
fejét ölelgette a kebelére, hol a homlokát simo-
gatta s mikor látta, hogy mindez nem használ, 
akkor aztán rágyújtott ő is, és sírtak ke t ten . . . 
Isten tudja meddig. 

* 

— Ugy-e megbántott téged az a csúnya 
úrfi I Hadd el, csúnya uríi! jere csak még ide, 
majd adok neked! — Ne busulj kicsi macs-
kám. ar/ért is csinálunk most neked új ruhát, 
egy szép uri ruhát; de bizony veszek egy szép 
kalapot is, csak ne busulj ! Hát nevess már! 
Jaj. de szép lesz az én kis Rózsikám! Csak 
ne látním már ezt a szomorú képedet! 

Pedig bizony azon túl mást nem látott; az 
örökösen csacsogó, az örökösen nevető Rózsika 
oda lett. Mi lelte ? mi feküdte úgy meg a 
szivét ? Azoktól a falusi legényektől, kik az | 
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előtt olyan szívesen beszélgettek vele, elfordult. 
Meglehet azt hitte, hogy immár ő valami 
különb, kisasszony, vagy mi! Isten tudja hová 
gondolt! Az igaz, hogy attól fogva fonnyadt, 
mióta az a bolondos úrfi elment. Ügy kell 
lenni, hogy az lopta el a szivét. 

Szegény Rózsika! nem vitte sokáig. A mióta 
leesett az a csúnya dér és meghalni kénysze-
rítette a természetet, azóta az a szegény gyer-
mek is készül arra az útra. Nem örvend 
semminek, nem nevet, a kisasszony kedves-
kedésére szomorú lemondással felel. Szemei 
bágyadtak, a két kezét csüggedten ejti le maga 
mellett — de azért egy sóhaj, egy panaszhang 
el nem hagyja az ajakát. Tűr némán, a hogy 
a nagy lelkek szoktak. 

A kisasszony egy ágyat tétetett a magáé 
elé, abban hálatja a maga kicsi macskáját. 
Ötször, hatszor gyújtja meg éjjelenkint a gyer-
tyát. úgy vigyáz, még a lélekzetére is. Egyszer 
úgy kapta, hogy nem le'lekzett. Es nem lélek-
zett többet soha. 

Sok szó férne már most ide! Isten tudja, 
hogy esett ez ilyen szomorúan; de az a taní-
tónő nem enged véleményezni senkit. A hogy 
a tavaly nyáron találkoztam, megtelt a két 
szeme könynyel, intett a kezével s már messzi-
ről kiáltotta: 

— En öltem meg; én öltem meg! édes jó 
kicsi macskám. Ne is vigasztaljanak! Hagyja-
nak nekem békét. Ha én ott hagyom s nem 
csinálok belőle kisasszonyt, ma élne, ma boldog 
volna. A halnak a víz, a madárnak a lég az 
eleme. Ne vettem volna ki abból! Aranyhajú 
kicsi macskám! Hogy éppen én okoztam a 
halálodat! 

Bizony Isten! megsirattuk Rózsikát. Még 
nekem is úgy elfogta a torkomat a keserűség, 
hogy el kellett fordulnom. 

Nos! mit értem vele, hogy itt most ezeket 
elmondtam! ? Nem értem semmit, nem is 
akartam. De meg kellett emlékeznem arról a 
gyémántos portékáról, a ki a sárban szüle-
tett, s mikor aztán onnan kihozták, azt nem 
élte túl. 

l 'gy hisztin, hogy elébb kellett volna kez-
deni ! 

(Segesvár.) Cs ula-k Lajos. 

I R O D A L O M . 
„Egészség." A tisztán padagógiai dolgokkal 

foglalkozó lapokon és folyóiratokon kívül 
bizonyára mindnyájunkat érdekel a „Magyar 
Nyelvőr," a „Természettudományi Közlöny" s 
az „Ethnographia" is, de talán egyiknek az 
olvasgatása sem oly fontos re ínk nézve, mint 
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az Orsz. Közegészségi Egyesület folyóiratáé: 
az .. Egészségé." Mert bár a tanítóképzők-
ből különösen a hol Scherman kiváló tan-
könyvét használják meglehetősen széles-
körű egészségtani ismereteket viszenk ki a 
tanítók az életbe, mégis ki tagadhatná, hogy 
tudásunknak folytonos gyarapítására nagy 
szükségünk van ? Sohase felejtem el azokat a 
szavakat, melyeket nekünk — mint még inté-
zeti növendékeknek áldott nevű apostolunk: 
Péter fy Sándor mondott egy hivatalos látoga-
tása alkalmával. Többek között egészségtani 

O O 
ismereteinket is számon kérte s miután kitűnő 
tanárunk előtt meleg elismerésének adott 
kifejezést, hozzánk intézte szavait. Kifejtette, 
hogy mily szoros kapcsolat van a test és 
lélek között; tehát a lélek művelőjének a 
testet is alaposan kell ismernie, mert csak 
akkor fejlesztheti mindkettőt harmonikusan. 
Lelkünkre kötötte, hogy tudásunkat ne hagyjuk 
elröppenni, hanem folyton szélesítsük, mélyít-
sük, hogy így a népnek, melynél a legelemibb 
egészségtani ismeretek is majdnem egészen 
hiányoznak, minél inkább javára lehessünk. 
Csak most tudom, hogy menyire igaza volt 
annak a nagyszívü, nagy tudású embernek, 
mikor azt mondta, hogy népünk nem igen 
ismeri a legközönségesebb egészségtani szabá-
lyokat sem; most tudom, mikor nap-nap mellett 
látom, hogy a sötét tudatlanságnak, a baboná-
nak s a bűnös könnyelműségnek mily sokan 
esnek áldozatul. Hányszor előfordul, hogy egy 
parányi egészségtani ismeret százak életét 
menthetné meg! Bizony mondom, szent köte-
lességünk a néppel a fontosabb egészségtani 
szabályokat megismertetni; annál is inkább, 
mert e tekintetbei szembeszökő a mulasztás. 
Az Orsz. Közegészségi Egyesület említett 
folyóirata míg egyrészről különösen iskola-
egészségügyi tudásunkat növeli, másrészről 
útbaigazítást ad, hogy mi módon terjeszthet-
jük, népszerűsíthetjük az egészség megóvására 
annyira fontos ismereteket. Abból az alkalom-
ból tehát, hogy az „Egészség" az , , I f júság és 
Egészséggel" egybeolvad s újévtől kezdve mint 
rendes havi folyóirat jelenik meg, fölhívom 
rá t. kartársaim figyelmét. Az Orsz. Közegész-
ségi Egyesület rendkívüli tagjai évi három 
korona tagdíjuk fejében is megkapják az 
értékes folyóiratot. Tagul jelentkezni lehet az 
egyesület főtitkáránál: Dr. Grerlóczy Zsigmond 
egyet. m. tanár úrnál. (Budapest, VIII. Rökk-
Szilárd utcza 28. sz.) Iskolák, intézetek, olvasó-
körök évi négy koronáért kaphatják meg az 
„ Egészség "-et. Burián Albert. 

Az állatok világa. Brehm Alfréd nagy mü-
vének magyar kiadásából most jelent meg 

a 9-ik és 10. füzete. A 9. füzettel véget ér a 
félmajmok tárgyalása s elkezdődik a denevérek 
csodás világának általános jellemzése. (Légrách/ 
testvérek kiadása.) Egy füzet ára 80 fillér. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította : a mezőtúri 

jótékony nőegyletnek, a mely a mezőtúri áll. 
felsőbb leányiskola czéljaira 350 koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Schell János oki. tanítót a zse-
belvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ambrus 
Antal oki. tanítót a mezőlivádiai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Lehoczkyné szül. Németh 
Anna oki. tanítónőt az alsó-kubini áll. el. ne'p-
isk.-hoz r. tanítónővé; Koezka Róza oki. 
óvónőt a galgóczi óvodához óvónővé; Forró 
Gryula oki. tanítót a pogai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Staudtner Paula oki. óvónőt a 
kapronczai áll. óvodához óvónővé; Mild Tre'n 
oki. tanítónőt a bereg-szt-miklósi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Gyurgyik Mari oki. tanító-
nőt a szenterzsébeti áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Végh Erzsébet oki. tanítónőt a 
görgényövegcsüri áll. el. népiskolához rendes 
tanítónővé; Bauer Júlia oki. tanítónőt a krasz-
nai áll. el. népiskolához r. tanítónővé; itj. Saskó 
Gyula oki. tanítót a nagycsepcsénvi áll. el. 
népiskolához r: tanítóvá. 

Áthelyezte: Magyar Zsigmond pogai áll. 
el. isk. tanítót a bereg-szt-miklósi áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Bogovich Anna ger-
cselyi áll. el. isk. tanítónőt a varannói áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Ábrahám Margit 
fehértemplomi áll. el. isk. tanítónőt a sipeti 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Castiglionc 
Hermin szász-lónai és Rónai Vilma dobriczai 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; özvegy 
Szenákyné-Kunczly Kamilla áll. el. isk. taní-
tónőt a domokosi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Bolcáry Ilona magyaróvári áll. el. 
isk. tanítónőt a nagymihályi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; özvegy Kápolnai-Pautr 
Lajosné gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőt az 
újpesti áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Depini Irma brassói áll. el. isk. tanítónőt a 
gyöngyösi áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Dimitrievics Kuzmán 
bárányosi közs. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Gróf Lajos abauj-tomavármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokot jelen állásában; Koesoba 
Sándor dobriczai közs. isk. r. tanítót jelen 
minőségében. 

Jóváhagyta: a nógrádvármegyei tanítótes-
tület módosított alapszabályzatát folyó évi 
89.919. szám alatt kelt rendeletével. 
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Nyugdíjat utalványozott: Mezey András 
ó-tordai ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 920 koronát; Popovi cs Vazul 
berzovai munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 320 koronát; Németh Mihály bagolai 
munkaképtelen r. kath. tanító részére évi 460 
koronát; Aiter Péter virágosi munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 660 koronát; 
Wengrinovics András radványi munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 500 koronát; 
Kmkovszky Lukács sztavnai munkaképtelen gör. 
szert. kath. tanító r :szére évi 640 koronát; 
Világi Kálmán szántói róm. kath. munka-
képtelen tanító részére évi 940 koronát ; 
Juhász János szántói gör. szert. kath. munka-
képtelen tanító részére évi 540 koronát; 
]\!ayer Józsefné tzttl. Gergely Mária kolozsvári 
belvárosi r. kath. munkaképtelen el. isk. taní-
tónő részére évi 580 koronát; Mezei János 
técsői munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 900 koronát; Kassai Eszter, férjezett 
Pap Sámuelné marosvásárhelyi Klotild-székely-
leányárvaházi munkaképtelen felügyelő, ill. 
tanítónő részére évi 540 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
néh. Schaehl Ignácz ágostyáni róm. kath. volt 
tanító özv., szül. Sumbzky Alojzia részére évi 
300 koronát; néh. János István magasfalui r. 
kath. el. isk. volt tanító özv., szül. Staringer 
Apollónia és 2 kiskorú árvája részére összesen 
évi 510 korona 66 fillért; Panniin Péter nyug. 
volt horlyói gör. kath. tanító özv., szül. Balogh 
Anna részére évi 385 koronát; Fecser József 
görbedi róm. kath. tanító özv., szül. Máthé 
Anni részére évi 327 koronát; néh. Bozsics 
József tágyoni nyug. volt róm. kath. tanító 
özv., szül. Bakstatl Erzsébet részére évi 200 
koronát; Schmitz Bernát nyug. volt holicsi 
izr. el. isk. tanító özv., szül. Franki Karolina 
részére évi 608 koronát; Osvald Endre somogy-
apa'ti nyugd. róm. kath. tanító özvegye, szül. 
Vaier Erzsébet részére évi 341 koronát; Hoh-
mann György volt németbolyi róm. kath. 
tanító özvegye, szül. Escher Anna és Valéria 
nevű kiskorú árvája részére együtt évi 721 
korona 66 fillért; Csabai Sámuel borosjenői 
áll. el. isk. tanító özvegye, szül. Dahlström 
Berta és 3 kiskorú árvája részére együtt 
825 koronát; Horváth Béla tótkomlósi ág. ev. 
volt tani tó özvegye, szül. Bárány Emma 
részére évi 750 koronát. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Csiky Viktor. Nincs róla tudomásunk, hogy 

mostanában gyermekmenház-vezetőnők kép-
zésére tanfolyamot nyitnának. — M. K. Az 
iskolaszéknek nincs joga a püspöktől jóvá-

hagyott díjlevelet megcsonkítani. Folyamodjék 
díjlevele helyreállításáért. Ha kérését nem tel-
jesítenék, fölebbezzen a püspökhöz. - R. J. 
Miután a kincstár adományozta földet nem 
fordítják — rendeltetéséhez képest — a taní-
tói fizetés javítására, lépjenek személyes érint-
kezésbe a kir. tanfelügyelővel az ügy rendbe-
hozása végett. Nem szabad tűrni, hogy 
600 frtos tanítói állomást az iskolafőn tartó 
hatóság 300 frtossá degradáljon. Ez nemcsak 
az önök, hanem a tanítóság közérdeke! 
L. J. Felfalu. Helyettesíthet rövid ideig. 
Szíves tudomásul. Magánügyben czímzett 
levelező-lapot kell mellékelni. Reklamácziók és 
hirdetések a kiadóhiva'alba (I. Vár, Tskola-té; 
3. sz.) küldendők. Kézirattal bőven el vagyunk 
látva! — F. Á. Uj-Szivácz. Csak azt vegve és 
terjeszsze, a melyik „Tanítók Háza gyufája" 
név alatt kerül forgalomba, mert Reitner 
gyáros úr csak ebből ad 5° o-ot az Eötvös-
alapnak. Közelebb már kis szalon- és kénes 
gyufánk is lesz. Fődolog az, hogy a keres-
kedőket kényszerítsük a mi gyufánk árusítá-
sára. — Klucsánka. Kérvényük nincs a minis-
tefiumban. (Magánügyben mindig czímzett 
levelező-lapot kell mellékelni!) — B. A. 1. Ha 
iskolaszéki tag is a jegyző, van beleszólási 
joga, mint ilyennek; de mint jegyző, nem 
idézheti a községházához s ott a szülők előtt 
lehordani nincs joga a tanítót. A község házán 
csak mint jegyző biráskodhatik. 2. A magán-
tanulók nem az iskolába járó gyermekekkel 
együtt tesznek vizsgálatot s ezért a magán-
vizsgálatért bizonyos díjat is fizetnek, melynek 
összegét az iskolaföntartó hatóság állapítja meg. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Mária Dorottya-egyesületben Halász 

Ferencz min. oszt.-tanácsos érdekes és nagy-
fontosságú fölolvasást tartott f. hó 12.-én, 
melyet a nagyszámú előkelő közönség (melynek 
soraiban ott láttuk dr. Wlassics Gyulánét, 
Tisza Kálmánnét, Zsilinszky Mihály állam-
titkárt stb.) mindvégig nagy figyelemmel hall-
gatott. Szuppán Vilmos kir. tanácsos melegen 
üdvözölte a fölolvasó kezdeményezését s a 
Mária Dorottya-egyesület szakosztálya elhatá-
rozta, hogy leányok számára létesítendő gazda-
sági irányú ismétlő-iskolák ügyében érint-
kezésbe fogja magát tenni az orsz. nőegyesüle-
sületekkel s Darányi ministert küldöttségileg 
fogja fölkérni az ügy támogatására. Az eszmék-
ben gazdag fölolvasás első részét lapunk mai 
számában közöljük és fölhívjuk rá t. olvasóink 
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ügyeimét. A befejező közlemény lapunk 4. 
számában jön. 

A külföldi események közt e héten 
is az angol-búr háború keltette föl a leg-
nagyobb érdeklődést. A kinai események elpos-
ványosodnak, de Dél-Afrikában, legalább búi-
részről, pezsgő élet van. A világ ámulva és 
örömmel látja, hogy a búrok föltartóztatlanul 
nyomulnak a Fokföldön előre s a 250 ezer 
angol katona tehetetlen e betöréssel szemben. 
Egy hír szerint az angolok most már a búrok 
függetlenségének elismerésével is hajlandók 
volnának békét kötni s esak az aranybányák 
kerületeinek annektálását kívánnák. Ha ez igaz, 
úgy, ime, kibújt a szeg a zsákból! Az arany-
bányák — ez volt ennek a véres és igazság-
talan háborúnak az egyedüli czélja. De talán 
Chamberlain és bűntársai nem érik el gálád 
czéljaikat. Adja Isten, hogy ne érjék el! 

Hazánk tanítóihoz. Szeretve tisztelt 
testvérek ! Kedves kartársaink! Napról-napra 
hirdeti a sajtó, hogy Budapesten, országunk 
szivében a mi volt népiskolai tanítványaink 
közül ezer meg ezer ember éhezik; mert az 
üzletek pangása folytán bekövetkezett munka-
hiány miatt a legjobb szándék mellett sem 
képes még a mindennapi kenyerét sem meg-
szerezni és hogy eddigelé csak a székesfőváros 
nemesen érző polgáraiban fölbuzdult testvéri 
szent szeretet enyhíti annyira a mennyire az 
ország minden részéből idegyülekezett tisztes 
munkás néposztály keserves sorsát, mi pedig 
úgy hisszük, a székesfővárosban tartózkodó 
munkástestvéreink szomorú helyzetének enyhí-
tésében részt kellene vennie az egész nemzet 
minden egyes nemesszívű gyermekének, az 
egész magyar társadalomnak. Ugyanezért, a 
midőn mi, tisztelettel alulírottak, Schőn József 
szeretve tisztelt kartársunknak e becses lapok 
f. é. 2-ik számában megjelent, reánk nézve 
igen is megtisztelő közleményét elolvastuk, 
azonnal elhatároztuk magunkban, hogy hazánk 
tanítóit, kedves kartársainkat, e lapok mélyen 
tisztelt szerkesztőségének engedelmével arra 
hívjuk és arra kérjük föl: ne kezdjenek 
most semmiféle gyűjtéshez és közadakozáshoz 
oly czélből, hogy minket születésünk napjának 
hatvanadik évfordulója alkalmából megünnepel-
hessenek, hanem indítsanak ismerőseik körében 
filléres gyűjtéseket az éhínséggel küzködő, Buda-
pesten tartózkodó ezer meg ezer munkás javára. 

Minket pedig, a néptanítók évtizedes szolgáit, 
az Eötvös-alap) gondozóit, örvendeztessenek és 
ünnepeljenek a nekünk legjobban eső módon 
azzal, hogy lépjen minden magyar tanító a: 
„Eötvös-a'ap, országos tanítóegyesület" kötelékébe, 
a mely arra is van hivatva, hogy a „Ferencz 
József Tanítók Házát" gondozza; mert csak így 
lesz nekünk is ünnepünk a mi születésünk év-
fordulóján. Hallgassátok meg a ti régi hü 
szolgáitoknak esdeklő szózatát s az Isten is meg-
áld ezért benneteket! Budapest, 1901 jan. 12. 

I Véterf)i Sándor, Lakits Vendel. (A mondott 
i czélra beérkező adományokat mi szivesen el-

fogadjuk, nyugtatványozzuk és a fővárosi 
j polgármesteri hivatalhoz küldjük. Szerk.) 

— Az Állami Tanítók Országos Egje-
| siiletének választmánya Kozma László elnök-

lése mellett Budapesten ülést tartott. Számos 
kebelbeli ügy elintézése után tanácskozott a 

i húsvéti közgyűlés tárgysorozatáról is. Erre 
három előadást tűzött ki. Az egyiket Nagy 
László tanítóképző-int. cz.-igazgató tartja a gyer-
meklélek tervszerű megfigyeléséről, a másikat 
Józsa Dániel újpesti igazgató-tanító az állami 
tanítók anyagi helyzetének javításáról, a har-
madikat Szentgyörgyi Lajos, szintén újpesti 
igazgató-tanító a pedagógiai zónákról. Ez utób-
bihoz az alapeszmét az az indítvány adta. 
hogy a választmány foglaljon állást a főváros 
környékének tanügyi tekintetben a fővároshoz 
leendő csatolása érdekében. 

— Kedvezmény kiterjesztése. A kultusz-
minister még 1895-ben kiadott rendeletében 
kijelentette, hogy oly szülők gyermekei, a kik 
beigazolják, hogy egyszerre három vagy több 
fiút gimnáziumban vagy reáliskolában, avagy 
polgári iskolában, tudomány-egyetemen vagy 
műegyetemen avagy hasonló intézetben . tanít-
tatnak, szegénységi bizonyítvány nélkül is folya-
modhatnak a tandíj felének elengedéseért és 
a tandíj alól föl is mentendők, ha iskolai 
bizonyítványuk, illetőleg értesítőjük a kellé-
keknek megfelel. E kedvezményt most a mi-
nister arra az esetre is kiterjesztette, ha az 
illető szülők gyermekei között polgári leány-
iskolák, illetőleg felsőbb leányiskolák növen-
dékei is vannak. 

— A Tanítók Tanácsadója, melynek tar-
talmát lapunk m. számában jeleztük, mire e 
sorok megjelennek, kikerül sajtó alól s e hó 
20.-tól kezdve már szállítható lesz a megren-
delőknek. A testes kötet ára fűzve 2 K. 60 f., 
csinos vászonkötésben 3 K.; megrendelhető 
a Néptanítók Lapja szerkesztőségében, legczél-
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szerűbben póstautalványnyal. Azon t. kartár-
sainkat, a kik lev. lapon elöjegyeztették ma-
gukat és arra kértek minket, hogy a könyvet 
utánvétellel küldjük meg nekik, arra kérjük, 
hogy, miután most már az árat tudják, posta-
utalványon szíveskedjenek az összeget bekül-
deni, mert az utánvételt Jciildés tetemesen meg-
drágítja a munka árát. 

— A Ferencz József Tanítók Háza 
javára Molnár Mihály bács-fopolyai kartársunk 
az ottani ifjakkal tánezczal egybekötött mű-
kedvelő előadást rendezett, mely úgy anya-
gilag, mint erkölcsileg kitűnően sikerült. A mű-O o ' o 
kedvelők, nagyon ügyesen, a Vereshajú" cz. 
népszinmüvet adták elő; a tiszta jövedelem 
100 K. volt, melyet Molnár M. kartársunk 
már be is küldött az Eötvös-alap pénztárába. 
Követésre ajánljuk országszerte, hogy gyara-
podjék a „mi házunk" jövedelme. 

— Damjanich Jánosné a szolnoki taní-
tókhoz. A szolnoki csata félszázados évfordu-
lója alkalmából a szolnoki tanítók Magyary 
Gyula indítványára elhatározták, hogy a sza-
badságharcz leghősebb tábornokának, a szol-
noki csata hősének: Damjanich Jánosnak em-
lékét az által is tisztelet tárgyává teszik, hogy 
a szolnoki csata szintere s az ottani temető-
ben levő honvéd síremlék fényképét díszes 
keretbe foglaltan, küldöttségileg viszik el a 
vitéz tábornok özvegyének. 1899 márczius 
5.-én jelent meg a tantestület tíztagú küldöttsége 
Damjaniclinénál, a kit a tanítóság kegyelete mé-
lyen meghatott. Akkor a küldöttség minden 
tagjához külön-külön levelet írt a nemes özvegy, 
dicső férjének egy-egy arczképével megajándé-
kozván a tanítókat, most január 5.-én pedig 
a következő levelet intézte a szolnoki tanítók 
elnökéhez: „Tisztelt tanító úr! Szolnok város 
tantestületének hazafias kegyelete, irányomban 
tanúsított kitüntető figyelme lekötelezett, hogy 
elismerő hálámnak kifejezést adhassak. Ez év-
ben kilép azon árva, ki az én alapítványomon 
bevégezte tanulmányát; azon ajánlatot teszem, 
t. tanító úr, hogy ha van egy tanító-árva 
Szolnokon, vagy a megyében, örömmel befo-
gadom alapítványomra. Honleányi üdvözlettel 
vagyok őszinte tisztelője : özv. Damjanich 
Jánosné." A szolnoki tanítóság érthető öröm-
mel vette a nagy és nemeslelkü matróna sze-
retet sugalta levelét. 

— í l j leczkerend. Magyary Gyula szol-
noki tanító olyan leczkerendet szerkesztett, a 
melyen az általa írt s a tanügyi és napi sajtó 
által is dicsérettel fogadott „Hasznos Versek," 
ez. munkájának arany Abéczéje, — az egy-
szeregy, —- pénznemek és mértékek ismerte-

tése is rajta van. A tulajdonképeni leczkerend-
rovatozás a félivnyi terjedelmű lap alsó közép-
részét foglalja el. Az ügyesen szerkesztett és 
kiállítására nézve is csinos leczkerendr.ek száza 
2 frt, a mely összegből Magyary minden időre 
60 krt ád a Tanítók Háza javára. Megren-
delni szerzőnél Szolnokon (J.-N.-K.- Szolnok-
megye) lehet. Az összeg előzetes beküldése 
esetén a leczkerend, mint nyomtatvány, a szerző 
költségén küldetik meg a megrendelőknek. 

Pályatétel. Az .,ung-beregmegyei r. k. 
néptanító-egyesület, a következő pályatételt 
tűzi ki : „A reáltantárgyak tanítása milyen 
befolyással van a népnek erkölcsi és anyagi 
jólétére?" Jutalma az első legjobb munkának 
20 korona. Beküldési határidő (Ungvárra) 
1901. év április hó 15,-ike. Pályázhatnak az 
ung-beregmegyei r. k. néptanítók. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Vörös-
marty-szoborra és alapra: Bíró Albert, Makó 
1 K.' 39 f. (ehhez adtak: Bíró Albert 50 f., 
tanítványai 89 f.); Hőlzmann Ignácz, Torzsa 
(gyűjtése növendékei közt) 4 K. 64 f. — 
2. Eötvös-alapra: Radnai Nándor (részesjegyére) 
10 K. — 3. Tanítók Házára: „Bodófalvi 
mulató-társaság" (bek. Gregus Gyula) 4 K.; 
Frick Lajos (Mike) 2 K.; a berekszói műked-
velői előadás jövedelmének egy része (bek. 
Lukács Albert) 20 K.; Haselböck Gusztáv, 
Kizva (karácsonyi pásztorjáték jövedelméből) 
20 K.; Selmeczi Imre, Gelse (karácsonyi pász-
torjáték jövedelméből) 8 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-u. 52.). 

Halálozás. Bakay Alajos közs. tanító 
f. évi január hó 7.-én d. e. 9 órakor életének 
54-ik, működésének 34-ik évében Zentán 
elhunyt. — Jaksa István tiszavárkonyi róm. 
kath. kántortanító, életének 55-ik évében, 
tanítói mőködésének 36-ik évében, hosszú 
szenvedés után elhunyt. A boldogult nagy 
érdemeket szerzett Tisza-Várkony község nép-
oktatása körül. Áldás emlékökre! 

— Hibaigazítás. Lapunk m. é. 5 >. számában az 
adakozások közt az volt olvasható, hogy „írek 
Márton (Kálmánd) 3 koronát küldött az Eötvös-
alapra"; „írek" helyett helyesen Srek Márton olva-
sandó. 

Tarta lom : Népoktatás és a gyakorlati élet. 
Halász Ferencz. — Az állami tanító- és tanítónő-
képzők új rendtartása és új képesítő-vizsgálati sza-
bályzata. G J. dr. — Bírói Ítéletek a tanító fegyelmi 
jogáról. K. Nagy Sándor. — Az imádság az elemi 
iskolában. Szász Ferencz. — Az évzáró vizsgálatok-
ról. Sclwn József. — Az Eötvös-alap és a tanítók. 
liácz Béla. — A tanyai iskoláztatásról. Stoll Ernő. — 
Szüuóra : Rózsika. Csulak Lajos. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Báró Harkányi Frigyes úr zemplénmegyei takta-

harkányi uradalmában fentartott tanyai r. k. iskolá-
ban a tanítói állás megüresedvén, azonnal betöltendő. 
Illetmények: 500 korona készpénzfizetés, 5 hekto-
liter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter árpa, 
1 hold tengeri-föld és minden tanköteles után 2 
korona tandíj (ca 120 korona), kerthasználat és fűtő-
anyag. Bizonyítvány másolatokkal fölszerelt pályá-
zatok az uradalom központi irodájához intézendők. 
Budapest, Andrássy-út 4. szám. (2403—III—3) 

J.-Arokszállás község róm. kath. népiskolájánál 
lemondás folytán megüresedett I-ső párhuzamos 
leányosztály-tanítónői állásra 1901. évi január hó 
19-ig pályázat nyittatik. Javadalma: 600 korona 
törzsfizetés, törvényszerinti korpótlék és 200 korona 
évi lakbérilletmény a község pénztárából évnegye-
denkint előre fizetve. Kérvények a róm. kath. iskola-
szék elnökségére küldendők. Megjegyeztetik, hogy 
a megválasztott, — állását az egyévi próbaév kikö-
tése mellett azonnal köteles elfoglalni. Személyes 
megjelenés nem kívántatik. (2—III—2) 

Segédtanítói állást azonnali elfoglalásra keres, egy 
tanító-képezdét végzett, róm. kath, vall. tanító. Szives 
megkeresés: „Tanító" czím alatt Verbóra kül-
dendők. (5—II—2) 

Cservenka községében az egyesületi magyar 
tannyelvű népiskolához azonnali belépésre kereste-
tik tanító. Fizetés: 800 korona, egyszobás lakás 
fűtéssel. Protestánsok előnyben részesülnek, tanítónők 
is pályázhatnak. Kérvények nagytiszt. Stiegelmór 
János egyesületi elnökhöz küldendők. (6—II—2) 

Tanítói állást keres Muhoray Sándor s.-tanító. 
Jászberény, VI. ker. (13—III—2) 

A tószeg i (l'estm.) róm. kath. elemi népiskolánál 
egy újonnan rendszeresített tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása 800 korona készpénz, 
melyből 600 koronát az államtól, 200 koronát pedig 
a hitközségtől kap ; továbbá 80 korona lakbér- és 
kertilletmény. Ha ezen állás előléptetés folytán töl-
tetnék be, akkor az újonnan rendszeresített állomásra 
előléptetett, illetve megválasztott tanítónő állása 
lesz betöltendő, a pályázók valamelyikével, a mely 
álláson a javadalmazás 720 korona készpénzfizetés, 
lakbér- és kertilletmény fejében pedig 80 korona. 
Megválasztott tanítónő állását köteles azonnal elfog-
lalni, és az iskolaszék által kijelölt osztályokat 
vezetni. Pályázni szándékozók szabályszerűen és 
okmányokkal ellátott kérvényeiket az iskolaszékhez 
czímezve főt. Lévay Mihály plébános, kerületi tan-
felügyelő úrnak Abony (Pestm.) küldjék, legkésőbb 
1901. év január hó 15.-éig. Az iskolaszék. (9—II—2) 

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság 
vasasbányate lepi közös népiskolájánál Pécs közelé-
ben egy osztálytanítói állás töltendő be. A javada-
lom a következő: 1. 1000 korona kezdőfizetés elő-
zetes havi részletekben. 2. Szabad lakás, mely áll 
két szobából, előcsarnokkal vagy konyhával. 2. Szabad 
fűtés szükséglet szerint 30 métermázsa szén és 10 
ürméter alátüzelő fa erejéig, évenkint a nőtelen és 
a kétszeres mennyiségek a nős tanító részére. 
Az alkalmazás egyelőre ideiglenes minőségben tör-
ténik, azután kielégítő szolgálatteljesítés után végle-
gesen. Mindkét félnek háromhavi fölmondási joga van. 
Okleveles pályázók, kik a magyar és német és lehe-
tőleg valamely szláv nyelvet is birják, a szükséges bizo-
nyítványokkal ellátott kérvényeiket alulirott bánya-
igazgatósághoz nyújtsák be és egyúttal közöljék is, 
vájjon mikor léphetnek szolgálatba. Az alkalmazott 
pályázó az országos nyugdíjalapba lép be, illetőleg 
abban megmarad. Pécsett, 1900 deczember. Az első cs. 
kir. szab. duna-gőzhajózási-társaság bánya-igazgató-
Bága Pécsett. (4-II—2) 

A szentes i főkántor, egy férfias-hangú s önállóan 
végezni tudó segédkántort keres. Évi fizetése 400 
korona, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás 
adatik. Az állomás azonnal elfoglalható. Szentes, 
1900 deczember 8. Mezey Mór, főkántor. 

(18—II—2) 
A turóczbellai áll. segélyezett községi iskola 

egyik tanítói állomása — a volt tanító áll. iskolához 
való kinevezése és fizetésben való előléptetése 
folytán — megüresedett. Jövedelme 800 korona 
előleges havi részletekben; 6 öl keményfa, melyből 
a tanterem is fűtendő és 60 korona szolgára. Három-
szobás lakás, konyha, kamara; az iskola mellett 
kis kert, azonkívül egy nagy kertnek fele. Köteles-

i sége a megválasztott tanítónak III —VI. osztályt 
tanítani, valamint az ismétlő-iskolát vezetni. Tan-
nyelv túlnyomóan magyar, de a tót nyelvnek bírása 
is megkívántatik. Pályázhatnak oki. tanítók, esetleg 
tanítónők is; ág. evang. előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő f. évi január hó 31. A kérvények 
okmányokkal együtt Polereczky András iskolaszéki 
elnökhöz Neczpálra küldendők. (22—II—2) 

Pályázat. A sümeg-városi r. kath. kántortanítói 
állásra. Tanítói fizetés: 1200 korona, melyet előleges 
havi részletekben a község pénztárából kap. Kántori 
illeték: 14 hold szántóföld 200 korona. A községtől 
széna váltság 64, tűzifa 20 m' a veszprémi püspök-
ségtől = 80 kor., fa, hazaszállításra a községtől — 16 
kor. 620 liter rozs a püspökségtől = 81 K 58 f. 
A püspökségtől segédtartásra =: 126 kor.^Stóla után 
240 kor. Bajzát-alapból = 18 K 24 f. Kisajátított 
földbirtokból = 22 K 40 f. A természetben levő 
lakás bérértéke = 240 K. Átlagos kántori jövedelem : 
1088 kor. 22 fillér. Megbízást kaphat faiskola keze-
lésre, melyből jövedelem származik. Kötelessége : az 
elemi első leányosztályban tanítani. A kántori teen-
dőket elvégezni. A segédtanítónak élelmezést adni, 
szobáját tisztogattatni ésfűttetni. A kántori bevételből 
a kántorsegédnek kifizet 126 koronát. A segéd élel-
mezése a kántor által pénzben is megváltható. Igen 
kívánatos, hogy a pályázó zene ismeretekben foko-
zottabb jártassággal bírjon; melyből szép mellék-
keresetre számíthat. Kilátásba van helyezve Sümegen 
egy apáczazárda fölállítása, a mikorra nincs kizárva 
a kántorságnak a tanítói állástól való szétválasztása. 
Az állás újra szervezésénél gondoskodva lesz, hogy 
a kántor illő fizetést kapjon. Kérvények a tek. 
iskolaszékhez czímezve, 1901 febr. 23-ig alulirotthoz 
küldendők. Pályázók zenei képességük bemutatására 
márczius 5-én reggel 9 órakor a plébánia templom-
ban tartoznak megjelenni. Az állás márczius 30-án 
elfoglalandó. Sümeg (Zalám.). Bánfi Alajos, iskola-
széki jegyző. (21—II—2) 

Felső-Segesden (Somogym.) a róm. kath. isko-
lánál megüresedett oszt.-tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom: évi 800 kor. ismétlősök 
oktatásáért 64 kor. bútorozott szoba fűtéssel. Kántor-
ságban segédkezni tudók előnyben részesülnek; az 
állás azonnal elfoglalható. (37—I—1) 

A c sesztreg l (Zalavm.) róm. kath. elemi iskolá-
hoz osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik január 
26-ig. Tanítónők is pályázhatnak. Kötelessége az 
I—II. osztályt tanítani, a kántori teendők és az 
ismétlősök oktatásában segédkezni. A tanítónő a 
kántori helyett kézimunkát tanít. Fizetése 800 ko-
rona, bútorozott szoba fűtéssel. Csesztreg, Sándor 
János, plébános, iskolaszéki elnök. (34—I—1) 

A környei (Komárommegye) magyar-német tan-
nyelvű róm. kath. népiskolánál az osztálytanítói 
állás megüresedett. Fizetés : 800 korona, egy szobás 
lakás és fűtés. Az állásra pályázati határidő 1901 
február 1. Az állás február hó első felében elfogla-
landó. Kérvények az iskolaszék elnökéhez küldendők. 

(35—1—1) 
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A tapsonyi róm. kath. iskolához egy okleveles, 
nőtlen osztálytanító kerestetik. Fizetés : állam-
segélylyel 800 kor., különszoba a szükséges bútor-
zattal és fűtés. Pályázati határidő 1901 január 25. 
A megválasztott állását tanév közben hasonlóval föl 
nem cserélheti; nők is pályázhatnak. Pályázatok 
ft. Boronkay Gábor pleb., iskolaszéki elnök nevére 
küldendők. Somogy-Tapsony, 1900. év deczember 20. 
Karlinczky Mátyás, iskolaszéki jegyző. (2408—I—1) 

A gyón i (Pestm.) r. kath. kántortanítói állomásra 
folyó hó 27-ére pályázat hirdettetik, melynek jöve-
delme az országos r. kath. elemi iskolai alapból 
160 K ; Kolonics-alapítványból 68 K 16 f ; egyház-
megyei alapokból 115 K 84 f; államsegély 180 K; 
tandíj 140 K; természetben jó kert 20 K; kánto-
rális párbér 200 K; stóla kis halottól 2 K 50 f ; 
nagy halottól 3 K ; búcsúztató külön számíttatik; 
fűtőpénz minden tanköteles után 1 K, melyből az 
iskola is fűtendő; lakás természetben: egy szoba, 
konyha, kamra, istálló. A megválasztottnak köteles-
sége a mindennapi és ismétlő-iskolát vezetni, a 
temetéseket és vasárnapi litániát a hívekkel végezni. 
Pályázók képesítő-okmány és működési bizonyítvá-
nyaikkal fölszerelt kérvényüket folyó hó 26-ig a 
gyóni r. kath. iskolaszék Elnökségére czímezve, Sári, 
u. p. F.-Dabos, benyújtani kéretnek. (31—I—1) 

A kémeri állami elemi iskolánál újonan rend-
szeresítendő tanítói állásra havi 80 korona díjazással, 
egyelőre állandó helyettésként való megbízás elnye-
rését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket, a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi január 
hó 25-ig Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott ev. 
ref. vallású tanítók előnyben részesülnek. Az illető 
rendes tanítóvá 1902. év elején fog kineveztetni. 
Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Zilah, 
1901 január 8-án. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

( 3 / h - I - l ) 
A liptómegyei Gombás községben megüresedett 

róm. kath. kántortanítói állomásra folyó évi január 
hó 21-re pályázat kitüzetik. Javadalma: tanítói, 
kincstári uradalomtól és községtől 427 korona 50 
fillér; kántori: 178 korona 26 fillér; továbbá 8 p. 
m. árpa; 24 p. m. burgonya; 1412 ölnyi rét ; 587 
Q -ölnyi házikert és gyümölcsfa iskolakert használata. 
Kényelmes lakás és 85 méter saját és a tanterem 
fűtésére kemény tűzifa minden költség nélkül község 
által beszállítva. Személyes megjelenés okvetlenül 
kívántatik. (15—1—1) 

A foktői (Pestmegye) róm. kath. kántortanítói 
állomás elhalálozás folytán megüresedvén pályázat 
hirdettetik. Évi javadalmazása: lakás természetben : 
három szoba, konyha, kamra, pincze és mellékhelyi-
ségek, közös udvarral; 560 K készpénz; a belső 
határban 18 kat. hold és 1506 a külső határ-
ban 5 kat. hold és 75 D ° szántóföld, folyó évben 
haszonbérbe vannak ; rendes megyei stóla, kis 
temetéstől 52 f, ö. temetéstől 104 f, libera 80 f, 
esketéstől 1 K, kereszteléstől 20 f. Es búcsúztatásért 
versenkint 40 f. Kötelességei: a felső osztályokban 
tanítani, az énektanítást a kijelölt órákban vezetni 
és a kántori teendőket végezni. A megválasztott a 
törvényben biztosított özvegyi félév haszonélvezete 
lejártáig havonkint 50 K fizetést és a stólajövedel-
meket kapja. A kántori-, működési és erkölcsi 
bizonyítványnyal fölszerelt kérvények az iskolaszékre 
czímezve, 1901 január 21-ig ft. Mezey Ignácz ker. 
esperes úrhoz Miskére küldendők. Személyes meg-
jelenés kívántatik s a választás délelőtt 9 órakor 
kezdődik. A korteskedés szigorúan tilos. Az iskolaszék. 

(32-11—1) 

Szűcs i (Hevesm.) róm. kath. fiókegyház — nyug-
díjazás folytán megüresedett — kántortanítói állo-
mására pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 5 k. hold 
834 Q ö l szántóföld és rét ; 2. 215 pár után, páron-
kint 1 véka rozs és 40 fillér; 3. földmunkaváltság 
czímen 24 korona; 4. 5 öl tűzifa beszállítva ; 5. ostya-
sütésért 8 korona; G. stólából évenkint 50 korona; 
7. Tanításért a községtől évi 160 korona; 8. 583 Q-öl 
kerttel összekötött beltelek, melyen a 2 szoba, konyha, 
kamarával bíró lakás az istállóval együtt leégett; 
s míg ez újonan fölépül ez év folyamán, addig meg-
felelő lakásról bérlet útján lesz gondoskodva. Köte-
lessége : az összes kántori teendőkön kívül, a, roá 
bizandó osztályt és az ismétlősöket tanítani. Az állo-
más azonnal elfoglalandó. Kérvények kellően fölsze-
relve január 29-ig, Hajdukovics Ödön lelkész czímére, 
Rózsa-Szent-Márton (u. p. Apcz) küldendők. A válasz-
tás f. hó 31-én délelőtt 10 órakor lesz, melyre a 
próba végtett, személyes megjelenés kívántatik. 

(83—II—1) 
Mályi (Borsodm., posta, vasút Nyékládháza) róm. 

kath. iskolaszék kántortanítóságra pályázatot hirdet. 
Javadalma: Egerből 240 korona; tandíjból 140 ko-
rona; hitközségtől 128 korona; 7 hold föld; hat 
darab jószágra legeltetés; 20—24 köböl párbér, 
hozzá 32—38 korona készpénz ; stólából 80 korona; 
korpótlék. Tisztességes lakás, melléképületek, házi-
kert. Kötelessége a kántortanítói teendők végzése az 
iskolaszék utasítása szerint. Választás január 28-án. 
Személyes megjelenés kívánatos. Dávid János, 
plébános. (38—1—1) 

A pozsonyi ágost. hitv. ev. egyházközség segéd-
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalma : 
1000 korona készpénz havi részletekban előre fizetve 
és 200 korona lakpénz. Gyakorlatban levő és taní-
tásban jártas okleveles tanító egy próbaév leteltével 
véglegesíttetik és a megszabott rendes tanítói fizetés 
élvezetébe lép. A szabályszerűen fölszerelt folya-
modványok f. h. 22.-éig nagytiszt. Schmidt Károly J. 
lelkész és iskolaszéki elnök úrhoz küldendők; az 
állás azonnal elfoglalandó. Pozsony, 1901 január 
hó 7-én. Az egyházi elnökség. (29—I—1) 

A nadlányi (Nyitramegye) kántortanítói állomásra 
január hó 28 -kára pályázat hirdettetik. A folya-
modványok a nadlányi r. kath. iskolaszékre czím-
zendők. Javadalmazása: Lakás két szoba, egy kamara 
egy konyha, egy istálló, 370 CJ-öl házikert; 4 k. 
hold 1353 Ú-öl és 5 hold 1437" k. Q ö l szántóföld, 
maga míveli. Párbér 12'/! p. mérőbuza, 27'/a p. mérő 
rozs községektől, 2 öl hasábfa az iskola fűtésére, 
misealapítványból 26 korona, egyházi pénztárból 
8 korona 80 fillér, ostyasütésért 12 korona 60 fillér, 
ruhamosás 30 korona. Cantaczió értéke községektől 
20 korona, stóla körülbelül 450 korona, mindennapi 
tankötelesek után 4 korona, ismétlők után 1 korona, 
körülbelül 360 korona, 2 darab marhára és serté-
sekre legeltetési jog, pásztort kántortanító fizeti. 
Köteles mindennap orgonálni, plébánosnak olykor 
segédkezni, ifjúságot énekre tanítani; megkívántatik 
a magyar és tót nyelv. (Í9—I—1) 

Bogyoszló any&egyházhoz tartozó Pe t len pusztára 
okleveles, róm. kath. osztálytanító kerestetik 41 
gyermek mellé. Évi fizetése a béruradalomtól 700 
korona, havi részletekben, lakás és fűtés. A bogyoszlói 
iskolaszékhez czímzett kérvények Dominkovich János 
főtanítóhoz küldendők (Sopronmegye). (28—1—1) 

Osztrói (Nyitram.) róm. kath. iskolánál üresedés-
ben lévő másodtanítói önálló állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: 500 korona a községtől, 36 kor. 
tűzifára, 264 kor. államsegély. Lakása 1 szoba. 
Pályázhatnak kizárólag csak okleveles tanítók vagy 
tanítónők. Pályázati határidő 1901 január 27. Folya-
modványok főtisztelendő Reviczky Bertalan esperes 
úrhoz küldendők be Csejthére. (50—1—1) 



HHH 

TTT — 

Kisecsethi róm. kath. k.-tanítói állomásra 800 
korona jövedelem 100 korona korpótlék, szabad 
lakás, kert élvezetével pályázat nyittatik. Kérvények 
hirdetés megjelenésétől 10 nap alatt alulirthoz be-
adandók. Nándor, (u. p. Mohora ) Szirmák Béla, 
plébános. (36—1—1) 

A kornyai román és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állo-
más járandóságai: 704 korona készpénzfizetés, 24 köb-
méter kemény tűzifa, tisztességes lakás konyhakerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nm. vall. és közokt, ministeriumhoz 
czímzett folyamodások 1901. évi február hó 5-ig a 
krassószörényvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendők. ( 4 1 - 1 - 1 ) 

Fönyed (Somogyin.) r. kath., magyar k.-tanítói 
állomásra febr. 5-ig. Jövedelme: lakás, melléképü-
letek, házikert és 1090 korona. Kérvények plébánia-
hivatalnak Vörsre küldendők. (48—I—1) 

Tótvázsonyba (Veszprémin.) egy okleveles, róm. 
kath. tanító kerestetik. Jövedelme : államsegély 600 
korona; hitközségtől 200 korona ; minden ismétlő-
tanköteles után 50 fillér; esetleges korpótlék szintén 
az államtól. Kétszobás lakás, konyha, kamra, istálló 
és '/< hold házikert. Kötelessége: az iskolaszék által 
kijelölt osztályokat és az ismétlőket tanítani és a 
kántorságban díjtalanul segédkezni. Tannyelv magyar-
német. Kérvények január 2ö-ig a római kath. iskola-
székhez küldendők. Az állomás január végén el-
foglalandó. Pósta helyben. (40—I—1) 

Cserenye községben római katholikus tót-magyar 
önálló tanítói állás megüresedett. Jövedelme : lakáson 
felül a nyugdíjba beszámítandó 800 korona. Pályáz-
hatnak január hó 20-ig okleveles tanítónők és óvónők 
is. Iskolaszékre czímzett kérvények Kruppa Pál 
esperes-tanfelügyelőhöz (Kis-Keresnye, u. p. Simony) 
intézendők. (49 — 1—1) 

A szerednyei anyaegyházhoz tartozó Hluboka 
község róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 3 szoba, kamara és konyhá-
ból álló lakás. Kerten kívül Vi teleknvi szántóföld, 
adóját a tanító fizeti. Különféle alapokból 336 koiona. 
Stóla 30 korona. 12 szekér fa hivek által behordva 
24 korona. 8 köböl párbér 64 korona. Állami segély 
358 korona. Tanítási nyelv magyar és tót. Kellően 
fölszerelt folyamodványok főtiszt. Benkő József espe-
res űrhöz küldendők Ungvárra. Az állomás azonnal 
elfoglalható. (46-11—1) 

A garamszentbenedeki r. kath. iskolánál önálló 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazása: községtől 
300 korona, államsegély 152 korona, kántortól 
ellátás fejében 306 korona és 2 öl fa, ismétlősök 
után 14 korona, egyszobás lakás. Pályázati határidő 
január 31. Dr. Haiczl Kálmán, plébános, iskolaszéki 
elnök. (55-1—1) 

H I B D E T E S E K . 

Változatos, magyar és bibi. tót 
„ H a l o t t i B ú c s ú z t a t ó k " , 

kapható Kardos Sámuel evang. tanítónál Maglód 
(Pestmegye). (53-1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kotta 10, fillér. Köbö lkú t 

(Esztergomul,1 (42—XX—1) 

Gymnasiumi I-ső osztályba leendő előkészítéshez 

l i á z i - t a n í t ó 
kerestetik ellátás és 40 korona fizetés mellett. He-
gedű-játékban jártasok előnyben részülnek. Aján-
latok Csathó Gábor gyógyszerész, Boros-Sebes 

czímre küldendők. (57—I—1) 

<Q> 0 © <g> ® Q <s> <Q <@> © €> <8> <Q> €> © 0 €> <3> © 

Feleségemmel együtt járási székhelyen, nagyobb 
állami iskoLínál működöm. Ipariskola van. Ajánlatok 
e czímre : Elmer Mátyás, Budapest, VII. ker., 

Dohány-utcza 45. sz. I. emelet. 
( 4 3 - 1 - 1 ) 

ZENE-ORÍI ÍO^ÁR A MÜVEK. 
Bach: Könnyű praludiumok 60 kr. Hesse: Köny. pral. 
60 kr. „100 pral. (album)" 60 kr. Mendelssohn : összes 
org. művei 90 kr. Wolckmar: 6 ünnepi pral. 6n kr. 
Nemesovits : Gyak. orgonász 1'80 frt. Tárkányi-Zsasz-
kovszky : Kath. egyh. énektár 5 frt Korner: Gyakor-
lati orgonász (646 mű) 1'80 frt. Rinek: org. isk. VI. 
köt. egyben 180 frt. Wannaus : Harm. isk. 90 kr. 
Köhler: zong. isk. 1'80 frt. Czerny : heg. isk. 70 kr. 
Temető könyv (275 ének) 2 50 frt. — Bármely más 

zenemű nálunk kapható. 

„ H i r d e t ő S á l o n " 
kiadóhivatala 

Budapest, I., Fehérrári-út 40. (51-1-1) 

m m a m ^ m 

Gyakorlati Helyesírás 
(helyesírási szótárral). Tanítók és képezdészek 
nélkülözhetlen könyve. 45 fillérért bérmentve küldi 

Zombory Dániel, Nagy-Körös. 
(24—11—2) 

50 év óta fönnálló orgonaczég! 
P e p p e r t I V s i n d o r é s 1 i ; i 

Szombat helyen. 
Ajánlják készletben levő kiváló új orgonáikat. Egy 
12—8 vált., a hely szűke végett jutányos áron részlet-

fizetésre, úgyszinte fushavmoniumok is kaphatók. 
(5%> Tanítók Háza javára.) 

(7—III—2) 

Kath. Egyházi Népénektár. 
í r ták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 500 szent énekkel, sok szép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(2342—X—5) 
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MEGJELENT 
s alulirt igazgatóságnál a nettó-ár és 10 fillér posta-

költség előleges beküldése mellett kapható: 
1. Az 1900. évi deczember hó 18-án, 45.781. sz. vallás- és közoktatás ügyi 

rn. kir. ministeri rendelettel kiadott: 

Állami elemi népiskolai tanító- és tanítónöképzö-intézetek 
^ rendtartása. 

Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér. 

2. Az 1900. évi deczember hó 18-án, 45.781. sz. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeri rendelettel kiadott: 

Állami elemi népiskolai tanítók és tanítónők képesítő-vizsgálati 
szabályzata. 

Nettó-ára 24 fillér, bolti ára 32 fillér. 
Budapest, 1901. évi január hó. 

A m. kir. tad.-egi/etemi nyomda 
igazgatósága 

I . ker. Vár, Iskola-tér S. sz. tüífKe € 
I 

/ 

i 

(3 

n r i n r i i n n n n r ^ 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 7 EST? 

r-p-A 

tíl 
e l o í l z e t e s - i i á r * » : 

Egész évre 1 © kor. Fé lévre 5 kor. N e g y e d é v r e 2 kor. 5 © fi.ll. 

Előfizetést, pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év- . ^ 
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzein 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

l l l 

O 

A A A A A A A A A J V Á A A A A J l A A A A A A A A A J I , A A Á j j . 

Budapest, 1901. 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 hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi elöljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan ki írandó. 

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 iadóhiva ta lba küldendők. 

A h i rde té sek á r szabása . — A pá lyáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e lóre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIAD ó HIVATAL: 
BUDA PEST, I I . KER., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MA6Y. KIR. EGYETEMI NYOMDA, i . KER., ISKOLA-TÉR 

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

Népoktatás és a gyakorlati élet. 
Xézzük i t t a fővárosban a munkás-

osztály és a kisiparos szocziális életét. 
Az e társadalmi osztáshoz tartozó 
nőknek a legprimitívebb ismereteik 
sincsenek arról, m i a nőnek a ház-
tartás körü l a teendője. A legegy-
szerűbb ételnemüt sem tudják Ízletesen 
és takarékosan elkészíteni, nem értenek 
a ruha- és fehérnemű-varráshoz, a ház-
tartás egyéb teendőihez. Hány szegény 
családnak átka és veszedelme az asszony 
tudatlansága, munkakerülése. 

Xem festem tovább e sötét képet, 
hiszen a k i hazánk szocziális és munkás-
viszonyait ismeri, sajnos, j ó l tudja, hogy 
a legtöbb szegény családban a nyomor 
és sok más baj eredete, ha nem is 
egészben, de jórészben az alsóbb rendű 
női osztály szerfölött hiányos nevelésére 
vezethető vissza. 

Wlassics minister éles figyelmét e 
társadalmi baj nem kerülte el. Már két 
év előtt fölhívta Budapest székes-
főváros figyelmét, hogy a mennyiben 
az i t ten i nagyszámú ismétlő - leány-
tankötelesek közül azok, a k ik polgári, 
avagy más felsőbb leányiskolába nem 
járnak, egyátalán nélkülözik a tör-
vényes ismétlő-oktatást, s azt a bizo-
nyos 8 —10 ezer iskolakerülőt, a k ikről 
a székesfővárosi tanfelügyelő évről-
évre megemlékezik, tú lnyomó nagy-

részben nem a mindennapi, hanem az 
ismétlő-leánytankötelesek körében kel l 
keresnünk, s minthogy az is bizonyos, 
hogy a székesfővárosi oktatás nélkül 
levő ismétlő-leánytankötelesek nagy 
részét éppen a legszegényebb nép-
osztály körében találhatjuk, a k ik tehát 
sokszorosan rá vannak utalva, hogy 
olvan gyakorlat i i rányú továbbképzés-
ben részesüljenek, a mely őket a reájuk 
váró nehéz életviszonyok között a 
könnyebb megélhetésre és erkölcsi 
életök megóvására képessé tegye; — 
gondoskodjék a székesfőváros az i t ten i 
13 — 15-éves ismétlő-leány tankötelesek 
gyakorlat i irányú iskoláztatása felől. 

A székesfőváros elismerte a minister 
fölhívásának teljesen indokolt és nagy-
fontosságú voltát, de érdembeli intéz-
kedés ez ügyben tudtommal még nem 
tör tént . A most megejtett népszám-
lálás minden bizonynyal teljes súlyával 
fogja fö l tüntetn i a minister ál tal sür-
getett ismétlő-leányoktatás szervezésé-
nek égető voltát, s nem kétlem, hogy 
a város nem fog elzárkózni ezen nem 
is annyira kultúrális, mint szocziális 
szempontból halaszthatatlan rendezés 
elől. 

A Mária Dorottya-egyesület nagy 
szolgálatot tenne az ügynek, ha alapos 
tanulmány tárgyává tenné, minő legyen 
a székesfővárosban szervezendő ismétlő-

Lapunk 4-ik szániához egy melléklet van csatolva. 
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leányiskola tanterve, tek in te t te l az 
ezen iskolára u ta l t növendékek társa-
dalmi helyzetére, jövő életfoglalkozá-
sukra ? 

A minister a vidéken szervezendő 
gazdasági ismétlő-leányiskolák ügyét is 
megfontolás tárgyává tet te, sőt ez 
ügyben a földmívelési ministerrel a 
taní tónők gazdasági kiképzése i ránt a 
tárgyalásokat meg is kezdte. 

Ki indulásul szolgált e tek in te tben 
a temesmegyei bavanistyei gazdasági 
ismétlő-iskola, a mely egyike a leg-
kiválóbb i lynemű iskoláknak. Ezen 
iskolánál egy gazdasági szaktanító és 
a közismereti tárgyak tanítására egy 
á l lami taní tó működik. A közoktatási 
tanács részéről az iskolát Szuppán 
Vi lmos felsőbb leányiskolái igazgató a 
mu l t évben megvizsgálta s a tapasz-
ta l tak felől teljes elismeréssel ny i la t -
kozot t . Ezen iskolához a minister kö-
'zelébb egy taní tónőt nevezett ki, a 
k inek föladata az ismétlő- leánytankö-
teleseket főleg kézimunkára s a nők-
nek szükséges egyéb gazdasági isme-
retekre oktatni . Megjegyzem, hogy az 
iskolát kizárólag szerb anyanyelvű 
növendékek látogat ják, a k i k azonban 
magyar tannyelven okta t ta tnak, — 
Szuppán jelentése szerint k iváló sikerrel. 
Ez az iskola tehát nemcsak az életre 
szükséges gyakor la t i ismeretek tanítása 
mia t t , hanem még azért is nagy je lentő-
séggel bír, mert o t t lent, az ország 
határán, egy nagy vidék központ ján 
terjesztője a magyar nyelvnek és a 
hazafias érzületnek. 

Eme gazdasági ismétlő-leányiskola 
ideiglenes tanterve a következő: 

Első év: 
A talaj és alkatrészei. A kerti föld míve-

lése; melegágyak, veteményezés, gyökérféle 
zöldségek, torzsás zöldségek, saláta, retek, 
hagyma, hüvelyes, kobakos kerti vetemények 
és egyéb konyhakerti növények. A kerti nö-
vények ápolásáról s a veteménymag-termesz-
téséről. Baromfiak nevelése. 

Második év: 
A konyhakerti növények termesztésének 

folytatólagos gyakorlása mellett a gazdasági 
növények, ú. m. burgonya, kukoricza, napra-
forgó, mák, kender, len, szöllő. Továbbá táp-
lálékaink, ú. m. tej, tojás, só, czukor. Hús, 
húsfélék. Zsír. Kenyérnövénymagvak és a 
kásafélék. A liszt, a kenyér. Főzeléknövények. 
Zöldségek, fűszerek. Folyadékok. Tüzelő és 
világító anyagok. Folytatólagosan a baromfiak 
nevelése. 

Harmadik év: 
Ruhanemű szövetek előállítása. Különösen 

a kender- és lenmunka, ú. m. a kender és 
földolgozása, a len és földolgozása. Pamut, 
pamutszövetek, posztó, posztókelmék. Ruha-
neműek tisztántartása. Szappan-készítés. A lúg, 
a mosás. A kerti vetemények folytatólagos 
gyakorlati kezelése mellett a virágok. A sertés 
hizlalás, tehénápolás, tej-földolgozás. A baromfi-
tenyésztés mellett a selyemhernyó-tenyésztés 
legszükségesebb tudnivalói. A gyümölcsök 
értékesítése: aszalás, befőzés stb. Milyen legyen 
a gazdaasszony? 

Ezenkívül mind a három évfolyamban a 
női kézimunka, kizárólagos tekintettel a község 
életviszonyaira; a fősuly a fehérnemű és a 
ruhavarrásra van fektetve. 

A heti óraszám a téli időszakban összesen 5, 
az őszi és tavaszi hónapokban 3. 

A gazdasági ismétlő - leányiskolák 
életrekeltésének és felvirágoztatásának 
első alapföltétele, hogy a taní tónők a 
gazdaság idevonatkozó ágaiban főleg 
gyakor lat i lag kiképeztessenek. Wlassics 
minister e végből fö lkér te Darányi 
földmívelési ministert , m in t a k i a 
tan í tók gazdasági kiképeztetését évről-
évre bölcs intézkedéseivel és messze-
menő áldozatkészségével oly k i tűnő 
sikerrel gondozza, ta lá l jon módot arra, 
hogy a taní tónők gazdasági i rányú 

. kiképzése szintén lehetővé váljék. Erre 
a földmívelési minister k i je lentet te, 
hogy egy női háztartási iskola szerve-
sésére vonatkozó előma nkálatókat már tervbe 
vette, s ha ezen iskola létesülni fog, mi 
akadálya sem less annak, liogy ebben a 
tanítónők réssére gazdasági tanfolyamok 
rendeztessenek. 

Ugy vélem, hogy ezen háztartási 
iskolában az okleveles és már gyakor-
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lat i lag működő, a gazdálkodás i ránt 
.hajlammal bíró tanítónők egy évi tan-
folyamon teljes kiképzést nyerhetnek 
a háztartás egyes ágaiban, minők: a 
főzés, sütés, szappanfőzés, mosás, vasalás, 
és háztartási könyvvezetés; a házi 
ál latok gondozása: különösen a tehén-
ápolás, tejföldolgozás, sertés-hizlalás, 
baromfi-tenyésztés, méhészet, selyem-
hernyó-tenyésztés ; a konyhakertészet, 
gyümölcsszedés, konzerválás és csoma-
golás; a női kézimunka; a fouás, szövés; 
az egészségtan elemei, különös figye-
lemmel a gyermekápolásra 

A tanfolyamra 25 tanítónő^ vétetnék 
föl, a k ik az állam részéről, miként a 
taní tók a földmíves iskolai tanfolya-
mokon, évi 800 korona ellátási díjban 
részesölnének. A tanfolyamot végzett 
tanítónőket a közoktatási minister a 
nagyobb községekben f-.zervezendő olyan 
gazdasági ismétlő - leányiskolákhoz ne-
vezné k i évi 1200 korona fizetés ós 
megfelelő lakpénzzel, önálló szaktanító-
nőkül, a hol az iskolával kapcsolatosan 
mintaparaszt - háztartás és kertészet 
berendezhető. 

Az i lyen mintagazdasági ismétlő-
leányiskolákban a nyári hónapokban 
hat hét ig tar tó tanfolyamok rendez-
tetnének a kisebb községekben szerve-
zendő gazdasági ismétlő-leányiskolák 
tanítónői számára. I l y módon néhány 
év alat t több száz tanítónő gazdasági 
kiképzése felől lehetne gondoskodni, a 
kik, miként a tanítók, bizonyára lelkes 
apostolai lennének a gazdasági ismétlő-
leányoktatás terjesztésének. 

Gondoltam arra is, váj jon a tanítónő-
képzőkben nem lehetne-e a tanítónők 
i ly irányú kiképzése felől gondoskodni, 
úgy látom azonban, hogy ennek még 
most sok akadálya van ; •— pedig 
sajnosan tapasztaljuk, hogy a szegény 
tanítónő, midőn nagy nehezen vala-
melyik elszigetelt kisebb faluban állásra 
j u t , mi lyen nehézséggel' és keserűséggel j 
küzd megélhetésében, hiszen nem képes 

a maga kis egyszerű háztartását okosan 
és czélszerűen vezetni. 

A gazdasági ismétlő - leányiskolák 
életbeléptetésének további föltétele, 
hogy legyen ennek olyan kitűnő olvasó-
könyve, a melyben a közismereti tár-
gyak mel let t a női gazdaság egész 
köre vonzó és gyakorlat i i rányú olvas-
mányokban felöleltessék. 

A párisi kiállításon egyes államok a 
gazdasági népoktatás köréből mutat tak 
ugyan be egyet-mást, de ezekből a 
rendszert nem lehetett olyan világosan 
fölismerni, hogy egyiket, vagy másikat 
követendő például elfogadhatnék. (Nem 
is volna helyes másolni; a m i speczi-
ális viszonyainknak megfelelőt kel l 
alkotnunk. Szerk) A franczia iskolatest-
vérek számos népiskoláikban gondot for-
dítanak ugyan az ifjúság gazdasági kép-
zésére, de inkább csak elméletileg. 
A stockholmi háztartási iskola gyakor-
la t i irányúnak látszott. A belga köz-
oktatási csoportban a gazdasági nép-
oktatás és a háztartási iskola rend-
szeresen ós igen figyelemreméltóan vo l t 
bemutatva. 

Kár, hogy Németország közoktatás-
ügyével egyáltalán, Ausztria pedig nép-
oktatásával nem vet t részt a nagy 
világversenyben, mert ezektől bizonyára 
sokat eltanulhattunk volna. Berlinben 
már tényleg gondoskodnak a tanítónők 
háztartási kiképzésök felől a Viktór ia-
házban; Würt tembergben és Bajorország-
ban virágzanak a Landwirtschaft l iche 
Wiederholuugsschulék; Ausztriában, de 
különösen Bécsben szóles körben kel tet t 
érdeklődést Haymerle osztrák kultusz-
ministeri tanácsos ki tűnő javaslata a 
női szakoktatásról, különös tek intet te l 
a gyakorlat i élet igényeire. 

Én azonban úgy vélekedem, hogy 
hazánk specziális viszonyai, népünk 
életmódja, vérmérséklete és szokásai 
minket arra utalnak, hogy gazdasági 
népoktatásunkat ezen itthoni viszonyokhoz 
alkalmazkodva rendezzük; a gazdasági 
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ismétlő-f iúiskolák eddigi sikerei azt 
mutat ják, hogy helyes ú ton j á runk ; 
igyekezzünk a leányiskolák szervezésé-
nél is a hazai viszony okim alkalmazkodni. 

Meggyőződésem, hogy a női társa-
dalmi problémák i ránt a természet 
törvényei szerint a nők bi rnak leg-
nagyobb fogékonysággal. A női szivekbe 
a Mindenható örök bölcsesége mély 
érzést o j t o t t a szenvedés, a nyomor, 
a bánat enyhítésére, már pedig az a 
szocziális baj, a melyre rámutat tam, 
nagyrészben szülőoka köznépünk nyo-
morának és szenvedésének. Erős a 
hitem, hogy ha a női társadalom a 
leányoknak a gyakor la t i életre k iható 
nevelését fölkarol ja, a kormánynak 
immár megindí to t t nagyszabású akcziója 
sikerre fog vezetni. A Mária Doro t tya-
egyesületé lesz az érdem, ha ez i rány-
ban Magyarország hatezer taní tónőjé-
nek érdeklődését fö lkel t i , s ha a nő-
egyesületeket úgy i t t a fővárosban, m in t 
a vidéken a gazdasági ismétlő-leány-
oktatás társadalmi fölkarolására buz-
dí t ja és megnyeri. 

(Budapest.) Halász Ferencz. 

Neveljünk tagokat az Eötvös-
alapnak. 

Beszéljünk nyíltan, mondjuk ki tartózkodás 
nélkül véleményünket arra nézve, hogy miért 
esak minden 9—10-ik tanító tagja az Eötvös-
alapnak, a tanítók jótékonysági egyesületének; 
mert ez az állapot nemcsak elszomorító, hanem 
szégyenletes is. 

Szégyenletesnek mondom azért, mert bár-
mennyit gondolkozom, olyan okra nem akadok, 
melylyel igazolni lehetne a sok ezer tanítónak 
távolmaradását az Eötvös-alapból. 

A szegénység legyen az ok ? !.. Nem. Ámbár 
korlátolt anyagi helyzetünket senki előtt nem 
kell bizonyítanunk, oly általánosan ismeretes 
az, de szegénységünk még sem olyan, mely 
bármelyikünket, még a legrosszabbul javadal-
mazott tanítót is, akadályozná abban, hogy 
évenkint 3 koronával, vagyis naponkint nem, egé-
szen egy fillérrel járuljon az Eötvös-alaphoz. 
En bármelyikünkről ezt állítani megbélyegezés-
nek tartom, mert akkor nyomorultabbak vol-
nánk az útszéli koldusnál. 

Nem a szegénység, hanem — mondjuk ki 
őszintén — a közönyösség annak oka, hogy 
még most is a tanítóság alig egy kilenczede 
sorakozott az Eötvös-alap tagjai közé. 

S ha meggondolom, hogy különösen az 
utóbbi években mily széleskörű mozgalmat 
indítottak az alap hivei, ügybuzgó vezetői, 
hogy azt kartársaikkal megismertessék, meg-
szerettessék és őket tagokul megnyerjék, két-
ségbe kellene esnünk az állapot jobbrafordulta 
fölött, ha nem bíznánk abban, hogy idővel 
talán mégis megolvad a jégkéreg, mely még 
soknak szivét takarja! 

De hogy ez valóban megtörténjék és hogy 
a jövő tanítói nemzedék több fogékonyságot, 
szeretetet tanúsítson az Eötvös-alap iránt 
— miután a gyülekezési, irodalmi és magán-
úton való igyekezet nem hozta meg a várt 
eredményt — hassunk már a tanítók kikép-
zésénél oda, hogy egymásiránti szeretetünk az 
Eötvös-alap támogatásában egyesüljön. 

Erős a hitem, hogy ha a tanítóképzőkben 
a növendékek elé úgy állítjuk az Eötvös-alapot, 
mint a tanítói közszellemnek, egymásiránti 
szeretetnek legerősebb kapcsát, és ha ilyetén 
törekvésöket azzal koronázzák meg, hogy min-
den növendék mint az Eötvös-alap rendes tagja 

' hagyja el az intézetet: akkor kartársi szerete-
tünk alapja, az Eötvös-alap fölvirul és oly 
terebélyes fává fejlődik, mely alatt oltalmat 
találnak mindazok, a kik segítségre szorulnak. 

Nem akarom a tanítóképzőket vádolni, egvre 
sem dobok követ, de magam is nem egy ok-
levéllel elbocsátott növendéknél szomorúan 
tapasztaltam, hogy az Eötvös-alapról sejtelme 
sem volt, vagy legfölebb csak annyit tudott 
róla, hogy onnan ösztöndíjat, segélyt lehet, 
kapni. 

Ez így nem maradhat. S mikor Láng Mihály, 
a tanítóképzők e lánglelkü apostolának a gyer-
mekek imádságáról szóló gyönyörű czikkében, 
azt olvastam, hogy a jó imádkozásra nem 
tanítani, hanem nevelni kell a gyermekeket, és. 
miután szerinte minden reformnak a tanítókép-
zőkből kell kiindulnia és hogy a tanítóképzők 
magasztosabb munkát nem végezhetnek, mintha 
rászoktatják növendékeiket a helyes imádko-
zásra : akkor ébredt föl lelkemben az a gon-
dolat, hogy a tanítóképzők neveljenek tagokat 
az Eötvös-alap-nak, mely a segítségért könyör-
gőknek, a szükséggel, nyomorral küzdőknek 
erőt, enyhületet nyújt. 

Ezt az érzést plántálják be a tanítóképzők 
a növendékek szivébe. Értessék meg velők, 
hogy az Eötvös-alap csak úgy adhat segélyt, 
csak úgy gyakorolhat nagy jótéteményeket, ha, 
filléreinkkel gyarapítjuk vagyonát. Értessék: 
meg velők, hogv az alap tagjai közé való be-
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lépésre ne csupán az a gondolat ösztönözzön, 
hogy részesülhetünk majdan az alap jótéte-
ményeiben; hogy elhatározásunk rugója ne az 
önzés legyen, hanem az igazi felebaráti szere-
tet, hogy filléreinkkel kai-társaink véreink sor-
sán könnyíthessünk. Véssék sziveikbe, hogy az 
Eötvös-alap a magyar tanítóság temploma, a 
honnan mindnyájunkra áldás száll; hogy irgal-
masságot cselekszik, a ki elfoglalja benne 
helyét és ha nem teszi, nem felebarátja tár-
sainak, mert a Megváltó szavai szerint: az 
felebarátunk, a ki irgalmasságot cselekszik 
velünk. 

Lelkemben hozzátok szállok Láng Mihályok! 
Gyújtsátok meg a rátok bizott jövendőbeli 
tanítókban a kartársi szeretet szikráját; vezes-
sétek el őket a magyar tanítóság irgalmasság-
templomába, hogy azt utolsó leheletökig el ne 
hagyják! Neveljetek az Eötvös-alapnak tagokat, 
de járjatok elő jó példával, hogy senkit meg 
ne botránkoztassatok. Rátok száll az áldás 
azokban a könyekben, melyeket az Eötvös-alap 
fölszárít. 

Nemes föladat háramlik e téren a tanítók 
vezéreire: a tanfelügyelőkre is (Nagyon igaz! 
Szerk.), kik őrködjenek a fölött, hogy a tanító-
képzők által fölnevelt csemete ki ne szárad-
jon; helyezzék abba becsvágyukat, hogy a tan-
kerületök minél több tanítója kövesse példáju-
kat, legyen tagja az Eötvös-alapnak. 

fSárosfa.) Zádor Gyula. 

Az olvasás tanításának új 
módja," 

Az igen tisztelt Szerkesztő úr egy csillag 
alatti megjegyzéssel elejét vette annak, hogy 
ebben a kérdésben vitatkozás támadjon. Hát 
én nem is akarok vitatkozni. De mivel a 
Néptanítók Lapjában én vittem először a 
(rrosselin-Czukrász-féle olvasás-tanítási mód-
szert a magyar tanítóság elé, hát nem nyug-
hatom bele abba, hogy tanítótársaim figyelme 
erről a nagyfontosságú kérdésről egy meglehe-
tősen szokatlan hangú és tartalmú czikkel 
eltereltessék. 

Én nem vagyok a phonomimika apostola; 
sőt ezelőtt egy évvel ellensége voltam. Ezt 
bizonyítják a Népnevelők Lapjában erre vonat-
kozólag megjelent czikkeim. Elméletben kimu-
tattam az új módszer helytelen voltát; persze 
ezt nem oly fölületesen tettem, mint most 
M. D. kartársam, hanem a kérdés alapos 
tanulmányozása és egy előttem lefolyt kisérlet 
látása után; holott t. kartársam — úgy látom — 

* Megjegyzések a „N. L." f. évi 2. számában ilyen 
czím alatt megjelent czikkre. 

sem a Gzukrász Róza könyvét nem ismeri, 
sem pedig — mint ő maga vallja — a mód-
szert gyakorlati alkalmazásban nem látta. 

Akkor a phonomimika hívei a vitatkozást 
azzal fejezték be, hogy függeszszem föl Ítéle-
temet addig, míg gyakorlatilag ki nem pró-
báltam az új módszert. Én tehát ennek az 
iskolai évnek az elején, mint a phonomimika 
ellensége — és pedig éles hirlapi vitatkozá-
sokban is exponált ellensége — kezdtem az 
új módszert alkalmazni. Tettem ezt azzal a 
szándékkal, hogy így majd egészen alaposan 
kiismerem a módszer gyarlóságait és aztán a 
legalaposabban elverem a port az újítókon. 
De mivel a tapasztalat rövid idő alatt arról 
győzött meg, hogy a phonomimikai módszer 
óriási haladást jelent az olvasás tanításában, 
hát nem átallottam nyilvánosan meggyónni 
tavalyi tévedésemet (a Népnevelők Lapjában) 
és szélesebb körben is propagálni az új mód-
szert (a Néptanítók Lapjában). 

Midőn a a phonomimikának propagandát 
csinálok, a legtisztább szándék vezérel. Ki van 
mutatva, hogy Budapesten az első osztályba 
járó tanulóknak csak 83°/o-a tanul meg olvasni; 
a vidéken ez az arány még kedvezőtlenebb, 
különösen a falvakon. A phonomimikai eljá-
rással a tanulók 100%-a tanul meg olvasni, 
sokkal könnyebben, mint eddig s majdnem 
játszva. Nem volnék igazi tanító, ha egy ilyen 
megismert igazságot nem iparkodhatnám min-
den tőlem telhető módon terjeszteni. 

Mikor én így cselekszem, így megtagadom 
régi álláspontomat a megismert igazság érde-
kében, akkor Mező Dániel kartársunk egészen 
különös módon akar becsületes törekvésemben 
megakadályozni. Nem ismeri a módszert elmé-
letben, nem ismeri gyakorlatban sem és mégis 
siet pálczát törni fölötte. Velem szemben 
„nagyravágyás"-t, „tévelygő hit"-et emleget 
és azzal gyanúsít engemet, hogv az eredményt 
oly módon értem el, hogy „privát órákat 
adtam" a rendes órákhoz, holott megírtam, 
hogy iskolámban a félnapos rendszer uralko-
dik, a miből önként következik, hogy az 
egyes tantárgyakra még annyi órát sem fordít-
hatok, a mennyit a ministeri és a fővárosi 
tanításterv követel. Nem látta tanítványaimat 
és azt mondja, hogv „erőszakot követtem el 
a gyermeki lelken" s hogy „nem építettem 
maradandó alkotást;" azt hiszi ő, hogy „az a 
42 tanuló tudja könyv nélkül is azokat a 
szókat" és „ha egy más könyvet ad valaki 
nekik, ott megakadnak." Honnan tudja ezeket 
M. D. úr ? És hiszi-e ő, hogy az ilyen gyanú-
sító hang a komoly tudományos eszmecsere 
tisztes hangja? 

Mondtam, nem akarok vitatkozni. Csak azt 
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akarom érdeklődő kartársaim szives figyelmébe 
ajánlani, bogy tanítási módszerről soha se alkos-
sanak végleges itéletetet a módszer gyakorlati 
kipróbálása nélkül. Ezt én a magam esetéből 
tanultam meg és nem restellem bevallani. 
Ha tebát múltkori czikkeminel (a Néptanítók, 
Lapja tavalyi 52. számában) sikerült néhány 
kartársam figyelmét a phonomimikai módszerre 
irányítani, kérem azokat a kaufcársaimat, hogy 
ne féljenek a gyakorlati kísérlettől; én sem 
félek attól, hogy szidni fognak érte. 

Azt az eredményt, a melyet én és több 
budapesti kartársam az új módszerrel elértünk, 
vagy el nem értünk, a kir. tanfelügyelőség 
fogja fölülvizsgálni, a melynek egyik tagja 
(Ember János) kezdettől fogva figyelemmel 
kiséri ezt a kérdést. A fölülvizsgáló tanférfiú 
meg fogja állapítani: erőzsakot követtünk-e el 
a gyermekek lelkén, vagy nem; maradandó 
alkotást építettünk-e, vagy nem és tudnak-e 
tanítványaink „más könyvből" olvasni, vagy 
nem. Aztán jó lenne, ha a hivatalosan kon-
statált tényeket (az önkényes föltevésekkel 
szemben) ezen a helyen az érdeklődő kai-társak 
tudomására juttatnák* 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

Népies gazdasági előadás. 
(A vetőmag helyes megválasztása. A vetőmag elő-
készítése. A vetések gondozása. A gazdasági gépek-
nek mikénti alkalmazása, különös tekintettel a vető-

gépekre.) 

Tisztelt Gazdatársak! 
A mai nehéz megélhetési viszonyok között, 

midőn legtöbb ember tele van jajjal, panaszszal, 
szükségünk van arra, hogy megtanuljuk azt, 
mi módon tehetjük tűrhetőbbé állapotunkat; 
hogy elsajátítsuk, ellessük azon fogásokat, 
melyek által jövedelmünket fokozhatjuk, vagyo-
nunkat megőrizhetjük, gyarapíthatjuk. 

Mi, e vidéken, a Tiszamentén lakók igazán 
elmondhatjuk, hogy minket az Úristen is jó 
kedvében teremtett, mert adott nekünk olyan 
jó termőföldet, mit országunk nyugati vár-
megyéi s a szegény felvidék népe az ő tala-
jukhoz képest ma is „kánaán"-nak tart. 

De mindamellett ne gondolják uraim, hogy 
e föld is kiapadhatatlan; ne gondolják, hogy 
ha ezt a földet is okszerű mívelésben és kellő 
trágyázásban nem részesítjük, mindig fog adni 
annyi termést, hogy abból megélhessünk. Oh 
nem! Ma már más világot élünk, mint ős-
apáink éltek. Régen még a termőföld nem volt 

* Mi, részünkről, szívesen adunk helyet annak 
idején az ilyen hivatalos „konstatálásnak," addig 
pedig fölösleges ennek a kérdésnek a feszegetése. 
(Szerk.) . 

„kiélve" s ha esak megkaristolták is, ha nem 
számítással gazdálkodtak is, termett az annyit, 
a mely a kisgazdának igényeihez képest ele-
gendő jövedelmet adott életszükségleteinek, 
fedezésére. 

Igen ám, de ne feledjük, hogy ma már 
nagyobb a földmívelő nép igénye is, de nem 
nagyobb a földje. És — sajnos — legtöbb 
gazda, — fokozódó igényei daczára ma 
sem tud pl. egy holdnyi területen több és 
szebb terményt előállítani, mint abban az 
időben, midőn kevesebb kiadása volt a meg-
élhetésre, a ruházkodásra. Innen van az, hogv 
az a kisgazda, akinek, — mondjuk, — 20—25 
hold földje van s ebből 2—300 forint jöve-
delmet tudott fölmutatni akkor, midőn még 
czifrálkodásra, tajtékpipára, az asszonynak meg 
zöld vagy sárga czipelőre, bársonyruha és 
selyem viganóra nem kellett, a mai igényes 
világban ennyiből — adósságcsinálás nélkül 
meg nem élhet. 

Oda kell tehát törekednünk, hogy meg-
tanuljuk az okszerű gazdálkodási módokat. 
vagyis a gazdálkodásnak azon eljárását, mely 
a tapasztalatok alapján helyes elvek szerint 
történik, hogy így onnan, hol eddig egy esőt 
törtünk, kettőt tehessünk a zsákba; arról a 
földről, mely eddig 300 forintot jövedelmezett, 
5—600 forint jövedelmet állítsunk elő. 

Hogyan érhetjük ezt el, tisztelt gazda-
társak ?! Hát bizony csak hosszas tapasztalatok 
és tanulás mellett. Tudják önök is azt a köz-
mondást : „ a jó pap holtig tanul." En ezt 
oda módosítom: a jó gazdának holtig kell 
tanulnia. 

Hálával fogja majdan emlegetni az utókor 
a mai kormány ama bölcs intézkedését, hogy 
a mezőgazdasági és kertészeti oktatásokat 
serdűlő gyermekeinknél, a gazdasági ismétlő-
iskolában elrendelte. S hogy a már felnőtt 
földmívelő népünknek is módot, alkalmat 
nyújtson az önképzésre, a tanulásra: rendeztet 
a kormány évenkint tanulmányi kirándulásokat, 
létesít paraszt-mintagazdaságokat, hogy így a 
tanulni vágyó kisgazdáknak tág mezeje nyíljék 
a kiokulásra. 

Ily czélból rendeztetnek a népies gazdasági 
előadások ; ily czélból jelentem meg önök 
között, t. gazdatársak, hogy gazdasági isme-
reteim közül egyet-mást elmondjak: kérem 
önöket szíveskedjenek figyelemmel meghall-
gatni. 

Tisztelt Gazdatársak! A mezőgazdaság egyik 
alapja: a vetőmag helyes megválasztása. 

Nagyon hibásan cselekszik az a gazda, a 
ki búzájának javát, elejét adja el, csak azért, 
mivel ezt 20—30 fillérrel jobban fizetik má-
zsánkint, vetőmagnak pedig fölhasználja a 
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másod-, meg a harmadrendűt: mivel az, a mit 
így a gazda nyerni vél a vámon, tízszeresen 
is elvész a réven. Miért? Azért, mert jól 
tudjuk, ugy-e bár, ha mi pl. a buzaszemet 
elvetjük, abból gyökér és csira képződik. A 
gyökér le-, a csira fölfelé hat. Azt is kell 
tudnunk, hogy az elvetett növény a magból 
táplálkozik mindaddig, míg abban tápanyagot 
talál; ha mármost mi kicsiny, apró szemet 
vetünk, világos, hogy ebben kevesebb lévén a 
tápanyag, hamar elfogy, s növényünk gyökere 
még akkor gyengesége miatt nem tud meg-
kapaszkodni. a földből nem képes hamarosan 
kellő mennyiségű tápanyagot fölszívni, — föl-
tétlenül elsatnyul. 

Ekkor az értelmetlen gazda panaszkodik az 
időjárás ellen, még szitokra is fakad, pedig 
önmaga a hibás. 

Tehát, ha nem akarjuk magunkat kitenni 
annak, hogy termésünk silány legyen, ha nem 
akarjuk, hogy gazt arassunk, ne vessünk ocsút. 

Válasszuk meg vetőmagul mindig a jó 
érett, nagyszemü, súlyos, tiszta és szagtalan 
magot. Dohos búzát a világért el ne vessünk, 
mert könnyen megeshetik, hogy legnagyobb 
része ki sem kél. 

Ha megfigyeljük, uraim, a gabonapiaczot, 
azt látjuk, hogy egyik gazdának szép piros, 
aezélos a búzája, míg a másiké fakó, aszott-
szemű, pedig éppen határos a mesgyéjük. Mi 
ennek az oka ? Nem más, mint az, hogy az 
előbbi kellő időben, az utóbbi meg hamar, 
2—3 nappal korábban aratta azt le. Tudnunk 
kell azt, hogy azon gabonát, melyet eladásra 
szánunk, avagy házi-fogyasztásra akarunk föl-
használni, mindig „sárga érés"-ben kell levágni, 
vagyis akkor, midőn a buza szára s levele 
sárga, s ha a szemet megnézzük, már nem 
tejes, azt körmünkkel szétnyomva, viasz-
keme'nységünek találjuk. Ilyen állapotban aratva 
le a gabonát, legtöbbet, legszebbet s legér-
tékesebbet kapunk. Azonban az így levágott 
gabona-szemben a csiraképesség nem teljes. 
Annál a gabonánál, a mit a gazda vetőmag-
nak szán, be kell várni a tökéletes' vagyis 
teljes beérést. Ekkor már a száron semmi 
zöldrész nem látható, az egész szár és levélzet 
sárgaszíne fehérbe megy át s a szem oly 
kemény, hogv körömmel nem, csakis fogaink-
kal vehetjük szét. 

Azonban ügyeljünk, hogy gabonánk túl ne 
érjen, mert akkor a szem kipereg s magunk-
nak teszünk kárt. 

Az értelmes gazda már a földjén kijelöli 
gabonájából azt a részt, melyből vetőmagot 
akar; ennek gyommentesnek, egyenletesen érve 
teljes érettnek kell lennie. Ezt learatás után 
a többitől elkülönítve kell nyomtatni vagv i 

csépelni, rostálás után jó szellős helyen ke 
tartani. 

Ugyancsak elővigyázattal kell eljárni a 
számító gazdának a vetésre szánt tengerijé-
nél is. Itt az a fő: kisérje a gazda figye-
lemmel, mely száron köt legkorábban a tengeri, 
melyik a bőtermő, pl. 3—4 cső egy száron 
s ezeket tengeriszüret, szedés előtt jelölje ki 
oly módon, hogy vegyen a kezébe egy meszes-
vödröt s meszelőt és sorról-sorra menve, a 
magnak hagyandó tengerit csapja be mészszel, 
azután legelőbb szedesse le a kijelölt szárról a 
csöveket. Ezekből kiválogatva a szépen fej-
lődött, hegyénél is szemmel benőtt csöveket, 
koszorúba fonva, szellős helyre tegye, hol eső, 
hó nem éri. 

A teljesen beérett tengerinek ismertető jele. 
hogy a szár és levél zöld szine fehérbe megy 
át, a csőből kinyúló selyem megfeketedik, 
a száron és csővön levő takarólevelek meg-
száradnak s a cső lekonyul, melyben a szemek 
kemények. 

Tél utóján, midőn a csutka és szem kiszárad, 
kell ezeket lemorzsolni. Megjegyzem, a mag-
tengeri morzsolást nem gépen, sem kis székbe 
vert vason, hanem csak kézzel szabad eszkö-
zölni, még pedig úgy, hogy a csutka alsó részé-
ből is 3—4 sort, a hegyénél is 5—6 sort, mint 
összenyomult, nem teljesen kifejlett szemeket, 
külön morzsolva, takarmányul használjuk föl, 
s csak a csutka közepén így megmaradt sze-
meket tegyük el lemorzsolva vetőmagul. 

Még mint igen elterjedt, fontos terményről, 
a magburgonyáról valamit. 

Itt is azt tapasztaltam, hogy nincsen sok 
gazda tisztában azzal, hogy nagy krumplit 
vessen, ültessen-e, vagy aprót?' Hát itt is áll 
az, hogy jobb a nagy, mint a kicsiny: de 
mivel a burgonya nagyobb béllel bír, mint 
pl. a buza, itt pazarlásnak veszszük, ha a 
nagyját veti el a gazda. I t t a középutat kell 
választani. Ültessünk mindig tojás-nagyságú 
burgonyát s csak egyet egy fészekbe, de az 
egészséges, érett legyen. Ha esetleg csira 
mutatkoznék rajta, azt eltávolítjuk. 

Hibásan cselekszik az a gazda, a ki apró, 
mogyorónyi burgonyát ültet el, 4—5-öt dob 
egy fészekbe, azt tartva, ha egyik ki nem 
kel, majd kikel a másik; de nagyon csalódik, 
mert ha kikel is, ebből satnya növény s apró 
burgonya lesz; legtöbbször a földben rothad 
el a mag. Miért ? Azért, mert ez az apró mag 
nem volt beérve s így nem volt csiraképes. 
Ha nem volna a gazdának ültetni való bur-
gonyája, akkor a nagyot használja föl arra, 
keresztbe kettévágva, ültetésre legjobb az 
a rész, melyen legtöbb rügy látható, ezt 
„koronás" résznek hívjuk. Ezzel szemben van 
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„köldök" rész. Ez utóbbit a gazda más 
lódon, pl. takarmányozásnál értékesítheti. 

IA burgonya ily módon való kettévágását az 
'ültetés előtt néhány nappal előbb eszközöljük, 
* azt száraz helyen kiterítve tartsuk, hogy a 
vágással ejtett sebek behegedjenek. Szokás 
még s igen helyesen, az ilyen vágott részeket 
fahamuban meghempergetni is. 

A burgonya akkor érett s fölszedésre al-
kalmas, ha a szára rendes időjárás mellett is 
elszárad s a gumókról a héjat ujjainkkal le 
nem dörzsölhetjük . . . . 

Ezek után visszatérek a szemesterményekre. 
Szükséges, hogy gabonáinkat elvetés előtt 
megtisztítsuk minden gaztól, gyommagtól. E 
munkánkban nagy segítségünkre van a szelelő, 
meg a yálasztórosta (konkolyozó, triőr). 

Ne tegyünk úgy, mint a mult években 
Bácskában tapasztaltam. Ugyanis cséplés alkal-
mával több gazdát fölkerestem, hogy termésük 
minősége és mennyiségéről tudomást szerezzek, 
s miről győződtem meg ? Arról, hogv buzá-
joknak fele üszög meg vadborsó lévén, nagyon 
csodálkoztak, mondván: „Nem tudom, miért 
oly gazos a búzám, pedig most 3 éve is meg-
triőröztem." Tegyük mi ezt meg minden évben, 
akkor bizton lehetünk, hogy ennyi hívatlan 
vendég nem lesz a búzánk között. 

Nagyon természetes, arra, hogy búzánk 
tiszta, idegen magtól ment legyen, ez még 
nem elég; hanem kívánatos, hogy erre a talajt 
is jól elkészítsük. Nevezetesen: aratás után, 
mihelyt a földről a keresztek elhordattak, még 
a talaj is ki nem szárad, a tarlót azonnal le 
kell sekélyen szántani, hogy így a gyommagvak, 

érintkezve a levegő és nedvességgel, — 
mielőbb kikeljenek; így elérjük azt, hogy 
azok a következő szántásnál megsemmisülnek. 

Sokszor megtörténik az, t. gazdatársak, hogy 
a földmívelő ember nem a saját termesztette 
magot veti el, hanem vásárlás vagy csere 
útján jut ahhoz. Ily esetben szükséges meg-
győződnie — vetés előtt — az így beszerzett 
mag csiraképességéről is. Legjobb az 1—2-éves 
magot elvetni, de ha nem a mi magtárunkból 
kerül ki a vetőmag, idejét nem tudjuk, meg 
kell tehát győződnünk arról, hogy ha mi azt 
elvetjük, hány % kel ki. 

Erről úgy bizonyosodunk meg, ha elő-
veszünk egy cserép tányért, ebbe teszünk nedves 
földet, azután kimarkolunk az elvetendő búzá-
ból s kiolvasunk 100 szemet. Ezt beletesszük 
a földbe s napos helyre, télen pedig, ha pl. 
árpa, tengeri vagy másféle maggal tennők 
a próbát, kemencze vagy kályha közelébe 
helyezzük. Néhány nap múlva észrevesszük, 
hogy a csira fölfelé törekszik, midőn mind-
annyit kikelni véljük, megolvassuk, hogy az 

elpergetett 100 szemből hánv kelt ki s hány 
maradt veszteg. Ha úgy találjuk, hogy 90—95 
szem csiraképes, igen jó a mag, bátran elvet-
hetjük, azonban, ha csak 70—75 szem kel ki. 
hibás a mag. Ha mégis ezt volnánk kénytele-
nek elvetni, az ily hibás magból V* részszel 
többet kell vetnünk holdankint, pl. 100 kiló 
helyett: 125—130 kilót. 

Hogy búzánk piaczképesebb legyen, vagyis 
azt drágábban eladhassuk, fő kellék, hogv 
abban ne legyen üszög; igaz, ezt kiveszi a 
triőr, de nekünk oda kell törekednünk, hogv 
üszögöt ne termeljünk, ne mérjünk be, szóval: 
ne legyen a búzánk üszögös. 

Igaz, hogy a szálló üszögöt a szél is el-
hordhatja a szomszéd földjéről is, ha pl. 
üszögös annak a búzája, de meg magunk is 
kivihetjük földünkre a trágyával, ha pl. olyan 
szalmával aljaztunk, a mely üszögös volt, végűi 
kivihetjük a triőrözetlen vetőmaggal; mind-
azonáltal az üszögösödés ellen védekeznünk 
kell, mivel ez módunkban is áll. 

Hogy az üszög ellen védekezhessünk: aján-
lom minden gazdának, hogy saját biztosítá-
sára páezolja, csávázza be búzáját, ha lehet, 
minden évben. 

Ez pedig következőképen történjék; 
Vegyünk egy lil. búzára 180 gr. kékkövet, 

vagyis körülbelül 5 hlterre 1 kgot. Törjük 
meg a kékkövet apróra, azután valamely edény-
ben meleg vizben oldassuk föl. A páczolandó 
búzát öntsük egy alkalmas dézsába vagy kádba, 
azután öntsünk reá annyi hideg vizet, mely 
azt ellepje; ha ez megvan: öntsük közé azt a 
vizet, melyben a kékkövet föloldottuk, kever-
gessük meg jól falapáttal vagy gömbölyű karó-
val, hogy az oldat minden szemet érintsen. 

Búzánkat e páczban hagyjuk 8—12 óra 
hosszáig, mely idő alatt többször megkavarjuk 
s a fölülkerekedő léha szemeket, gyommag-
vakat rosta segélyével, vagy rossz kosárral 
eltávolítjuk; ha a 8 vagy 12 órányi idő eltelt, 
a vizet leeresztjük, a búzát ponyván megszá-
rítjuk — s elvetjük. 

Figyelmébe ajánlom t. gazdatársaimnak azt, 
hogy páczolással csak annyi búzát készítsenek 
elő, a mennyit a következő, legföljebb két 
nap alatt elvethetnek s az így bepáczolt Imzá-
ból minden holdra legalább 20 literrel többet 
vessenek. 

Nem hagyhatom említés nélkül azt sem. 
hogy igaz, nagyon hathatós szer a páczolás 
az üszög ellen, mégis, abban az esetben, ha 
száraz nyár volt és még őszszel sem nyílnak 
meg az ég csátornái, t. i. nincs eső ne pró-
bálja senki becsávázni búzáját; ne pedig azért, 
mert a bepáczolt buzaszem teleszívódik ned-
vességgel, s ha száraz földbe elvetjük, kikel 
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ugyan mielőbb, de az az ártatlan, kis gyenge 
csira nehezen tud kibújni, s ha kibúvik is, 
a még gyengébb gyökér — mely eddig a 
magból táplálkozott — nem képes a száraz 
földbe belekapaszkodni, nem tud honnét táp-
lálékot fölvenni, — elvész; ezt tudva, csá-
vázni csak akkor ajánlatos, ha van a földnek 
némi nedvessége, vagy ha esőre van kilátás. . . 

Vetéseinket gondozni is szükséges. Ezeknek 
mikénti módozatairól más alkalommal bőveb-
ben beszélek, most csak annyit említek föl, 
hogy ne tegyünk úgy, mint sok könnyelmű 
gazda, hogy elveti búzáját őszszel — s nem 
igen törődik vele, ha gazzal fordul is föl, — 
rá se hederít aratásig. 

Tisztítsuk, szabadítsuk meg vetéseinket 
minden gyomtól; ne sajnáljuk azt a kis költ-
séget, fáradságot. Szedjük ki közülök tavasz-
szal az aczatot, vadrepczét, pipacsot stb. még 
pedig kettős okból parancsolja ennek meg-
tevését a józan ész. Irtani kell a gyomot 
először azért, mert az_ is él és táplálkozik; 
honnét ? — a földből. És ha az a sok hívatlan 
vendég, a gaz szívja a földet, bizonyára fogy 
annak a tápereje is. Másodszor irtani kell a 
gyomot azért, mert csak ezeknek eltávolítása 
után várhatunk tiszta, gyommentes búzát, 
árpát, stb. 

. . . . Ezek után áttérek, t. uraim, néhány 
olyan gazdasági eszköz ismertetésére, illetve 
azoknak mikénti használatára, melyek a gaz-
dának — helyesen alkalmazva — nagy segít-
ségére vannak. 

Ilyen pl. a borona vagyis a fogas. Ezt a 
gazda rögös földjének szétdarabolására és 
vetés után a magvak betakarítására szokta 
használni; de ezeken kívül másban is nagy 
szoltálatot tesz nekünk a fogas-borona. 

Nevezetesen: tartsa minden gazda szoros 
kötelességének kora tavaszszal megfogasolni 
rétjét, legelőjét, luczemását azért, hogy azokról 
a vakondtúrásokat elegyengesse, a rájuk tapadt 
mohát eltávolítsa, a növények gyökereinek a 
levegő behatolására a talajt megnyissa. Ez 
által a fű bokrosabb lesz, jobban nő, a ritka 
luczernás sűrűbb és hosszabb életű lesz. Miért F 
Azért, mert a fogas megsértvén a gyökereket, 
azokat újabb sarjhajtásra készteti. Vagy ha 
valakinek ritka a vetése, ajánlom, kora ta-
vaszszal csak neki a boronával és minden 
irányban fogasolja meg. 

Jól tudom én azt, hogy némely embernek 
még a haja szála is az égfele' áll ennek halla-
tára ; gondolja magában, ha a ritka vetésre 
fogast adunk az még ritkább lesz, mert sokat 
kiszakgat; pedig nem kell attól félni. Igaz, 
hogy a fogas több szálat kitép, de ez százszo-
rosan megtérül abban, hogy a vetés bokrosabb 

lesz, mivel újabb sarjat hajt mindenütt a meg-| 
sértett buza töve. 

Végül ajánlom a fogas használatát kuko- j 
ricza-földjeinken, ha azokban tavaszi kalászost 
akarunk vetni. A töltögetés által előidézett 
halmokat ezzel elegyengetjük, s így az eke 
jobb munkát fog végezni. 

Nézzük tovább a hengert. Ezt is ismeri 
minden gazda és alkalmazza is gazdaságában: o o o 
rögök törésére, apró magvak alátakarására; 
de ezeken kívül nagy haszonnal használható 
a henger akkor is, ha — a mi tél végén, 
kora tavaszszal megszokott történni, — éjjel 
fagy, nappal meg kienged, az ilyen száraz 
fagyok fölszívják vetéseinket, hogy tehát azok 
gyökereit visszanyomhassuk, meg kell hen-
gerrel járatnunk. 

De még fontos szolgálatot tesz nekünk a 
henger akkor is, ha azt tapasztaljuk, hogy 
vetésünk túl dúsan hajt. Ez különösen esős 
tavaszkor áll elő; túl buján fejlődik a kalászos 
vetésünk annyira, hogyha összetett kézzel 
nézzük, ideje-korán megdől s mint mondani 
szokták: ganéjjá lesz. 

Ez esetben megszokta némelyik gazda 
legeltetni gabonavetését s ez helyes is; de 
már most mit tegyen a gazda, ha nincsen 
birkája s ezt nem is kaphat? 

Egy mód van, mely segíthet, t. i. meg-
sarlóztatja vetését. Igen ám, de a sarlózás 
drága mulatság, pénzbe kerül; ez időben mái-
drága a napszámos. De meg azt nem is lehet 
mindenkire rábízni, mert ha a kalász, — mint 
mondani szokták, — ilyenkor már hasban van. 
s ha azt, vagy abból valamit levág a hozzá 
nem értő sarlózó, akkor akarata ellen learatta 
a gazda termésének nagy részét. A sarlózással 
tehát nagyon óvatosan kell bánni ? 

Mit tegyünk tehát? 
Azt, hogy buja vetéseinket jól megjárassuk 

a hengerrel. Ezzel elérjük azt, hogy a túl 
buja, de gyenge növény szára mind meg fog 
hajolni s így a tápanyag rohamos fölvétele, 
— mivel ez mindig egyenes irányban fölfelé 
törekszik, — meg lesz akasztva, s növényünk 
fejlődésében — míg előbbi állását vissza-
foglalja — 10—12 napra visszamarad. 

Hogy a gazda minél kevesebb vetőmaggal 
jó termést érhessen el, hogy biztosan meg-
határozhassa az elvetendő magmennyiséget, s 
hogy a vetés egyenletesen keljen, ajánlom a 
sorosgéppel való vetést. A ki egyszer géppel 
vetett, az attól többé el nem tér. 

Nézzük csak, mi előnye van a géppel vr 
vetésnek? Hát első sorban is az, hogy ' 
géppel vet, az minden hold földjénél nu^-
takarít 25—30 liter magot. Mert ha pl. kézzel 
vetve kell vetnünk egy hold földre 125—130 
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[liter magot, géppel vetve 1 4 résszel kevesebb 
sell; 05—100 liter untig elég. Már pedig, 

Iha a gazda csak 20 holdat vet is évenkint 
20X30 liter vagyis 600 liter mag megtaka-
rítás jó nyereség. 

De meg tudjuk azt, hogy a géppel olyan 
mélyre tesszük le a magot, a milyenre akarjuk, 
a gép a magot egyenletesen szórja a földbe, 
egyformán lesz így a föld kihasználva, vetésünk 
egyszerre kell s így egyidőben érik be. Mind-
ezen előnyök csak ajánlják a törekvő gazdá-
nak a vetőgép beszerzését. 

T. gazdatársak! nézzük meg a dunántúli 
srazdákat, ott ma már akinek csak 3—4 hold 
földje van is, géppel vett; ezek már régen 
belátták annak nagy hasznát, tapasztalták, 
hogy a géppel történt vetés után mindig több 
termést kaptak holdankint legalább 1 — IV2 
mázsával, mintha kézzel vetettek volna. 

Azt mondhatná valaki, drága ám a vetőgép, 
szegény kis gazda azt be nem szerezheti . . . 
De igenis, beszerezheti. Amit meg nem tehet 
egy ember, meg birja tenni több. Társulnia 
kell 5—6-nak s így kell beszerezni egy 13 
soros gépet, melynek az ára 180—220 f r t ; 
még törlesztésre is szivesen ad bármelyik 
gépgyáros. S biztosíthatom önöket, hogy egy 
200 frtos vetőgép, mely eltart 15—20 évig 
ha évenkint csak 25 holdat vetünk is vele, 
3, legfeljebb 4 év alatt kifizeti önönmagát, 
csupán a magmegtakarítás és a nagyobb 
terméshozam mellett is. 

Ha társaságban vesznek gépet, hogy milyen 
sorrendben vetnek vele: a megegyezéstől függ. 
Pl. egyik évben Péter, másik évben Pál vet 
előbb s így adja tovább. Avagy minden évben 
sorshúzás útján döntik el a sorrendet; de meg 
4—5 gazda közül is, nem egyszerre készül el 
mindenik a maga földjével, hogy vethessen; 
megtudnak ők azon békésen állapodni. 

Melegen ajánlom, hogy minél többen sze-
rezzék meg a vetőgépet, mivel ma már, midőn a 
gép kezelése is olyan könnyű, hogy egy 14-éves 
gyermek is képes vele dolgozni, s ma már, midőn 
a géppel való vetésnek annyi előnye ismeretes 
s a gazda mégis kézzel vet, az ilyen gazdára 
elmondhatjuk, hogy ellensége önmagának. 

. . . . Most pedig befejezve mára előadá-
somat, köszönöm a t. gazdaközönségnek igazán 
nagy figyelmét és érdeklődését. Ha az Isten 
éltet, máskor is örömmel mondok el egyet-
mást, mert látom, hogy itt az elvetett mag 
nem sziklára, hanem jó talajra talál. Adja 
Isten, hogv mindazon dolgok, melyeket én ma 
itt elmondottam, gazdaközönségünknek gyara-
podását. izmosodását segítse elő. Isten önöket 
sokáig éltesse! 

(Dorosma.) Makay J.strán. 

T A N Í T O K T A N A C S A D O J A . 
Hilár. 1. Ha fizetése nem több 300 írtnál és-

egyenes állami adót fizet, megróható útadóval. 
2. A gazdasági ismétlő-iskola díját az iskola-
föntartó köteles megfizetni; ha nem tudja r 
folyamodjék a közi ég, de ne ön. — U. S. 
Vizkelet. A mit ön óhajt, — hogy t. i. a 
statisztikai hivatal a népszámlálás adatait 
egybefoglaló kiadványait ingyen megküldje 
minden népszámláló tanítónak - már csak 
azért sem lehetséges, mivel ez mintegy 80 
ezer koronába kerülne. R. K. A Mag ar 
Tanítók Naptárát nem nálunk, hanem az 
Athenaeum-nál (VII., Kerepesi-út 54. sz.) kell 
megrendelni. Levelét áttettük az említett r.-
társaság könyvkiadóhivatalához. Az Erzsébet-
emlékkönyvet szintén ott tessék megrendelni. — 
Sz. L. Az iskolaszéki elnök tudta és bele-
egyezése nélkül a tanító szünetet nem adhat 
és nem is helyettesíttetheti magát, főképen 
iskolaszéki tag által, a ki nem tanító. Ez csak 
látogatás végett mehet iskolába és nem azért, 
hogy tanítson. Osztályt látogatni nem csak 
joga, de kötelessége. Erre nem kell a tanítótól 
engedélyt kémie. — A. P. Kurtics. Az 
osztálytanító által beirt érdemjegyét a tanuló-
nak az iskolaszéki elnök nincs jogosítva, a 
tanító beleegyezése nélkül, megváltoztatni. A 
javító vizsgálaton is a tanító osztályoz és nem 
az elnök. - R. L. Csabdi. Jól hallotta: 
gyümölcsfákért és szőllővenyigékért csak decz. 
31-ig lehet folyamodni. — Cs. L. Iijon 
Guttenberg Pál igazgató urnák, a Slöjd-tan-
folyam vezetőjének (VIII., Röck Szilárd-utcza 
16. sz.). O ajánlhat könyvet. — „ D " Nem. — 
lí. Ií . De igen; a Magyar Tanítók Naptára 
még mindig kapható, csakhogy nem nálunk, 
hanem az Athenaeum könyvkiadó-hivatalában, 
VII. Kerepesi-út 54. sz. - „L." Nagyon saj-
náljuk, de nem Ígérhetjük meg. Gondolja csak 
el: egy-egv számban 5—6 czikket közölhetünk 
csak és a pos'a nap-nap mellett hoz ennyit. 
Pedig hányszor megüzentük már, hogy csik-
kekkel bőven el vagyunk látva! — Névtelen 
levelekre nem válaszolunk. — G. L. Nem, 
kérem; azt mi nem tehetjük, hogy „csak 
annak adjunk tanácsot vagy fölvilágosítást, a 
ki az Eötvös-alapnak a tagja." Azt azonban 
méltányosnak tartanok mi is, hogy az olyan 
tanácskérő, a ki nem tagja az Eötvös-alapnak, 
tanácskérő leveléhez legalább egy-két bélyeget 
mellékelne a Tanítók Háza javára. De hány olyan 
kliensünk van, a ki majd ennek, majd annak 
az elintézésére sürget minket, holott ő maga 
nagyon is késlekedik a tanítói /tömérdekekkel 
szemben és éppen semmit sem törődik 
velők 



Hegy Pisti az iskolába. 
Csendes Gábor ágrólszakadt szegény fiú 

volt. Kis diák korában valami jószívű öreg 
pap ételmaradékjain tengődött s megszokta a 
cselédnépet is többre nézni magánál. Mikor 
aztán a vén pap meghalt, kifogyott a kezéből 
a kenyérhaj — és mivel hozzá hasonlatos pátro-
nusa nem akadt, fölcserélte a gimnáziumot — ké-
pezdével, a hol — miután sorba csókolta a 
püspöktől kezdve egy rakás nagyságos- és fő-
tisztelendő, nemkülönben tisztelendő úrnak a 
kezét: nagy nehezen beszorúlt az internátusba. 
A koszt mellé egyik-másik tanár lökött neki 
hébe-hóba egy-egy ruhadarabot, így aztán 
csak elment a sorja a többi közt, mígnem 
kezébe nyomták az oklevelet. 

Hozzá lévén szokva az alázatossághoz, a 
tanácsok megfogadásához, sorba kérte az ismerő-
seit hogy ajánljanak neki valami helyet; a 
mellett szorgalmasan böngészte a tanügyi lapo-
kat s ha egy-egy jobb állásra talált, előbb 
egy csomó kollegát hallgatott meg: vájjon 
czélszerű e neki azt megfolyamodni. 

Ezzel azt érte el, hogy folyamodásával 
többnyire elkésett s a kért állást rendesen 
egy a tanácsadó kollegák közül ütötte el az 
orra elül. 

Hoszszas pályázgatások után végre egy 
uradalmi iskolához hívták meg. 

Lám, lám, — áldott legyen az emlékük — 
milyen jót tettek vele azok a főtisztelendő 
urak, a kik kézcsókoló alázatosságra tanítot-
ták ! Itt ugyan nagy hasznát vette e készsé-
gének. Akármerre nézett ugyanis a jámbor, 
mindenfelé rengeteg nagy úrnak kellett haj-
longania. 

Ezek a nagyhatalmak pedig, (már t. i. az 
uradalmi tisztséghez, különféle rang- és czím-
fokozataiban tartozó úri személyiségek) szörnyű 
bölcs képpel fogadák s ünnepélyes lassú moz-
dulattal villantván féléje czvikkerjüket, csak 
úgy félvállról vetének neki egy-egy szót. 

Csendes Gábor mindezt igen természetesnek 
találta. 1) gy okoskodott, hogy a kinek sok 
pénze van, al nagy űr ; a ki nagy úr, annak 
módjában van sokat tudni; a ki pedig sokat 
tud. az a czvikkerjén keresztül csakhamar 
észreveszi azt, a mit ő nem tud. Csendes 
Gábor mindig érezte az ő csekélységét, itt 
sokkal inkább, sőt azt is elhitte volna ő nagy 

[ szerénységében, hogy ez a sok nagy úr, meg 
ő azért vannak itten, hogy neki legyen kik 
előtt hajlongani; azoknak pedig legyen kit 
lenézni. 

Meg is lett volna itt igen szépen, ha valami 
olyas nem fordul elő, a min még ő is fenn-
akadt. 

Ellátásra ugyanis egyik családos tiszthez 
utasították. Maga a tiszttartó magas, kövér, 
a mellett szemenszedett pokrócz ember volt. 
a ki mindjárt megérkezése után így horkantott 
Csendesre: 

— Hát maga a tanító ? No jó. Hát aztán 
csak becsülje meg magát, nehogy úgy járjon, 
mint az elődjei. Esztendőnél tovább egyet sem 
tűrhettünk. Csupa henyélő, úrhatnám népség 
volt. Itt dolgozni és a föllebbvalóknak (e szó-
nál magára mutatott) engedelmeskedni kell. 
Kosztja nálam lesz. Van egy 9 esztendős 
leányom, meg egy kisebb fiam, azokat fogja 
tanítani. Érti ? 

Hogyne értette volna ezt Csendes Gábor, 
hajlongott is hozzá mélyen, akart is mondani 
valami „méltóztassék meggyőződve lenni' 
félét, de minden kísérletnél torkán akadt a 
szó részint a nagy tisztelet, főleg pedig a tiszt-
tartó úr által használt béreskergető hang 
miatt. Különben válaszára nem is reflektáltak. 

E barátságos „hozott Isten" után meg-
mondták Csendesnek, hogy várjon, míg a tiszt-
tartó úr elvégzi a dolgát, általa aztán beniu-
tattatik a családnak. 

Míg a tiszttartó úr dolgát végezte, vagyis 
míg gyökeresen lehordott két béresről minden 
becsületet, addig Csendes csöndesen elméikedék 
sorsa felöl. Azaz, hogy elmélkedett volna, ha 
valami éktelen sikítás. vad lárma nem teszi 
figyelmessé a szomszéd háztájra. Egy csapat 
játszó gyermek ordíthatott annak az udvarán 
torkaszakadtából. Csendes éppen oda volt 
indulandó, mire a tiszttartó úr elvégezé dolgát 
(vagyis végleg elrekedt) s intett neki, hogy 
jöjjön. Midőn amaz udvar félé haladtak, a 
honnan a lárma hangzott, Csendes azt hitte,, 
hogy a tiszttartó úr megnadrágolni készül a 
vásott parasztkölyköket, de mily nagy lőn 
ámulása, mikor e neki vadult gyermekekre 
tett, illetve még csak teendő megjegyzését így 
szakítja félbe a mérges úr : 

— Kérem! — azok az én gyermekeim. 
Maga még soh'sem hallott játszó gyermekeket "r 
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Hadd ordítson, míg gyerek, mentül elevenebb, 
annál jobb. Csodálkozom, hogy ezen megakad. 
Ezt magának tudnia kellene. Nem ? . . . 

Mikor befordultak az utcza-ajtón, elrikkantá 
magát az apa: 

— Hé gyerekek, — hoztam néktek tanítót! 
Hehehe! Itt van e! No jertek ide, hadd mu-
tassalak be benneteket! Egy, kettő! 

Az udvaron két gyerek játszott. Egy nagyobb 
leányka és egy kisebb fiú. Az apa szavára a 
leány gyorsan beszaladt a szobába, a fiú meg 
nagy hetykén vágta oda: 

— Nekem nem kell tanító. Magam is el 
tudom én innen a parasztgyerekeket az 
•ostorral kergetni. Elzust nem bánom, hadd 
tanítsa, de vigyázzon, meg ne szidja, mert — 

Hahaha! nem hallgatsz te lurkó! Hahaha! 
No úgy-e tanító úr, milyen helyre egy bátor 
kölyök, ezt szeretem ám benne . . . No Pisti, 
hát azért csak gyere ide! Hát nem jösz, ha 
.apa hív! No megállj, nem kapsz czukrot! 

E fenyegetésre aztán csak előlódult az 
„engedelmes" Pisti, hatalmasan durrogatva 
kis karikásostorával. Csendesnek ugyan vigyáznia 
kellett hoszszú vékony lábszáraira, hogy rájok 
ne csípjen az ostorhegyével. 

— Hát ez a fiam, szólt ragyogó apai büsz-
keséggel a tiszttartó úr. Derék fiú ám ez! 
Nálánál sokkal idősebb fiúkat úgy üt földhöz, 
hogy öröm nézni. Ugy-e, fiam ? 

Pisti, úgy látszott elpirúlt a dicséret alatt 
s Csendesre tekintve fejet csóvált: 

— De magát azért nem birnám földhöz 
vágni. 

Adta kölyke! Szólt nevetve az apja. 
Micsoda kemény gyerek! Mi ? tanító úr, mit 
szól hozzá, úgy-e kurucz legény lesz belőle ? 
Ne is legyen holmi nyif-nyaf nyápicz siheder, 
inkább kitekerem most a nyakát. 

Csendes nagy zavarban volt, — igazat nem 
mondhatott — hát inkább csak a mentő 
köhögéshez folyamodott. 

— No Pisti, eredj mamához s mondd meg, 
hogy jöjjön be az ebédlőbe. Itt van a tanító. 

A „nagyságos aszszony" igen barátságosan 
fogadta Csendes kézcsókját s aztán tudtára 
adta, hogv Elzuska már a IV. elemi osztályba 
lép és itthon fog tanulni, miért is naponta 
egy órára átjön a tanító úr hozzá. Pistike 
ellenben nyilvános iskolába fog járni hozzá. 
Biztosítá előre is a tanító urat, hogy minda-
kettő zseniális gyerek. Csak azt nem tudják 
eldönteni, hogy mégis melyik az eszesebb ? 
„Én —- mond a „nagyságos" asszony — 
Elzust tartom kiválóbb elmének, míg az 
apja — a tiszttartó úr — Pistike mellett szavaz. 
Különben hiszen majd meglátja." 

Azonkivül lelkére kötötte Csendesnek, hogy 

a gyerekekkel jól bánjon. Elmondta szokásai-
kat, melyekhez „kéri alkalmazkodni a tanító 
urat." És még sok tapintatos dolgot. És 
mindezt a két gyerek jelenlétében. 

Csendes Gábor már egy kérdőjellé görbült 
a sok hajladozásban s jónak látta néha-néha 
közbe köhhinteni, mintegy válaszképpen. 
Éppen biztosítani akarta ő nagyságát legjobb 
igyekezetéről, midőn Pistike megszólal: 

— Aztán hallja, azt a botot beviszi-e az 
iskolába ? 

— Dehogy, Pistike, dehogy viszem! 
— Azért mondom, mert az a másik tanító 

mindig bottal járt be és sokszor sirva jöttek 
haza a gyerekek az iskolából. 

— Dehogy kis fiam, szólt csitítólag az apa, 
ez a tanító úr nem lesz olyan rossz és tége-
det meg nem bántana úgy sem. Azt szeretném 
ón látni. Ne félj te attól kis fiam! 

— Mire is nem gondol ez a gyerek ? No 
úgy-e, van neki esze P 

Ebédre sok vendég gyűlt a tiszttartó úrék-
hoz : gazdatisztek, imokok. 

Az a körülmény, hogy Pistike iskolába fog 
járni, mindenkit gyermekkorára emlékeztetett. 
Igyekezett is ki-ki egy-egy, mentül furcsább, 
epizódra viszszaemlékezni a diákéletből. Ezek 
a sok szellemmel elbeszélt történetek pedig 
mind odamentek k i : hogy játszották ki a 
tanítót, ha kérdezte, vagy megbüntette őket. 
Ilyen kifejezések „én jó fiú, szorgalmas tanuló 
voltam", „mindig jól tudtam a leczkémet" — 
természetesen száműzve voltak az elbeszélések-
ből. Ezek nem érdekesek. Egyszóval minden 
történetnek az volt a summája, hogy a tanító 
nevetséges alak, tanulni fölösleges, sőt haszon-
talan dolog; büntetés csak gyámoltalant ér, a 
ki ügyes az kivágja magát. 

— Ügy ám Pistike! 
Pistike természetesen roppant figyelemmel 

hallgatta ezeket az útbaigazításokat s szinte 
látszott az arczán, hogy már előre is valami 
nagyszerű dolgon töri a fejét. 

—- No én Pistit nem féltem, — mondja 
egyik fiatal úr — a ki úgy tud birkózni, meg 
karikással bánni, mint ő, annak öröm lesz az 
iskolába járás. Szinte látom, hogy adjusztálja 
majd a sok rossz parasztkölyköt. 

— No csak aztán valami baj ne legyen tanító 
úr hallja — fejezé be a tanulságos beszél-
getést az apa. 

— — Csendes Gábor pedig nagy búsan 
gondolt arra a közel jövőre, mikor Pistike 
iskolába jön. Csak az vigasztalta, hogy a 
„Néptanítók Lapja" ide is eljár, aztán abban 
mindig vannak — pályázatok. 

(Mezőhec/yes.) Natjy Sándor. 
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H I V A T A L O S 4 ÉSZ. 
KÖRRENDT _.ET. 

(Vulamennyi kir. tanl'eliigyel jégnek. — 91.159. sz.) 
Az állatvédelem eszír ;jének a serdületlen 

gyermekekre nemesítő s egyúttal nevelő hatása 
lévén, kívánatos, hogy ez iránt a gyermekek 
fogékonysággal bírjanak. Az „Országos Állat-
védő Egyesület "-nek hozzám intézett kérel-
mére fölhívom a kir. Tanfelügyelőséget, ajánlja 
melegen figyelmébe a néptanítóknak, hogy az 
állatvédelem eszméjének az elemi népiskolai 
tanulók közt minél szélesebb körben való el-
terjedésére minden kínálkozó alkalmat hasz-
náljanak föl. 

Budapesten, 1901. évi január 5.-én. 
WLassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Rőfhy Mihály 

kislödöi esperes-plebánosnak, a ki az ajkai 
róm. kath. iskola fölépítésére újból 10.000 
koronát adományozott. 

Kinevezte: Schneider Ferencz oki. tanítót a 
fiumei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Halmos 
Ernő oki. tanítót a dolovai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Knmmer Olga oki. tanítónőt a 
budafoki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Groó Gizella szentgericzei áll. 
el. isk. tanítónőt a nagylaki áll. el. népisk.-
hoz, Todeszky Mária nagymihályi áll. el. isk. 
tanítónőt az újpesti áll. el. isk.-hoz, Molnár 
Sándor dolovai áll. el. isk. tanítót a török-
becsei áll. el. isk.-hoz, Vitos Antal tömör-
kényi áll. el. isk. tanítót a kisteleki áll. el. 
isk.-hoz, Roediger Kamilla sztrajnyáni áll. el. 
isk. tanítónőt a nagymihályi áll. el. isk.-hoz, 
Ladányi József duleói áll. el. isk. tanítót a 
tömörkényi áll. el. isk.-hoz, Csuháné-Binder 
Flóra ökörmezői áll. el. isk. tanítónőt a körös-
mező- lopusánkai áll. el. isk.-hoz, Törökné-
Tibay Eszter kissolymosi áll. el. isk. tanítónőt 
a kispesti áll. el. isk.-hoz, Leviczky Miklós és 
Leviczky né-Kemény Yilma baregszentmiklósi 
áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt a kiskun-
dorozsmai áll. el. isk.-hoz jelen minőségökben. 

Végleg megerősítette: Szokolszky Rezső 
zólyomvármegyei tanfelügyelőségi tollnokot 
jelen állásában; Bentura Sebő vöröstemplomi 
közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Mátyás Károly 
úzoni munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 680 koronát; Zoller Károly nagymarosi 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanító részére 
évi 660 koronát; Tajthy József kiskunfélegy-
házai munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 400 koronát; Sernp Mihály szász-ugrai 

munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító részére évi 
500 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott r 
Tóth Mihály kecskeméti nyug. tanító özv., 
szül. Márkli Teréz részére évi 200 koronát; 
Konecsny János krivoklati r. kaijh. tanító özv., 
szül. Tomasek Anna részére évi 450 koronát; 
Virsik Márton nagyhindi r. kath. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Alföldy Mária részére évi 
300 koronát; Veszely Ferencz egbelli r. kath. 
volt tanító özv., szül. Beyer Antónia és két 
kiskorú árvája részére összesen évi 400 ko-
ronát; Szijj Mihály etei ev. ref. volt tanító 
özv., szül. Takács Eleonóra részére évi 524 
korona 26 fillért és 5 árvája részére együtt 
436 korona 85 fillért; Vecsery Lajos székes-
fejérvári iparos tanonczisk. volt rajztanító özv. 
szül. Valter Anna részére évi 680 koronát; 
Bartos Mór kishartai ev. ref. tanító özv., szül-
Hochschorner Lujza és 6 kiskorú árvája részére 
600 koronát; tí-eyer Miklós boldogasszony fai 
róm. kath. el. isk. volt tacító özv., szül. Dadó 
Rozália részére évi 490 koronát; Wittmann 
Adolf sopron-szilli izr. volt tanító özv., szül. 
Fischer Teréz részére évi 412 koronát és 4 
árvája részére együtt 274 korona 64 fillért; 
Lénárd Sándor felső-kőhéri gör. szert. kath. 

* 

volt tanító özv., szül. Vlád Aure'lia részére-
évi 300 koronát és 4 kiskorú árvája részére 
együtt 200 koronát; néh. Zalka Zsigmond 
ipoly-keszii róm. kath. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Szabó Mária és kiskorú árvája részére 
együtt 372 korona 16 fillért; Király András 
volt csengeri ev. ref. tanító özv., szül. Alexi 
Katalin és Mathild nevú kiskorú árvája részére-
évi 565 korona 83 fillért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A katholikus egyháznak nagy gyásza, 

van: meghalt dr. Zalka János győri püspök 
81-éves korában. A megboldogult életében 
sok alapítványt tett iskolákra és templomokra. 

— Lapunk felelős szerkesztője ágyban 
fekvő beteg; a Néptanítók Lapját a jövő-
számtól kezdve dr. Göőz József segédszerkesztő 
fogja szerkeszteni. A felelős szerkesztő szemé-
lyes intervenczióját kívánó ügyek halasztást, 
szenvednek. 

— Yilág folyása. Berlinben nagy ünnep volt 
ámult héten. III. Frigyes brandenburgi választó-
fejedelem Königsbergben 1701 január 18.-án 
Poroszország királyává koronáztatta magát 
és ezen a czímen azontúl 1. Frigyesnek nevez-
tetett. Ennek a nevezetes napnak kétszázadik 
évfordulóját ülte meg f. hó 18.-án Porosz-
ország, éppen olyan szemkápráztató pompával. 
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a milyennel kétszáz évvel ezelőtt az első 
porosz királyi koronázás végbement. Az ünne-
pen I. Ferencz József király ő fölsége kép-
viseletében Ferencz Ferdinánd kir. berezeg is 
megjelent. — A délafrikai harestéről a búrok 
bősies előnyomulásáról érkeznek hirek. Dewett 
és Botha egyesültek és tervük állítólag az, 
hogy Natalba törjenek és a Durbanba vezető 
vasutat szétdúlják, hogy így az angoloknak 
Natal fővárosával ne legyen összeköttetésük. 
Az angol királynő idegessége naprcl-napra 
növekszik s folytonosan azt hangoztatja, hogy 
öreg napjaira megkímélhették volna ettől az-
igazságtalan háborútól. Lapunk zártakor az 
angol királynő haldoklásáról érkeztek hirek. — 
Az előzetes békeszerződést a kínaiakkal mái-
mind a két részről aláírták és így kezdetét veheti 
a diplomácziai harcz. Mindenesetre még sokáig 
fog tartani, míg a végleges békeszerződés is 
létrejön. 

Berecz Gyula kir. tanfelügyelőnek 
Turóczvármegye főispánja a megyei közigaz-
gatási bizottság ülésén tűzte mellére a Ferencz 
József-rend lovag-keresztjét. A kitüntetett kir. 
tanfelügyelőt üdvözölték: a zniói tanítóképző-
intézet tanári kara, a vármegyei ált. tanító- i 
egyesület (mindkettő Somogyi Géza igazgató 
vezetésével) a r. kath. tanítóegyesület, a turócz-
szentmártoni és ruttkai áll. iskolák tanítótestü-
lete. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő ez alkalommal 1 
50 koronát küldött a Tanítók Háza javára, j 

— Női háztartási iskola. Darányi föld-
mívelési minister női háztartási iskola fölállí-
tását tervezi saját ingatlannal, fölszereléssel és 
bennlakással összekötött intézettel. Az iskola 
szükségletéről már a költségvetésben gondos-
kodott. Az iskola főleg gyakorlati irányú lesz, 
azért a háztartási iskolai növendékek a kert-
szerű gazdálkodás, tejgazdaság, baromfitenyész-
tés, méhészet és házi-iparban nyernek gyakorlati 
kiképzést s különös súlyt helyez az iskola a kerti 
termesztvények eltartására. Az iskolát a közép 
és alsó osztály gyermekei részére szervezik. 

— A Tanítók Tanácsadója czímű könyv, 
mely biztos utmutatója a tanítónak minden 
viszonylatában s mely, czímének megfelelőleg, 
hivatalba lépésétől elkezdve egész nyugdíja-
zásáig megbízható tanácsokkal látja el őt — 
már kikerült sajtó alól. Ara fűzve 2 K. 60 f., 
csinos vászonkötésben 3 K. Kizárólag csak a 
Néptanítók Lapja szerkesztőségéhen lehet meg-
rendelni. — Reméljük, hogy a magyar tanító-
ság tömegesen meg fogja szerezni ezt a nél-

külözhetetlen könyvet, mely alaposan fölvilá-
gosítja úgy jogai, valamint kötelességei felől. 
Lapunkra nézve ennek az útmutató könyvnek 
a tanítók által való megszerzéséből azt várjuk, 
hogy tanácsadó rovatunk apadni fog s így 
több hely jut majd közérdekű czikkek közlésére. 

— Yinczellér-iskola Kecskeméten. Az 
újonan épített kecskeméti vinczellér-iskola most 
nyilt meg. Az iskolába 80 tanulót vettek föl, 
de a jelentkezők közül sokakat kellett más tan-
folyamokba beosztani. A kecskeméti vinczellér-
iskolára a homoki szőllő-termelés ismereteinek 
népszerűsítése körül nagy föladatok várnak. 

— Kertésznöket képző intézet. A bajai 
gyümölcsészeti egyesület terjedelmes emlék-
iratban fordult a földmívelésügyi ministerhez, 
a melyben a nőnevelésnek új irányba terelését 
fejtegeti, hogy tudniillik a nők gazdasági és 
kertészeti oktatátban részesüljenek. Az egye-
sület e czélból egy kertésznőket képző inté-
zetet szándékozik létesíteni és erre a minister 
erkölcsi és anyagi támogatását kéri. Hasonló 
emlékirattal fordult az említett egyesület a 
közoktatásügyi ministerhez is. Óhajtandó, hogy 
e derék kezdeményezésnek kellő sikere legyen! 

— Gyiimölcsutánzatok. Padlicska István 
szobrász, a párisi világkiállításon is kitüntetett 
gyümölcs-utánzatokat készít, melyek a gazda-
sági ismétlő-iskolákban a gyümölcsészet taní-
tásánál mint taneszköz, sikeresen használhatók. 
A közoktatásügyi minister most körrendeletben 
(94.005 sz.) hívja föl a tanfelügyelőségeket, 
hogy találjanak módot arra, hogy e hasznos 
szemléltetési tárgyak legalább a tankerületök-
beli nagyobb gazdasági ismétlő-iskolák részére 
az iskolaföntartók által beszereztessenek. A ne-
vezett szobrász lakik: Budapesten, Izabella-
utcza 62. szám (I. emelet, 15. ajtó). 

— Réztolli újabb kérelme. Kedves kollé-
gáim! Akár el se is kiáltottam volna magamat! 
Eddig 31 megrendelőm van. Talán a nép-
számlálás akadályozott benneteket. (Még ez is 
ellenségem!) Vegyétek hát csak elő lapunk ez 
évi l.-ső számát, keressétek ki belőle levelemet 
és olvassátok el! De olvassátok, már csak 
azért is, mert nekem iszonyú küzdelmembe és 
elszántságomba kei-ült azzal a levéllel elétek 
állanom. Hetedmagammal érzem sorsom irgal-
matlan kezét. Hát csak olvassátok el és — 
siessetek! Réztolli M. 

— Köszönet nyilvánítás. A ráksii róm. 
kath. iskolaszék e helyen is a legmélyebb fiúi 
hódolattal mond köszönetet nagyméltóságú 
báró Hornig Károly veszprém-egyházmegyei 
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megyés Püspök úrnak azon kegyes, jószívű-
ségéért, hogy a ráksii r. kath. iskolának többféle 
fölszerelést kegyesen adományozni méltóztatott. 
Az iskolaszék megbízásából: ifj. Kutnyánszky 
István, róm. kath. tanító, isksz. jegyző. 

— Lapunk és a tanítók. Vettük és meg-
jegyzés nélkül adjuk a következő sorokat: 
„A Néptanítók Lapja olvasóihoz! A Néptaní-
tók Lapja olvasóinak czímeztem, de tulajdon-
képpen azoknak a néptanítóknak szántam, kik 
a Néptanítók Lapját — ezt a minden izében 
magas színvonalon álló tanügyi lapot nem 
olvassák. Fáj a szivem, valami lehangoló érzés 
vesz erőt rajtam, midőn majdnem minden 
egyes számban olvasok egy-egy szerkesztői 
üzenetet annak bizonyságául, hogy sokan 
— nagyon sokan — olvasatlanul dobják féke 
ezt. a kincseket érő lapot. Hányan fordulnak a 
szerkesztőséghez olyan kérdéssel, melyre nem 
egyszer, nem is kétszer, hanem a jó Isten 
tudja, hogy hányszor adott —• igazán bámu-
latos türelmű szerkesztőnk — feleletet. íme 
egy-két üzenet: „Ha szorgalmasan olvasná 
lapunkat, megkimélhette volna a fáradságtól . . . . 
önmagát!" Vagy egy másik: „Ügy látszik ön 
is azon olvasóink közé tartozik, a kik nem 
olvasnak, csak írnak " stb. stb. Meg vagyok 
győződve, hogy a Néptanítók Lapja nem 
szorul az én elismerésemre, vagy dicséretemre, 
de annyit mondhatok, hogy annak szorgalmas 
olvasása növeli önbizalmunkat, pályánk iránt 
szeretetet önt belénk, fáradalmaink között 
bíztat s a mi a legfőbb s a mit legelőbb kel-
let volna említenem : előmozdítja és gyarapítja 
tudásunkat s nem csekély eszköze önművelő-
désünknek és önképzésünknek. Néptanítók! 
Nem azok, kik olvasnak, hanem a kik csak 
úgy ritkán, elvétve tekintenek e lapba, ha 
véletlenül olvassátok e soraimat, tegyetek foga-
dást! ígérjétek meg, hogy ezután e lap egy 
számát sem fogjátok olvasatlanul félretenni. 
Én sokat, nagyon sokat várok a Néptanítók 
Lapjának szorgalmas olvasásától. Megmondjam 
mit várok ? A tanítók tudásának és művelt-
ségének s ezzel kapcsolatban a társadalmi 
állás és tanítói tekintélynek föllendülését. Várom 
továbbá az együvé tartozandóság érzetének 
jobban és jobban való kifejlődését s annak 
rövid idő múlva leendő nagyarányú megnyilat-
kozását. Végül várom és reménylem az Eötvös-
alap erősödékét és fölvirágozását. Hány tanító 
alig, vagy vajmi keveset tud az Eötvös-alapról. 
(Ha tudna, már régen tagja lenne!) Hányan 
idegenkednek a tömörülés gondolatától ?! Miért ? 
Mert ezek alig olvasták a Néptanítók Lapjá-
nak igazán gyönyörű szavait: „Egy mindnyá-
jáért s mindnyája egyért!" Ilyen eszmékért, 
ilyen igazságokért küzd a Néptanítók Lapja 

s ti ezt még elolvasásra sem méltatjátok ?! 
Nem irnám e sorokat, ha nem sajátmagamról 
venném a példát. Ifjú tanító vagyok! Nem 
dicsekedhetem nagy múlttal, de volt idő, mikor 
azt mondtam, igaz az. hogy a kit az Istenek 
gyűlölnek, azt tanítóvá teszik! Ma? Szeretem 
pályámat s azt hiszem mindig jobban és job-
ban fogom szeretni. Honnan merítettem e sze-
retetet a tanítói pálya hánt ? Nem mondom, 
hogy a Néptanítók Lapja olvasásából; de nem 
tagadhatom, hogy annak is van része benne. 
Székesfehérvár. Teleki Sándor. 

Levél a szerkesztőhöz. Vettük és 
adjuk a következő sorokat: A Néptanítók 
Lapjából és mult évi naptárunkból behatóan 
megismertem az Eötvös-alap magasztos czélját. 
Családom iránt szívtelennek, a tanítók jóakarói 
iránt hálátlannak kellene lennem, ha nem lép-
nék azonnal az Eötvös-alap, ezen igazán ember-
baráti intézmény tagjai közé. Eddigi késé-
sem csak nemtörődömségemből, vagyis inkább 
bűnös hanyagságomból származott. Évek óta 
mondogattam: „Hej, ráérünk erre még!" De 
minthogy a mai korbeli tanító nemcsak idő-
sebb lesz, hanem lélekben is gyarapodik, az 
történt én velem, hogy önállóságom ötödik 
évében romlatlan szivem lángra gyuladt az 
„Eötvös-alap" és a „Tanítók Háza" kimond-
hatatlanul üdvös czéljai iránt. Hogv mulasz-
tásomat némileg jóvá tegyem, itt küldök 
postautalványon egy nevemre szóló részesjegyért 
50 koronát. Mély tisztelettel maradtam, alázatos 
szolgája: Nagyfalu (Hontm.), 1901 január 16. 
Bálintffy Béla, kántortanító. 

— Az ,.l jbányai tanítóegyesület" t. tag-
jaihoz. A Néptanítók Lipja 2.-ik számában 
örömmel olvastam a Tanítók Háza gyufája 
révén az Eötvös-alapnak befolyt szép jöve-
delméről. Ezen fölhívásnak engedve a kérdéses 
gyufa beszerzését a „Zsarnócza és vidéke 
keresztény fogyasztási szövetkezetnek" ajánlot-
tam s így ez a szövetkezet azt nagyobb 
mennyiségben meg is rendelte. Midőn ezen 
gyufa beszerzését az „Újbányái Tanítóegye-

; sülét" tagjainak, kedves tanító kartársaimnak 
ezen az úton figyelmébe ajánlanám, vagyok 
Zsamóczán, kartársi üdvözlettel: Lábay Gyula, 
világi elnök. 

— Kérelem „Krassó-Szörényvárm. Kartár-
saimhoz. " Kedves kartársaim! Szives tudo-

| másotokra hozom, Recht és Schvarz lugosi 
nagy füszerkereskedő czég indítványomra 
a Tanítók Háza gyufáját beszerezte. Nagyon 
kérlek mindnyájotokat, kivétel nélkül, ipar-
kodjatok, hogy községetekben csak is a 
„Tanítók Háza gyufája" legyen forgalomban. 
Lássátok az „Emke" 7000 koronát kapott 
5° o jutalék gyanánt a gyufájából, pedig annak 
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nincs az országban 28.000 apostola! Kérjetek 
mindenütt Tanítók Háza gyufáját! Istvánfalván. 
líáskó László, áll. tan., járásköri elnök. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. A 
Vörösmarty-szoborra és alapra: Princzinger 
György és Szepacher Ferencz tanítók (Csanálos) 
gyűjtése növendékeik közt 10 K.; Deák Lajos 
kir. tanácsos, tanfelügyelő (Maros-Vásárhely) 
gyűjtése a megyéjebeli állami iskolákban 55 
korona 14 f. (ehhez járultak: Gödemesterháza 
3 K 12 f.; Szentgericze 2 K. 10 f.; Remete-
szeg 90 f.; Vécs 2 K. 98 f.; Marosszentkirály 
1 K. 32 f.; Csokfalva 1 K. 20 f.; Mezősám-
sond 1 K. 20 f.; Palotailva 3 K.: Nyárád-
szereda 12 K. 61 f.; 8 K. 54 f.; Kibéd 8 K. 
54 f.; Nagyölves 84 f.; Erdőszengyei 70 f.; 
Harezó 60 f.; Mezőbánd 5 K. 28 f.; Görgény-
Szent-Imre 2 K. 25 f.; Görgényüvegcsür 1 K ; 
Magyarfülpös 2 K ; Beresztelke 2 K. 50 f.: 
Vajdaszentivány 3 K = 55 K. 14 f.); Jakó 
Dénes, Halmágy (az ottani tanítótestület ado-
mánya, melyhez 1 — 1 koronával hozzájárultak: 
Baumann Gyula, Jakó Dénes és Krocsán Irma) 
3 K.; a magyar-goroszlói áll. el. iskola növen-
dékei (bek. Dobai László) 1 K.; a szabadkai 
izr. el. iskola növendékei 16 K. 16 f. (ehhez 
járultak: I. osztály: Klein Endre 20 f.; Stern 
Ferencz 10 f.; Stem István 10 f.; Bleier Bella 
10 f.; Beck Teréz 20 f.; Halbrohr Katicza 
10 f.; Beck Imre 10 f.; Gamsz Imre 10 f.: 
Klein Ernő 40 f.; Vig Lajos 10 f.; Schuller 
Anna 20 f.; Schvarcz Boriska 20 f.; Horovitz 
Irén 10 f.; Krausz Hon 10 f.; Neumann 
Gizella 10 f.; Singer Dezső 10 f.; Roth Olga 
4 f.; Szenes Margit 4 f.; Körpel Pál 4 f.; 
Körpel Jolán 4 f.; Lang Béla 4 f.; Huberth 
Miklós 4 f.; Strausz Mór 4 f.; Deutsch Szerén 
4 f.; Weisz Irma 6 f.; Neuhausz Ármin 4 f.; 
Kaufer Gizella 4 f.: Bienenstock Arthur 8 f. = 
2 K. 84 f.; II. osztály: Fodor Margit 40 f.; 
Hirschbein Lina 20 f.; Gali Lenka 10 f.; 
Engler Johanna 20 f.; Erdősi Ferencz 20 f.; 
Beck Imre 20 f.; Gerber Imre 30 f.; Gans 
Margit 10 f.; Krausz Imre 10 f.; Klein Gvula 
40 f.; Feldstein Erzsi 40 f.; Hubert Géza 10 f.; 
Kertész Béla 20 f.: Roth Dezső 20 f.: Bleier 
Dezső 20 f.; Kaufmann Jenő 20 f . ; Vilheim 
Károly 20 f.; Barta Ernő 10 f.; Löw René 
10 f.; Hevesi József 10 f.; = 4 K.; III. j 
leányosztály: Beck Flóra 4 f.; Kálnai Berta 
6 f.; Stem Emma 10 f.; Szilasi Anna 20 f.; 
Weiszberger Irma 20 f.; Kaufer Szeréna 6 f.; 
Klein Regina 4 f.; Beck Erzsébet 24 f.; 
Geiger Mariska 40 f.; Neumann Jenni 10 f.; 
Bátori Erzsébet 10 f.; Unger Ella 10 f.; 
Szenes Rózsi 4 f.; Munk Jolán 4 f.; Dominus 
1 K. = 2 K. 72 f.; IV. leány osztály: Bleier 
Erzsi 8 f.; Hauser Etel 10 f'.; Spitzer Jolán 

6 f.; Schossberger Edith 20 f.: Schvímmer 
Olga 10 f.; Beck Bella 30 f.; Heisler Rózsi 
20 f.; Freudenberg Antónia 50 f.; Tenczer 
Irma 20 f.; Brums Ella 4 f. = 1 K. 78 f.; 
I I I . fiúosztály: Gáli Ákos 16 f.; Schönfeld 
Vilmos 10 f.; Kráhl Béla 20 f.; Löwy László 
20 f.; Volvovics Mór 20 f.; Beck Tibor 10 f . ; 
Stem József 10 f.; Franki Endre 20 f.; 
Horvát Ernő 20 f.; Engl Imre 10 f.; Neuhaus 
Sándor 6 f. = 1 K. 62 f.; IV. fiúosztály: 
Kohn Miklós 10 f.; Müller Sándor 40 f..; 
Bienenstock Ervin 10 f.; Klopfer Ignácz 10 f . ; 
Weisz István 40 f.; Bátori Győző 10 f . ; 
Geiger Imre 40 f.; Deutsch Simon 20 f.; 
Pilisch Lipót 10 f.; Müller Oszkár 20 f . ; 
Pollák Jenő 20 f.; Tyroler Károly 10 f.; 
Hubert Oszkár 10 f.; Stromer Márton 10 f . ; 
Metzner Ernő 40 f.; Buchwald Ignácz 10 f . ; 
Barta Sándor 10 f. = 3 K. 20 f.). 
2. Tanítók Házára: Fűzi Márk 20 f.; Diorámás 
F. (Cseszte) 17 K.; Kohut Salamon, Temerin 
(gyermekmulatság tiszta jövedelmeként) 12 K.; 
a jászberényi Kossuth-utczai iskola pásztor-
játék" jövedelméből bek. Legez a Mihály) 5K. — 
3. Eötvös-alapra: Kocsár Imre 40 f.; Erdős 
István (Pozsony-Besztercze) r. t. évdíja 1901-re 
3 K.; Bálintffy Béla, Hont-Nagyfalu (részes-
jegy) 50 K. 4. A fővárosi Ínségesek szá-
mára (Péterfy és Lakits fölhívása értelmé-
ben) : Lázár József (Sarmaság) 20 f.; Erdős 
István 50 f.; Gáspár István 20 f.; IJjváry 
János (Somogy-Acsa) 1 K.; Bucsy Mihály 
(Seprős) 2 K. Átadtuk Schmidt Albin pénz-
táros úrnak. 

— Gyűlés. Az „udvarhelymegyei tanító-
egyesület" székely keresztúri köre f. évi február 
hó 13-án cl. e. 9 órakor kezdve, Székelv-
Kereszturon az állami iskolában gyűlést tart. 

Halálozások. Tóth Károly, erzsébetvárosi 
állami tanító f. hó 11-én életének 41-ik, 
tanítói működésének 16-ik évében, megszűnt 
élni. — Izsák Gyula tanító Nagy-Doroghon. 
életének 26-ik évében elhunyt. Bányay 
László gör. kath. kántortanító 70-éves korában, 
tanítói működésének 50. évében Nyir-Gebén 
elhunyt. — Sziebb Frigyes felsősegesdi k. 
tanító életének 56., tanítóskodása 38-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékökre! 

Tartalom : Népoktatás és a gyakorlati élet. 
Halász Ferencz. — Neveljünk tagokat az Eötvös-
alapnak. Zádor Gyula. — Az olvasás tanításának új 
módja. Somogyi Béla. — Népies gazdasági előadás. 
Makay István. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra: 
Megy Pisti az iskolába. Nagy Sándor. — Hivatalom 
rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: IJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 4- lk számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
J.-Árokszállás község róm. kath. népiskolájánál 

lemondás folytán megüresedett I-ső párhuzamos 
leányosztály-tanítónői állásra 1901. évi január hó 
19-ig pályázat nyittatik. Javadalma: 600 korona 
törzisfizetés, törvényszerinti korpótlék és 200 korona 
évi lakbérilletmény a község pénztárából évnegye-
denkint előre fizetve. Kérvények a róm. kath. iskola-
szék elnökségére küldendők. Megjegyeztetik, hogy 
a megválasztott, •— állását az egyévi próbaév kikö-
tése mellett azonnal köteles elfoglalni. Személyes 
megjelents nem kívántatik. (2—III—3) 

Tanítói állást keres Muhoray Sándor s.-tanító. 
Jászberény, VI. ker. (13—III—3) 

A foktői (Pestmegye) róm. kath. kántortanítói 
állomás elhalálozás folytán megüresedvén pályázat 
hirdettetik. Évi javadalmazása : lakás természetben : 
három szoba, konyha, kamra, pincae és mellékhelyi-
ségek, közös udvarral; 560 K készpénz; a belső 
határban 18 kat. hold és 1506 a külső határ-
ban 5 kat. hold és 75 szántóföld, folyó évben 
haszonbérbe vannak ; rendes megyei stóla, kis 
temetéstől 52 f, ö. temetéstől 104 f, libera 80 f, 
esketéstől 1 K, kereszteléstől 20 f. És búcsúztatásért 
versenkint 40 f. Kötelességei: a felső osztályokban 
tanítani, az énektanítást a kijelölt órákban vezetni 
és a kántori teendőket végezni. A megválasztott a 
törvényben biztosított özvegyi félév haszonélvezete 
lejártáig havonkint 50 K fizetést és a stólajövedel-
meket kapja. A kántori-, működési és erkölcsi 
bizonyítványnyal fölszerelt kérvények az iskolaszékre 
czímezve, 1901 január 21-ig ft. Mezey Ignácz ker. 
esperes úrhoz Miskére küldendők. Személyes meg-
jelenés kívántatik s a választás délelőtt 9 órakor 
kezdődik. A korteskedés szigorúan tilos. Az iskolaszék. 

(32-11—2) . 
Szűcsi (Hevesm.) róm. kath. fiókegyház — nyug-

díjazás folytán megüresedett — kántortanítói állo-
mására pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 5 k. hold 
834 Q ö l szántóföld és rét-.' 2. 215 pár után, páron-
kint 1 véka rozs és 40 fillér; 3. földmunkaváltság 
czímen 24 korona; 4. 5 öl tűzifa beszállítva ; 5. ostya-
sütésért 8 korona; 6 stólából évenkint 50 korona; 
7. Tanításért a községtől évi 160 korona; 8. 583 Q"öl 
kerttel összekötött beltelek, melyen a 2 szoba, konyha, 
kamarával bíró lakás az istállóval együtt leégett; 
s míg ez újonan fölépül ez év folyamán, addig meg-
felelő lakásról bérlet útján lesz gondoskodva. Köte-
lessége : az összes kántori teendőkön kívül, a reá 
bizandó osztályt és az ismétlösöket tanítani. Az állo-
más azonnal elfoglalandó. Kérvények kellően fölsze-
relve január 29-ig, Hajdukovics Ödön lelkész czímére, 
Rózsa-Szent-Márton (u. p. Apcz) küldendők. A válasz-
tás f. hó 31-én délelőtt 10 órakor lesz, melyre a 
próba végett, személyes megjelenés kívántatik. 

( 3 3 - I I - 2 ) 
A szerednye> anyaegyházhoz tartozó Hluboka 

község róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 3 szoba, kamara és konyhá-
ból álló lakás. Kerten kívül '/a teleknyi szántóföld, 
adóját a tanító fizeti. Különféle alapokból 336 korona. 
Stóla 30 korona. 12 szekér fa hiveK által behordva 
24 korona. 8 köböl párbér 64 korona Állami segély 
358 korona. Tanítási nyelv magyar es tót. Kellően 
fölszerelt folyamodványok főtiszt. Beni<ő József espe-
res úrhoz küldendők Ungvárra. Az állomás azonnal 
elfoglalható. (46-11—2) 

Egy oki. segédtanítót, vagy tanítónőt keresek 
február 1-től május utoljáig. Fizetése ez időre 120 
korona, egy bútorozott szoba, mosás, világításon 
kívül teljes ellátás. Zagyvarékas, 1901 január 15. 
Boldizsár Pál, kántortanító. ( 6 0 - 1 - 1 ) 

A nagykölkedi (Vasmegye, pósta Egyh.-Rádocz) 
r. kath. magyar tannyelvű népiskolához a tanító elhalá-
lozása folytán kisegítőül 4 hóra tanító vagy tanítónő 
kerestetik. Javadalmazás 4 hóra 320 korona; lakás-
ról és élelmezésről az illető alkalmazott saját maga 
tartozik gondoskodni. Személyes jelentkezés napja f. 
évi január 27. Az állás február 1-én elfoglalandó. 

( 5 4 - 1 - 1 ) 
Pályázat a rákoscsabai reform, kántortanítói 

állásra. Fizetés: pénz 352 kor.; 50 véka rozs; 
11 hold szántóföld; tandíj fejenkint 4 kor. 70—80 
gyermektől. Kántori fizetés : pénz 60 kor.; stóla — 
120—140 kor. Kényelmes lakás kerttel. Pályázatok 
alulírotthoz Rákos-Csabára márcz. l-ig küldendők. 
Törö Lajos, reform, lelkész. (58—11—1) 

Tanítójelölt mint segédtanító bárhol alkalmazást 
keres. Czím : Richa (Mohács), tanító. (75—I—1) 

A zombai (Tolnamegye) r. kath. elemi iskolánál 
egy osztálytanítói állásra febr. 2-ig pályázat hirdet-
tetik. Ezen állással egy bútorozott szobán kívül 
nyolczszáz korona fizetés van összekötve, mely 
összegben a kertilletmény is bennfoglaltatik. Kötelme 
az iskolaszék által kijelölt osztályt önállóan vezetni, 
az ismétlős-fiúkat oktatni s a kántort akad'ilyoz-
tatása esetén önállóan helyettesíteni. Okleveles taní-
tók kérvényeiket az iskolaszéki elnök úrhoz küld-
hetik Zombára. Radics Gyula, isk. jegyző. 

( 6 1 - 1 - 1 ) 
A mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 

béruradalmának Répá3-pus'.vcáj án egy róm kath. 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás : készpénzben 
évenkint 400 korona, buzajárandóság évenkint 5 
hektoliter, rozsjárandóság évenkint 10 hektoliter, 
tüzifajárandóság évenkint 24 ürméter botfa, 1200 
négyszögöl tengeriföld, egy darab marhatartás, két 
darab öreg sertéstartás, és származékaiknak egyéves 
korig való tarthatása, szabad lakás, konyha- és 
konyhakerttel. A tüzifajárandóságból a tanító az 
iskolát is fűteni tartozik. A kinevezett tanító köteles 
leend a nyári szünidőben a gazdasági intéző utasítá-
sainak megfelelőleg a gazdaságban segédkezni, mely 
segédkezésnek megelégedésre történt teljesítéséért 
őt 200 korona jutalom illeti m°g évenkint az ura-
dalom részéről. Az állás azonnal betöltendő. Okle 
veles róm. kath. tanítók folyamodványaikat, bizo-
nyítványmásolataikkal a mezőgazdasági ipar-rész 
vénytársaság béruradalmi igazgatóságához Kaposvárra 
nyújtsák be. (63—II—1) 

A somogynagybajomi róm. kath. iskolához egy 
okleveles altanító kerestetik. Fizetése 800 koron i, 
egy bútorozott szoba tisztogatással, a téli fűtéshez 
elegendő fa egyszeri elfűtetéssel. Kötelmei: az isk.-
szék által kijelölt mindennapi osztálysk, valamint 
az ismétlők felének lelkiismeretes tanítása, a főtanító 
felügyelete alatt. A kántorságban segédkezni tarto-
zik ha tud. A kérvények beküldése e lap megjele-
nésétől 8 nap. Kérvények a Plébániára küldendők. 
Bővebb fölvilágosítást ad Hochrein Lajos, főtanító. 

( 6 4 - 1 - 1 ) 
A fenvökosztolá,nyi (Barsmegye) róm. kath 

kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme pénz és terményekben 899 korona 26 fillér. 
Pályázat határideje február 10. Fenyő-Kosztolány, 
1901 január 15. Hruska Béla, iskolaszéki elnök, 
plébános. (67—II—1) 

A szeghegyi ev. egyház Engisch János korai 
halála folytán az elemi I. fiúosztályba tanítót, eset-
leg tanítónőt keres, kinek fizetése évi 700 korona és 
100 korona lakpénz,"összesen 800 korona előleges 
havi részletekben. Tannyelv: német-magyar. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Engisch Frigyes, ev. lelkész. 

( 7 0 - 1 - 1 ) 
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A sziliéinél (Arvam.) r<5m. kath. fiókközségbe 
február 25-iki határidővel tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme a hitközségtől : nevyedévi 
részletekben 400 korona—400 korona, nemkülönben 
a jogosultnak az ötödéves korpótlék •)•>, államtól 
biztosítva; szabad lakás. Folyamodványok főt. Voj-
tiesek József, zakamene-klini plébános s ker. tan-
felügyelőhöz küldendők. (83—1—1) 

A knéz i (Temesmegye) községi iskola I. osztályú 
ianítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
róm. kath. okleveles tanítók, kik a magyar és 
német nyelvet Írásban és nyelvben birják és a kán-
torátusban jártasak. Jövedelem: 320 korona kész-
pénz 50 p. m. tiszta búza, 2 hold prima szántóföld 
a kataszter szerint, 3 öl kemény tűzifa, 2 öl szalma, 
12 korona irodai általány, '/< hold pótkert. Lakás 
mely áll: 2 padlózott szobából, kamra, konyha, 
padlás, pinczéből disznóól és egy hátulsó istállóból. 
Az illető köteles a kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni és az istentiszteletnél segédkezni. A 
pályázatok az elnökséghez czímzendők. Knéz, 1901 
január 15-én. Az elnökség. (65—I—1) 

Vasmegyében Alsó-Rönök fiókközség róm. kath. 
elemi népiskolájához önálló tanító kerestetik. Két 
szobából álló lakáson, konyhán, kamarán, gazdasági 
épületeken, valamint konyhakerten kívül összes évi 
jövedelme részint terményekben, részint készpénzben 
800 korona. Tannyelv : német-magyar. Pályázati 
határidő és választás napja folyó évi február 4-ike. 
Személyes megjelenés kívántatik. Képesítő okmány-
nyal ellátott kérvények Győri Mihály iskolaszéki 
elnökhöz czímzendők Alsó-Rőnökre, utolsó pósta 
Vas-Rátát. (66—1—1) 

A püspöklaki r. kath. osztálytanítói állomásra 
február 3-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: egy polgári 
évre 740 korona, 6 köbméter tűzifa s a legszük-
ségesebb bútorokkal fölszerelt szoba. Kötelesség: 
egy tantermet önállóan vezetni és szükség esetén a 
kántorságban segédkezni. Csak okleveles férfi- és 
nőtanítók pályázhatnak. Az állomás választás után 
azonnal elfoglalandó. Tannyelv : német - magyar. 
Folyamodványok Püspök-Lakra (Baranyavármegye, 
u. p. Himesháza) az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Seharfenberger János, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 6 8 - 1 - 1 ) 

A lapáncsai plébániához tartozó I l locska (Baranya-
megye) községben üresedésben levő r. kath. kántor-
tanítói állásra febr. 6-ig pályázat nyittatik. Összes 
jövedelme: a tisztességes szabad lakáson és hozzátar-
tozó melléképületeken kívül 827 kor. 52 fillér, a mely 
összegnek több, mint V< része mindenkor negyedévi 
előleges részletekben készpénzben fizettetik, 'A része 
pedig különféle czímek alatt (tűzifa, föld stb.) adatik. 
Tannyelv : német-magyar. Helyi (filiális) kántorteen-
dők végzendők. Személyes megjelenés feltétlenül 
megkívántatik. A választás február 6-ikán lesz. 
Okleveles tanító hiányában pályázhatnak képezdét 
végzettek is. Kellően fölszerelt folyamodványok a 
lapáncsai plébánia-hivatalhoz intézendők. Lapáncsán 
(Baranyam.), 1901 jan. 14. Pál József, plébános, 
iskolaszéki elnök. (56—I—1) 

Az ipolyfödómesl róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. 2 szoba, zárt konyha, 
kamra, istálló. 6 hold, 610 Q ö l szántóföld bérbe-
adva 88 korona 20 fillérért. 149 Q ö l kert. 34 ür-
méter fa. 15 hekloliter buza. 12 hektoliter rozs. Bor-
váltság 16 korona. Munkaváltság 14 korona. Tandíj : 
98 korona. Fapénz 29 korona. Stóla 40 korona. 
Okleveleseknek 164 korona államsegély. Határidő 
1901 február 15. Ipolyfömédes, Hontm. Janovits 
Károly, iskolaszéki elnök. (72—1—1) 

A perekedi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat. Jövedelme: készpénzre átszámítva 1017 K 
58 fillér. Tisztességes lakás 2 szobával, melléképü-
letekkel. A folyamodványok az iskolaszék elnökéhez 
küldendők BerkeBdre (póstahely Baranyában). Szemé-
lyes megjelenés Perekeden ajánlatos. Határidő jan. 31. 

( 7 1 - 1 - 1 ) 

A Gyula városa által föntartott tanyai iskolák 
egyikénél megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Ez állás javadalma évi 800 korona, lakás, 
kert és korpótlék, melyért a tanító az ismétlő-tan-
köteleseket is tartozik tanítani. A megválasztandó 
tartozik állását február 15-én elfoglalni. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények nálam, f. évi február 
3-ig adandók be. Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. 

(69-11—1) 

Tanítói pályára készülő 24 éves róm. kath. ifjú 
tanítói állást keres azonnali belépésre. Czím: „Tanító" 
Gyülevész (Zalamegye), pósta Szent-László. 

(73-1—1) 

Háromfa-Agaróv község (Somogym.) r. kath. 
iskolaszéke a harmadik tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése egy polgári évre 800 korona, 
bútorozott szoba, fűtés és tisztogatás. Oki. férfitaní-
tók kérvényeiket Doby Vinoze plébános úrhoz küld-
jék be február 7-ig. Az iskolaszék. (81—I—1) 

A földesl ort. izraelita hitközségnél egy okleveles 
tanítói állás folyó évi szeptember elsejére betöltendő. 
Következő fizetés mellett: Egy évre 700 korona. 
Állami kiegészítés 100 korona. Lakbér 100 korona. 
Az illetőknek magyarul, héberül eddigi működésük-
ről, továbbá előéletükről szóló bizonyítványaikat, 
alólirott iskolaszéki elnökhöz legkésőbb márczius első 
napjáig beküldjék. A megválasztott tanító köteles 
ismétlőket, úgyszintén rendes előadáson kívül né-
metet is tanítani; a megválasztott tanító csak is 
egy évi próbára alkalmaztatik, év végével fentartja 
a hitközség a jogát állandósítani, vagy meg nem 
felelő esetben elbocsájtani. A pályázókat az iskola-
szék személyes megjelenésre meghívhatja, de ez 
útiköltség csakis a megválasztottnak téríttetik meg. 
Földes, 1901 január 12. Krausz Sámuel, iskolaszéki 
elnök. (52-II—1) 

A lokczal másodtanítói, folyó évi február hó 21.-re, 
a tyapesoi és vaszi loi róm. kath. tanítói állomá-
sokra pedig február hó 26. pályázat hirdettetik. 
Mindegyiknek jövedelme állami segélylyel 800 
korona természetes lakással. Pályázhatnak oly okle-
veles tanítók, tanítónők és óvónők, kik a tót nyelv-
ben szóban és Írásban kellő jártassággal birnak. 
Iskolaszékre czímzett kérvények Vojticsek József ker. 
tanfelügyelő-plebános úrhoz Zakamene -Klinbe inté-
zendők. ( 7 4 _ i _ i ) 

A bényei (Pestm., u. p. Gomba) ág. hitv. ev. 
egyház iskolájának I—III. osztályához tanítót keres. 
Fizetése : egy bútorozott szobából álló lakás és évi 
600 korona az egyháztól s 200 korona államsegély. 
Jelentkezhetni jan. 30-ig alulírottnál. Riecsánszky 
Endre, lelkész. (62—II—1) 

A dunaszegh i róm. kath. osztálytanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak okleveles tanítók. 
Jövedelem 600 .korona a hitközségtől, 200 korona 
államsegély, egy bútorozott szoba fűtéssel. Kötelmei: 
a rendes tanításon kívül az ismétlősök tanítása és 
kántorságban segédkezés. Pályázati határidő február 3. 
Kérvények fölszerelve a dunaszentpáli (Győrvár-
megye) plébánia-hivatalhoz küldendők. Iskolaszék. 

( 5 9 _ I _ 1 ) 
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Pályázat. Keglevichházán fölállított második 
osztálynál rendszeresített tanítói állás betöltésére 1901. 
évi február bó 15 ére nyilvános pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: évi készpénzbeli fizetés 800 korona : 
lakbér-illetménye évi 100 korona; pályázóktól 
a tanítási nyelv, magyar-német, teljes ismerete 
kívántatik; a megválasztott köteles állását hala-
déktalanul elfogadni, akadályoztatás esetén a hely-
ben szokásos templomi functiókat végezni és az 
ismétlő-iskolát fölváltva a másik tanítóval tartani; 
csak róm. kath. vallásúak választhatók. A kellően 
fölszerelt folyamodványok legkésőbb 1901. évi január 
hó 28-ig az iskolaszékhez czímezve küldendők be 
Torontálmegye Keglevichházára. Az iskolaszék elnöke. 

(79—III—1) 

A somogyvámosi róm. kath. Il.-tanítói állomásra 
1901. év január 30-iki határidővel pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: 600 korona egész évre és lakásul egy 
bútorozott szoba fűtéssel. A 200 korona fizetés-
emelés kilátásba helyeztetik. Köteles: a reá bizott 
osztályokat vezetni, ismétlő-iskola tanításában és a 
kántorságban helyettesíteni. Pályázhatnak okleveles, 
sőt képezdevégzettek, nőtanítók is. Az iskolaszék 
megbízásából, Háhner József, főtanító. Vámos (u. p. 
Somogy vár, Somogym.) (45—I—1) 

Baranya-Szt-Györgyhöz tartozó Tormás magyar 
kántortanítói állomására febr. 12-ig a pályázat meg-
újíttarik. Jövedelme 1010 korona. Személyes meg-
jelenés szükséges. Iskolaszéki elnök. (85—I—1) 

H I R D E T É S E K1. 

„Cserélnék bárhol!" 
Lásd az X. számban. Jelentkező nem volt. 

( 8 2 - 1 - 1 ) 

Fénykép után 52X72 cm. nagyságú 

krétaraj z 
darabja 8 korona. A rajz elfogadása nem köte-
lező, a mennyiben annak 8 nap alatti visszaküldése 
esetén az utánvételezett összeget megtérítem. Minden 
kép után 1 koronát a Tanítok Háza javára küldök 
be. Saághy Gyula tanító, Baranya-Ozd, u. p. 

Magyar-Mecske. (84—I—1) 

óhajtok állami tanítóval. Törzsfizetés : 1000 korona. 
P. J. állami tanító, Doboz (Békésmegye). 

( 4 4 - 1 - 1 ) 

Kath. Egyházi Népénektár. 
ír ták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 500 szent énekkel, sok Bzép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(2342—X-6) 

•m >•*= vu, m xfe sök ,m s>í m> m, 

R ó m . k a t h . n e v e l ő n ő 
kerestetik pusztára négy árva gyermek mellé. Leg-
idősebb 6'A-éves, legkisebb kétéves. Égy fiú, három 
leány. Kellékek: tanítónői oklevél, magyar-német 
nyelv, zongorázás tudása. Szükségesek jó bizonyít-
ványok, de fő, hogy a gyermekeket szeresse. Díja-
zása évi 720 korona és teljes ellátás. Arczképpel 
ellátott ajánlatok hozzám küldendők Kis-Babothra 

! Győrmegye). Szüts Mihály, tanító. 
(39-11—li 

vft. vVo J t J t í >1/ í l j VÍ4 ítji VIA »•<" 
•w W W W W W W «>° tfwwí^ífr 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kotta 10 fillér. Köbö lkú t 

(Esztergomra.) (42—XX—2) 

HMMMMMMMMMnYrtrtrtrtrHf 
V V V V V V V V V V V V V V V V 

50 év óta fönnálló orgonaczég! 
Peppert Nándor és fin 

Szombat helyen. 
Ajánlják készletben levő kiváló új orgonáikat. Egy 
12—8 vált., a hely szűke végett jutányos áron részlet-

fizetésre, úgyszinte fusharmoniumok is kaphatók. 
(57» Tanítók Háza javára.) 

(7-III—3) 
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MEGJELENT 
s alul irt igazgatóságnál a nettó-ár és 10 fillér posta-

költség előleges beküldése mellett kapható: 
1. Az 1900. évi deczember hó 18-án, 45.781. sz. ralhís- és közoktatásügyi 

m. kir. nrinisteri rendelettel kiadott: 
t 

Állami elemi népiskolai tanító- és taníténöképzö-intézetek 
rendtartása. 

Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér. 

2. Az 1900. évi deczember hó 18-án, 45.781. sz. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeri rendelettel kiadott: 

Állami elemi népiskolai tanítók és tanítónők képesítő-vizsgálati 
s z s e t / S o á X y s z o / f c e L . 4 * 

Nettó-ára 24 fillér, bolti ára 32 fillér. 
Budapest, 1901. évi január hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
igazgatósága 

I. ker. Vár, Iskola-tér 3. sz. 

k>7 

fe 
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tJL i x 
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•Cr 
wv V/ 

I) ^ 

ö . 

Í í 

r.é^L 

fip^f* i'.JV 

( ^ J e l d í i z e t e s i s í r a : 

-i&^k Egész é v r e k o r . F é l é v r e »> kor . N e g y e d é v r e 2 kor . fill. 

íClJB Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem, fogadnak el, s az előfizet esi pénzel,' TP^g ezen igazgatósághoz küldendők be. u A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságii. 

, Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

i, A A A A A A A JS, A A Jl X. A A A A A Jl A A A A A A A A" A A A1V ÍJ 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E H I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negved évnél kevesebb 

Megkaphatja c lapot minden magyarországi népoktatási idüre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzok a 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári kiadóhivatalba küldendők. 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. . . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését , .V hirdetesek ársznbasiu — A pályázati hirdeteseknel mm-

Aa „„ <n„í..íi„. i • . r í - , . . den egyes szoert, minden kozles után 6 fillér fizetendő. Az ily 
ígazolo es az illetekes kir tanfelügyelő altal láttamozott m ó , i 0 n mindenki által kiszámítható hirdetési díj elöve küldendő 
községi eloljarosagi bizonyitvanynyal együtt, a „Néptanítók be. Egyéb hirdet ésekiiek az egész oldal egy hetvenkotted részét 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg- tevő petit nyomású és egy hasába sora 1 korona. Ezek a dijak is 
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. j előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUBAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MA6T. KIK. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

hí eitii-atolcat nem. uc U í 111. vissza. 

Állami népoktatás. 
(H.) X agy jelentőséggel bir nép-

oktatási törvényünknek az az alapvető 
rendelkezése, a mély szerint a közok-
tatási ministernek jogában és tisztében 
ál l bárhol, ha szükségesnek lát ja, t isztán 
államköltségen, a helyi körülmények 
á l ta l igényelt népoktatási tanintéze-
teket fölál l í tani. Nagy jelentőséggel b i r 
ez a rendelkezés nemcsak azért, mivel 
az ál lam iskolaföntar tó i jogát korlátlan-
nak je lö l i meg; — hanem még azért 
is, mer t a közoktatási ministernek 
nemcsak jogává, hanem tisztévé, tehát 
kötelességévé teszi, hogy mindenüt t , a hol 
az állam, avagy a közművelődés érdeke 
szükségessé teszi, — ál lami népoktatási 
tanintézeteket állítson. 

Népoktatási törvényünk az ál lamon 
k ívü l még a községet je lö l i meg köte-
lezett iskolaföntartóul , míg a hit fele- | 
kezeteket a legszélesebb körben, a tár -
sulatokat és magánosokat bizonyos 
korlátozással följogosítja népiskolák állí-
tására. Nagy bölcseség re j l ik a tö rvény 
ez intézkedéseiben, mer t k izár ja a nép-
oktatás monopolizálását; s mert a 
különböző je l legű népiskolák közöt t 
a lka lmat nyú j t a nemes versenyre. 
Hogy ennek a nemes versenynek minő 
üdvös eredményei vannak, azt nép-
oktatásunk nagyarányú föllendülése 
fényesen igazolja. 

Azzal minden elfogulat lan ku l tú r -
pol i t ikus t isztában van, hogy hazánk-
ban az ál lami népoktatás nemcsak a 
közművelődés, hanem a magyar nemzeti 
ál lam érdekében is elsőrangú fontos-
sággal b i r ; mer t a míg egyfelől czélja 
és föladata az ál lami népoktatásnak, 
hogy a több i iskolaföntartóknak köve-
tendő például szolgádon, mert hiszen 
legfőképpen csakis az ál lam képes a 
maga nagy erkölcsi ós anyagi erejével 
mintaszerű népoktatást létesíteni, addig 
másfelől nem kevésbbé fontos föladata 
az egységes magyar nemzeti á l lam 
konszolidáczi^ját előmozdítani. 

Az ál lam emez iskolaföntar tó i jogát 
és t isztét egészen az 1895. évig bizony 
nagyon szórványosan, mondjuk ki, sze-
gényesen gyakorol ta : mer t hiszen akko-
ráig, tehát a népoktatási törvény 
életbelépte . óta letel t egy negyed 
század alatt , mindössze 882 ál lami nép-
iskolát á l l í to t t , a melyekben összesen 
1557 taní tó működö t t s az ál lami 
költségvetésből e czélra mindösszesen 
1,800.000 koronát fordí to t t . 

Wlassics ministernek elévülhetet len 
érdeme nemcsak az, hogy egészen új 
ku l tú rpo l i t i ka i i rány t je lö l t ki. melynek 
czélja a magyar faj művelődési súlyá-
nak biztosítása; hanem az is, hogy a 
törvén}- intencziójának megfelelően az 
ál lami népiskolák fölál l í tását nemcsak 

Lapunk 4-ik szániához egy melléklet van csatolva. 
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jogának, hanem tisztének is tek in t i s a 
le fo ly t hat óv a la t t az ál lami nép-
oktatásnak oly nagy lendületet adott, 
a melyet a legvérmesebb ku l túrpo l i -
t ikusok sem mertek remélni. 

Különösen hangoztat juk, hogy az 
á l lami népoktatás nagyarányú ki fej-
lesztése minden erőszakosság kizárásával 
tö r tén t . Nem vol t arra eset, hogy 
valamely község, avagy hitfelekezet 
nópoktatásügye az érdekeltek beleegye-
zése, avagy éppen akarata ellenére 
á l lamosí t ta to t t volna. De nincs is az 
erőszakolásra semmi szükség, mer t ma 
már nemcsak a magyar lakosságú 
községek, a melyek önerejükből nem 
képesek virágzó népoktatást létesíteni, 
hanem a vegyes, sőt a nemzetiségi 
községek is mind nagyobb számban 
nemcsak önként kérelmezik a magyar 
á l lami népiskolát, hanem e czélra a 
tő lük telhető anyagi hozzájárulást is 
megajánlani készek. 

Ezen, ál lami szempontból rendkívül 
örvendetes jelenség indí tó oka a minis-
ternek ama bölcs pol i t iká jában kere-
sendő, hogy az ál lami népiskolákban a 
valláserkölcsi oktatásra és nevelésre a 
legnagyobb gondot fordí t ják s a nem-
zetiségek meggyőződtek, hogy a magyar 
ál lami népiskola a magyar tannyelv és 
a magyar nemzeti érdekek teljes meg-
óvása mel le t t egyáltalán nem törekszik 
az anyanyelvet k i i r tani . 

Az ál lami népoktatás fejlődését rend-
k ívü l érdekesen és örvendetes módon 
ismertet ik a következő adatok: 

189 5.évben az ál lami népiskolákba ösz-
szesen 104.674 tanköteles j á r t ; 1896-ban 
121.511; 1897-ben 148.906; 1898-ban 
178.776; 1899/900- ik tanévben 1 93.818; 
a most fo lyó 1900/901- ik tanévben 
224.158 tanköteles lá togat ja az ál lami 
iskolákat; tehát hat év alatt az állami nép-
iskolai növendékek száma jóval túl meg-
kétszereződött. 

Természetesen, i lyen nagy arányok- | 
ban emelkedtek az ál lami népiskolák, 

az ál lami tan í tók száma, és az ál lami 
népoktatási költségek is. Ma ugyanis 
van már 1750 ál lami népiskolánk, 
ezekben 3650 ál lami tan í tó működik, 
s a fo lyó évi á l lami költségvetésben 
az ál lami népoktatásra már öt mi l l ió 
koronát túlhaladó költség van elő-
irányozva. 

Az ál lami népiskolákba járó 224.15H 
tanköteles közül magyar anyanyelvű 
121.631; német 33.676; román 23.065; 
t ó t 28.826; szerb 2261; horvát 3540; 
ru tén 7359; egyéb anyanyelvű 3800. 
A magyar anyanyelvű ál lami iskolai 
növendékek száma az előző tanévi lé t -
számhoz képest emelkedett 16 ezerrel; 
a németeké 5525- te l ; a románoké 
2777- te l ; a szerbeké 288-czal; a ruté-
neké 2000-rel. 

Az ál lami népiskolák k ivétel nélkül 
magyar tannyelvűek; az ál lami tan í tó i 
kar hazafias lelkesedéssel és sok he lyü t t 
valóban meglepő sikerrel oldja meg 
szép, de nehéz fö ladatát ; az ál lami 
iskolai növendék a hat évig ta r tó 
mindennapi iskolázás r . t i n a három-
éves gazdasági ismét lő- tanfolyamba lép 
át, a hol főleg a gyakor la t i életre szük-
séges ismereteket tanul ja. I l yen gondos 
szervezet mel le t t egészen bizonyosra 
vehetjük, hogy az ál lami népoktatás 
néhány évtized a la t t az egész nemzet 
kul túrá l is életére nagy átalakí tó hatás-
sal fog lenni. 

Nagyjaink emléke. 
A legnagyobb örömmel töltött el, bogy e 

lap múlt évi 50. számában megjelent, hasonló 
czímü fölszólalásom hamarosan viszhangot kel-
tett. Az újévi 1. számban Szentgyörgyi Lajos 
részesíti meleghangú üdvözlésben; a 2. szám-
ban pedig kiváló tudósunk, Herrmann Antal dr. 
méltatja figyelmére. Ez a körülmény reményt 
nyújt nekem arra, hogy a szóvá tett eszme 
nem marad papiroson, hanem kartársaim egye-
sült erejével ki lesz ültetve a nemzeti élet 
tágas mezejére. 

A hozzászólók mindegyike hibáztat ugyan 
azért, hogy a jelzett „kész feleletem" et miért 
nem mondtam el mindjárt a kérdés föltevése-
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kor. De én ezt a kifogásukat is köszönettel 
veszem; mert azt látom belőle, hogy a kér-
dést annyira fontosnak Ítélik, hogy a meg-
oldás minden késedelmét az ügyre nézve vesz-
teségnek tartják. S ez arra indít, hogy saját 
nézeteimet sokkal korábban, mint a mire szá-
mítottam, siessek kartársaim bírálata elé vinni. 

Mielőtt azonban erre rátérnék, pár szóval 
indokolnom kell azt a hibáztatott eljárásomat, 
hogy nem közöltem mindjárt első fölszólalásom 
alkalmával az eszme megvalósítására vonatkozó 
nézeteimet. 

A legnagyobb fokú önhittséggel kellene 
bírnom, ha ez eljárásomnak az volna az oka, 
a mit Herrmann dr. — egy kérdés alakjá-
ban — feltételez. („Azt véli talán, hogy ha ő 
egyszer előáll tervével, mi többiek nem is 
merünk többé gondolkozni, annyira elfogul-
takká fog tenni bennünket az ő nézete?") 
Nem; az önhittségnek nemcsak ekkora foka, 
de a legparányibb részecskéje sem él bennem. 
Eljárásom oka egyes-egyedül csak az volt, 
a mit akkor mondtam: „a kérdés fontosságá-
nál fogva helyesebbnek tartovi, ha a megoldási 
módon valamennyien gondolkozunk. 

Helyesebbnek pedig azért tartom ezt, mert 
25 év óta bőséges alkalmam volt tapasztalni, 
hogy komoly igénynyel föllépő tervezetek 
a nyilvánosságra jutás után legtöbbször tisza-
virágéletet élnek. Elhangzanak a nélkül, hogy 
szélesebb körben érdeklődést tudnának kelteni, 
s csak a halva született eszmék számát 
szaporítják. S ezek a tapasztalatok engem 
arra a meggyőződésre vezettek, hogy nagyobb 
szabású alkotásokat czélzó ideáknak a részle-
teivel az ügy érdekében helyesebb csak akkor 
foglalkozni, a midőn már bizonyosak vagyunk 
benne, hogy maga a gondolat sokakat fog-
lalkoztat. 

Ha ezt az első czélt — kartársaim figyel-
mének, érdeklődésének fölkeltését — sikerült 
némileg elérnem múltkori fölszólalásommal, 
akkor a megvalósítás módozatait — mindnyá-
junk közreműködésével — könnyebb lesz meg-
állapít ani. 

Már első fölszólalásomból látható, hogy én 
a nagyjaink emléke kegyeletes őrzésének kér-
dését nem akarom egyoldalú iskolai föladatnak 
tekinteni; sőt ellenkezőleg, az a f-őczélom, hogy 
a fölnőttek társadalmában, „kint az életben, 
népünk százezreinek, millióinak körében" fog-
lalkoztassuk „a tömegek lelkét szünös-szünte-
len az előző nemzedékek nagy alakjainak em-
lékéve1." Indokolom pedig ezt a c?élt azzal, 
hogy „a nemesebb irányban nem táplált, nem 
foglalkoztatott, de a táplálék után áhítozó nép-
lélek a: .önalkotta irányban keres — rendesen 
útvesztőbe vezető — kielégülést." 

Szükségesnek láttam e néhány kitételem 
visszaidézését annak az igazolására, hogy én 
a szóbanforgó kérdést nem akarom egyszerűen 
a népiskolai nevelési föladatok sorában állítani; 
hanem általánosabb, a nép fölnőtteinek réte-
geit alanyul tekintő intézkedéseket óhajtok. 
Az aztán természetes és magától értetődő, 
hogy czélunk támogatására az iskolát is föl 
kell használnunk, sőt az alapvető munkát ebben 
az irányban is ott leszünk hivatva — majdan —-
végezni. 

Ez a gondolat nekem úgy ütött szöget a 
fejembe, hogy Petőfi városában, Kis-Kun-
Félegyházán, ott látom, a kicsi emléktáblát a 
ház falán, a hol a nagy költő gyermekéveit 
élte. De megbizonyosodtam a felől, hogy a 
város lakói közül ezren meg ezren vannak, 
a kik azt a kis táblácskát ott észre sem veszik; 
ha észreveszik is, közelebbről meg nem nézik 
és soha sem tudják annak a helynek nagy 
történelmi fontosságát. Mennyivel más volna 
az, — gondoltam magamban, — ha ezt a 
nagy történeti fontosságot nem csupán az a 
kis tábla hirdetné, hanem ha pl. az a 
ház, vagy telek örök időkig a „Petőfi-ház," 
„Petőfi telek" nevet viselné; ha a teret vagy 
utczát, a hol az áll, „Pétőfi-tér"-nek, „Petőfi-
utczá"-nak nevezik; s ha a „Szent-János-
kútjá"-t, a hová — fűzfasípot fújva — ita-
tásra hordta nácjparipáját, nemzedék ről-nemze-
dékre „Petőfi-kútjá" nak ismerné a nép. Az 
ilyen elnevezések már magukban véve is alkal-
masak arra, h : y egy-egy nagyunk, úgyszólván 
állandó, mindennapos életet éljen népünk emlé-
kezetében. 

Hasonló állapot van pl. Munkácson és egész 
vidékén, a hol számos történelmi nevezetességű 
hely őrizhetné kiváló egyének emlékét, de nincs 
az arra alkalmas minden talpalatnyi föld oly 
módon szentté avatva, hogy abból a nép leg-
egyszerűbb rétegei is mint nyitott könyvből 
olvashatnának. De így van ez a két említett 
városon kívül egyebütt is, széles e hazában. 
A múltak egy-egy nagyon kimagasló emberét 
vagy mozzanatát megörökítve tartja ugyan 
egy-egy emlékkő vagy elnevezés; de ebben a 
tekintetben a századrészét sem tettük még meg 
annak, a mit megtennünk igen igen nagy, nem-
zeti érdek parancsolná. 

A nagy dolgok és kiváló emberek emlékének 
erős megrögzítését tehát még azokon a helye-
ken se vittük a szükséghez képest keresztül, 
a melyek az illetőkkel közvetlen kapcsolatban 
voltak. Pedig hát világos, hogy a történelmi 
nevek föntartásához nemcsak az ilyen helyeket, 
hanem a hazának úgyszólván minden rögét 
föl kellene s föl lehetne használnunk. Mert 
el végre is, a nagyjaink életkörülményei nem 
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kapcsolódhattak az ország minden falujához ; 
de azért az ország minden faluja minden 
emberének emlékében élniök kell a kiváló 
egyéneknek. 

Az én első és fő óhajtásom tehát a követ-
kező : 

Minden városban és faluban az utczákat, 
tereket, utakat helyi vagy országos érdemeket 
szerzett egyének nevéről nevezzük el. Sőt 
olyan helyeken, a hol az ily kiválóságok élet-
körülményeivel bizonyos pontok szorosabb kap-
csolatban vannak, ilyen kisebb pontokat is az 
illetők nevével jelöljünk meg. így egy-egy ház, 
tanya, kert, ösvény, fa, patak, forrás stb., mind 
alkalmas arra, hogy valakinek a nevét meg-
örökítse. Különösen alkalmasak ezek a kisebb 
pontok a helyi kiválóságok nevének megörö-
kítésére. Hiszen ők ott éltek, ott munkálkod-
tak, ott alkottak, teremtettek; szinte minden 
talpalatnyi föld érintkezett velők; könnyű 
tehát kiválasztani azt a legnevezetesebb zugocs-
kát, a mely az ő életük egy-egv legfontosabb 
mozzanatának, illetőleg születésüknek vagy 
haláluknak volt tanuja. 

Attól nem kell tartanunk, hogy akár a leg-
kisebb faluban is nem állna rendelkezésünkre 
elég hely a történelmi nevek számára. Hiszen 
az egy utczából álló falvakban, illetőleg azok 
határában is annyiféle elnevezés alatt ismernek 
egyes részeket, hogy azokból egy-egy kis helyi-
szótár telnék ki. A mi czélunkból történő el-
nevezés által tehát csak az a változás állna 
be, hogy pl. a „kereszt-út" „N. N.-út"-tá, a 
„füzes" „X. Y. liget"-té, a „határ-domb" „Z. 
Z. halom"-má változnék át. A nagyobb köz-
ségekben és városokban meg, szinte megszám-
lálhatatlan hely kínálkozik a történelmi nevek 
számára. Mert országszerte annyi út, utcza, 
tér, határ, dülő, kert, erdő, liget stb. visel 
semmitmondó, hétköznapi elnevezést, hogy ezer 
év valamennyi történelmi nevével sem tudnók 
valamennyit fölhasználni. 

Azt azonban ne feledjük, hogy az ilyen el-
nevezések egymagukban még korántsem bizto-
sítják a czélt. A legkézzelfoghatóbb bizonysá-
gul szolgálhatnak erre a fővárosi állapotok. 
Itt ugyanis az ellen nem lehet panasz, hogy 
a történelmi neveket nem alkalmaznák elég 
bőven ily elnevezésekre. De mit ér ez, ha arról 
nincs gondoskodva, hogy azoknak a történelmi 
alakoknak az ismerete s ezzel együtt az emlé-
kük iránt való kegyelet is átmenjen a nép 
lelkébe. A mikor a nép — még az is, a ki 
ott születik s ott növekszik föl — pl. a 
Bethlen-utczát „Betlehem-utczá"-nak, a Dam-
janich-utczát „Demjánovics-utczá"-nak ismeri: 
akkor a nagyok iránti kegyelet szempontjából 
akár úgy nevezzék, a hogyan most, akár pedig 

,,fityfiritty-utczá"-nak neveznék, egészen egyre 
menne. 

A történelmi alakoknak ily elnevezésekkel 
való megörökítése után következik tehát a 
második tenni való, és pedig az, hogy: mind-
azoknak, a kiknek a nevét egy-egy községben 
így megörökítjük, az életrajzát, működését, 
érdemeit egy-egy füzetecskében megírva ké-
szenlétben tartsuk annyi példányban, hogy 
azok rígy az iskolai, mint a nép körében való 
használat igényeit kielégítsék. 

Itt következik az iskolának, a tanítóságnak 
az a szép és nagy kötelessége, hogy az előt-
tünk lebegő czélnak kiváló szolgálatot tegyenek. 
A földrajz — mondjuk a szülőföld és a vár-
megye földrajzának — tanítása közben az ott 
előforduló elnevezésekkel kapcsolatban gyö-
nyörű módon ápolhatjuk a nagyjaink iránt 
tartozó kegyelet érzelmét egyelőre az ifjúság-
ban. Nem okvetetlenül szükségesek ehhez 
iskolai ünnepélyek; (ámbár hében-korban, 
kimagaslóbb mozzanat alkalmával ez is szük-
séges ;) hanem az illető nagyjainknak pl. szü-
letése, halála, vagy nevezetesebb életmozzana-
tának évfordulója alkalmával elővehetjük azokat 
a füzetkéket akár az olvasási órák alatt is, 
és a helyett, hogy az úgyis unalomig meg-
szokott olvasókönyvből a kutyáról, macskáról, 
farkas barkasról olvastatnánk, hát olvastatjuk 
ezeket az életrajzokat. így aztán a földrajzi, 
történelmi s olvasási órák fölhasználásával 
5—6 év alatt elérhetjük, hogy az iskolából 
kikerülő fiatalság a különböző elnevezésekben 
naponkint szeme előtt lebegő történelmi alakok 
életének jelentőségéről tájékozódva lesz. 

De ez nem elég. Ezzel csak az alapot rak-
tuk le; a nevekre vonatkozó tudással csak az 
érdeklődést keltettük- föl a múltak iránt. A fő-
czél az, hogy népünket az élet későbbi útján 
is tápláljuk a kegyelet szentelt mannájával. 

E czél érdekében az a további óhajtásom, 
hogy minden községben — a kisebbekben az 
iskolával kapcsolatban, a nagyobbakban ön-
állóan — teremtsünk egy községi történelmi 
muzeumot, a hol elsősorban a helyi, másod-
sorban az esetleg beszerezhető, országos érdekű 
emléktárgyak őriztessenek. 

Ne gondolja ezt senki túlságba menő, vagy 
éppen kivihetetlen kívánságnak. Emberi ter-
mészetünkben rejlik fájó, vagy vidító, de min-
dig édes .érzelmek között tekinteni oly dol-
gokra, melyek előttünk* élt kedveseinkre emlé-
keztetnek. Alig van család, a mely ilyesmit 
ne őrizne szent kegyelettel. Hát egy olyan 
nagy család, mint a falu vagy város, ne őriz-
hetné százával, ezrével azokat a tárgyakat, 
melyek az újabb ivadékokat az előttük élt 
nemzedékek kiválóbbjaira emlékeztetnék s 
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a melyeknek szemlélése ápolná bennük az 
összetartozós ígnak azt az érzetét, hogy mi 
tulajdonképen csak egy rövid ideig tartó láncz-
szemei vagyunk ani;ak a faji, nemzeti élet-
egésznek, a melynek törekvéseit, czéljait híven 
szolgálni s épségben tovább adni minden 
nemzedéknek legszentebb kötelessége. 

Aztán a kivihetőség sem boszorkányság, csak 
legyen érzékünk minden parányi dolognak a 
megbecsülésére, a mi elődeinkre, kivált az 
érdemesekre emlékeztet. A hol nincsenek érté-
kes okmányok, községrendezési, szabályozási 
emlékek, nagy időkről, nagy dolgokról tanús-
kodó értékesebb tárgyak, hát kerülnek apró-
cseprő kis holmik, a melyek egy-egy falunak 
vagy városnak az életében kedves és becses 
emlékezések tárgyát képezhetik. Hogy a leg-
egyszerűbb dolgok mellett maradjak: 

Egy rendezett-tanácsú város múzeumában 
nem volna-e kedves és becses emléktárgy 

- mondjuk — egy darab aczél és kova, a 
városnak egy régi bírájától. a ki egy ember-
öltő munkája mellett egv vagyont áldozott a 
közérdeknek ? 

Egv kis város múzeumában nem volna-e 
kedves és becses emlék egy tintatartó, egy bot, 
vagy akár egy öblös tajtékpipa attól a jegyző-
től, a ki a város utczáit, határát befásította ? 

Vagy egy falu múzeumában nem volna-e 
kedves és becses emlék csupán csak egy kézi-
kosár attól a tiszttartónétól, a ki ebben a 
kosárkában éveken át kilincsről-kilincsre járva, 
hordta az elemózsiát az éhező betegeknek ? 

Mindegyik iczinke-piczinke, helyiérdekű apró-
ság; de mindegyik egy-egy nagy szívre, nagy 
lélekre egy-egy rejtett nagyságra emlékeztet, 
a kinek a neve jobban rászolgált a megőrzésre, 
mint sok emberirtó hadvezéré. 

Eme községi múzeumok fontossága már azért 
is igen nagy, mert a mellett, hogy a népnek 
az elődök iránt való emlékét állandóan ébren-
tartanák, még arra is szolgálnának, hogy idővel 
ezeknek a múzeumoknak az összesége szólna 
— a maga néma nyelvén — a legékesebben 
maijának a nemzetnek a történetéről. 

Ezeknek a községi történelmi múzeumoknak 
a termét — illetőleg termeit — lehetne aztán 
fölhasználni arra, hogy a népet állandóan 
érintkezésben tartsuk a multak emlékeivel. 
Sátoros ünnepeken vagy nevezetes évfordulók 
alkalmával itt lehetne történelmi előadásokat, 
emlékbeszédeket, fölolvasásokat, ünnepélyeket 
tartani s a nép lelkét az elődök, az érdemes 
elmultak emlékénél okvetetlenül fakadó neme-
sebb érzelmekre gerjeszteni. Itt lehetne az 
iskolásgyermekek részére is évenkint egyszer 
olyan ünnepies előadást rendezni, a mely nagy-
jaink emlékének volna szentelve. 

A nép kegyeletének ébrentartására fontos-
nak tartom még azt is, hogy minden község-
ben nyilvántartás alatt legyenek azoknak a 
sírjai, a kik akár helyi, akár országos érdekek 
szempontjából különösen méltók a megemlé-
kezésre. Ezeket a sírokat emberi és hazafiúi 
kötelességünk nem engedni át az elhagyatott-
ságnak. S a mint az ifjúság itt a fővárosban 
szokta tenni a nemzet nagyjainak sírjánál, úgy 

' tegyünk országszerte a legkisebb faluban is 
halottak emlékezetekor. Az a mécs, a mit a 
különben talán sötétségben maradó sírokon 
meggyujtunk; az a — ha mindjárt füvekből 
is font — koszorú, a mit a korhadó fejfára 
leteszünk; az az egy pár szó, a mit a ham-
vadó porok fölött elrebegünk: mindaz, egyen-
kint és együttvéve a mi jó, derék, de 
— valljuk be — elhanyagolt népünk lelkében 
termeli a legszebb virágokat; a szép. nemes 
emberi tulajdonságok becsülésének s a multak 
iránt való kegyeletnek szép virágait. 

íme, ezeket tartom én szükségesnek arra, 
hogy a néptömeg előtt a nemzeti élet külön-
féle ágaiban kimagasló emberek nevét és műkö-
dését közismeretüvé tegyük s a nép millióinak 
emlékezetében örök időkre megtartsuk. 

Csakhogy most megint odajutottam, hogy 
gondolataimnak egy részével ismét adósnak 
kell maradnom. Mert most még az arra vonat-
kozó nézeteimet is el kellene mondanom, hogy 
a tanítóság, a kit én ez ügyben való cselek-
vésre egyedül hivatalosnak tartok, hogyan fog-
jon hozzá a dologhoz s hogyan hajtsa azt 
végre. Talán nem rójják föl nagy hibául kar-
társaim, hogy egyszerre ennyinek a markolását 
újra nem engedhettem meg magamnak. Mert 
hiszen annyi gondolat fűződik mindezekhez, 
hogy egy lélekzetre mindent elmondani nem 
is lehet. 

Azzal azonban még tartozom befejezésül, 
hogy igazat adjak Herrmann Antal dr. úrnak 
abban, hogy az élő, kivált a helyi „nagyságok" 
kultiválását aggályosnak tartja. Hogy én a 
magam részéről ilyesmire nem is gondoltam 
egy pillanatra senv azt egész gondolatmenetem 
bizonyítja. Hiszen az eleven nagyságok kultusza 
abba az eszmekeretbe nem is helyezhető el, 
a mely nagyjainknak az - emlékét tárgyalja. 

A mi a még elmaradt mondani valóimat 
illeti, t. i. a tanítóság tennivalóit az esetleges 
gyakorlati megvalósításra vonatkozólag, arra 
tulajdonképen akkor lenne szükség, ha előtérbe 
már a cselekvésre való elhatározásunk lépne. 
Akár~Bol történik ez meg, sajtóban vagy köz-
vetlen tanácskozáson, kérni fogom a munkából 
részemet. 

(Budapest.) Szabó fínyáth László. 
\ ~ 
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A nazarénusok gyermekeinek 
vallása. 

Olvastam legközelebb, hogy nazarénusok 
folyamodtak a vallás- és közoktatási minis-
terhez, engedje meg nekik, hogy gyermekeiket 
ne járassák régi vallásuk templomába és hit-
oktatására. 

Nem engedte meg. 
Ennek a kérelemnek megtagadása a leg-

világosabb törvényeken alapszik, a mit jó 
lenne megismertetni a nazarénusokkal. 

A vallásos nevelés veti meg az ember földi 
és halál utáni boldogságának alapját. És nem 
lehet elképzelni megelégedést, a szenvedések-
nek a megszabadulás reményében zúgolódás 
nélkül tűrését, az emberbaráti szeretetet, a 
törvények szigora megtartását, az Istenben 
vetett hitet és bizodalmat e nélkül. Mert a 
hit nélkül való ember szerencsétlen s másokra 
nézve veszedelmes. 

Nem szabad és nem lehet azért a gyerme-
kek vallásos neveléséről lemondani, a melynek 
egyik alapja a templomba járás, a másik a 
hitoktatás. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895 : 
XLIII. t.-cz. mindenkinek megengedi, hogy 
„szabadon vallhat és követhet bármely hitet, 
vagy vallást" (1. g.), továbbá kimondja, hogy: 
„valamely vallásfelekezetből kilépni, vagy vala-
mely vallásfelekezetbe belépni mindenkinek 
szabad a törvényékben megállapított föltételek 
alatt." (5. g.) 

E szerint meg van engedve a vallásfeleke-
zetből kilépés, vagyis a felekezetnélküliségis. Ez 
a törvényben megállapított föltétel: a kilépni 
szándékozó életkora. Mert a gyermekek vallásá-
ról szóló 1894 : XXXII. t.-cz., valamint a 
vallás szabadgyakorlatáról szóló 1895 : XLIII. 
t.-czikk nem helyezte hatályon kívül az 1868: 
LUt. t.-cz. (a vallásfelekezetek viszonosságáról) 
2. §-át, a mely szerint: „áttérni annak szabad, 
a ki életkora 18-ik évét már betöltötte; azonban 
a nők férjhezmenetelök után, ha e kort el 
nem érték volna is, áttérhetnek." 

Es minthogy az 1895 : XLIII. t.-cz.-ben sehol 
nincs szó a vallásfelekezetből kilépés módozatai-
ról, nem szenved kétséget, hogy ehhez ugyanazok 
a föltételek szükségesek, a melyek az egyik 
vallásfelekezetből a másikba lépéshez (áttéréshez). 

Vagyis az, a ki életének 18-ik évét be nem 
töltötte (vagy elébb féijhez nem ment) a 
vallás felekezetből ki nem léphet. 

És az ilyen minden vallásfelekezetből kilépő 
szülőkre — hála Istennek! - nem áll fenn 
az 1868 : LIII. t.-cz. 14. §-ának az a kedvez-
ménye, hogy ha a szülők más vallásra térnek 
át, a 7-ik évet még be nem töltött gyermekek 

nemök szerint követik az átte'rtet. Mert a 
gyermek csak a más vallásfelekezetbe belépő 
szülőt követheti,- de azt, a ki minden vallás-
felekezetet elhagyja, vagyis felekezetnélkülivé 
lesz, a gyermeknek követni nem lehet. 

Az 1895 : XLIII. t.-cz. 6. g-a ez idő szerint 
csak 6 vallásfelekezetet ismer, u. m. katho-
likus (latin, görög, örmény), református, evan-
gélikus, görög, keleti (szerb és román), unitá-
rius és izraelita vallásfelekezetek. 

Megengedi ugyan új vallásfelekezetek alakí-
tását is, de míg ^zek az 1895 : XLIII. t.-cz. 
II. fejezetében elősorolt szabályok szerint törvé-
nyesen meg nem alakulnak, addig vallásfeleke-
zetet nem képezhetnek. 

Az úgynevezett „nazarénusoknak". ez idő 
szerint nem lóvén törvényesen megerősített 
egyházi szabályzatuk s nem lévén a törvénye-
sen elismert vallásfelekezetek közé sorolhatók : 
a nazarénusok nem egyebek, mint felekezeten-
kívül állók s így gyermekeik vallásos nevelése 
ugyanazon tekintetek alá esik, mint a feleke-
zeten kívülieké. 

Már pedig az 1895 : XLIII. t.-cz. 26. g-a 
ezt mondja: „A gyermekek, kiknek akár, mivel 
a két, akár csak az egyik szülője a bevett, 
vagy a törvényesen elismert vallásfelekezetek 
egyikéhez sem tartozik: valamely bevett, • vagy 
törvényesen elismert vallást követnek és abban 
nevelendők." 

És így a nazarénusok gyermekei is valamely 
bevett, vagy törvényesen elismert vattáiban neve-
lendők. 

A törvény azonban fölhatalmazza a háza-
sulandókat, kik t. i. felekezetenkívüliek, hogy 
megállapíthassák, hogy gyermekeik a törvé-
nyes vallások közül melyikben neveltessenek. 
Ha egyik szülő csak felekezetnélküli s az ő 
nemén levő gyermek vallása felett nem határoz, 
akkor az összes gyermekek azt a vallást 
követik, a'melyikhez a másik szülő tartozik. 
Ha pedig mindkét szülő felekezetenkívüli s a 
gyermekek vallása felől meni határoz, akkor a 
gyámhatóság a rokonok meghallgatásával jelöli 
meg azt a vallást, a melyben a gyermek 
neveltessék. (Kétségtelenül rendesen a szülők 
előbbi vallását, vagy azok valamelyikét (27. §.). 

A gyermek vallásos nevelése felett min-
denkor addig kell határozni, a míg az tanköteles 
korát el nem éri 

A nazarénusok tehát a törvénynek ily 
világos intézkedése mellett joggal nem is kér-
hetik, mint felekezetnélküliek, hogy gyermekeik 
a vallásos neveléstől megfosztassanak. A taní-
tók pedig a szülők ellenzése daczára is a 
föntebbiek szerinti vallásban fogják nevelni a 
nazarénusok gyermekeit. , 

(Budapest.) Ií. Nayy Sándor. 
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Hogy kell a gyermeket a nép-
iskolában az imádkozásra nevelni 

és tanítani? 
Elmondtam e becses lap második számában 

a gyermek imájának motívumait, szerepét a 
lelki életben, nyilvánulásának történetét; meg-
jelöltem az imádkozás czélját a mi és a gyer-
mekek szempontjából Ebben a közleményben 
be akarom mutatni azt a módot, a melynek 
követése mellett a tanító a gyermeket a kifogás-
talan imádkozásra szoktathatja. 

Említettem már, hogy mi ma is azokat az 
imákat mondatjuk el iskoláinkban a gyerme-
kekkel, a melyeket elődeink két emberöltő 
előtt választottak meg s tanítottak be. 

Ilyen pl. a többi között ez is: „ Atyánk add 
ránk áldásodat, hogy jól töltsük e napodat " 
A mikor a tanítóképzőbe jártunk, ezt tanították, 
hát mi is ezt hajtogatjuk és hajtogattatjuk a 
sírig s azt hagyjuk örökségül az utánunk 
következő nemzedékeknek. Tökéletesítjük a 
magyarnyelv, számtan stb. tanítástárgy anyagát 
és módját, de nem az imádságét. Ennek sok 
oka lehet. Elmondok néhányat. Nem törődünk 
sokat az imának népnevelési jelentőségével, 
mert azt tartjuk, hogy az a pap dolga s nem 
a mienk. Mintha bizony nekünk nem kellene 
a gyermekeket az imával éppen úgy vallá-
sosságra szoktatni, mint akár a papnak. 
Ne™ törődünk az imával sokat, mert azt 
ránk kényszerítik. A 6—9, 9—12-éves gyer-
meknek való-e az, nem kérdezik tőlünk; tet-
szik, nem tetszik, nekünk be kell tanítani. 
El lehet képzelni, hogy milyen vallásos hangu-
latra indít bennünket egy olyan ránk oktrojált 

• gyermekima, a melynek tartalma üres, formája 
pedig ízléstelen tákolmány. Hogy iskolai nyel-
ven szóljak, bevágjuk és bevágatjuk, mert 
muszáj. Ha a tanító megválogathatja a többi 
tárgy anyagát, miért ne választhatná ő meg 
tanítványai számára az imádságot is. Az egyház 
érdekét a tanítónak ez eljárása nem veszélyez-
teti, mert ellenőrzési s felügyeleti jogát sza-
badon gyakorolhatja. A tanító mutasson be 
a lelkésznek 10—15 jó imát, válaszszon 
ezek közül a lelki atya bölcs belátása szerint. 

Az állami és. községi iskolák imádságait maga 
a tanító választja meg. Ily iskolákban az ima 
kérdésének a reformja tehát semmiféle külső 
nehézségbe nem ütközik. Legyen csak bennünk 
egy kis jóakarat s a kérdés meg van oldva. En 
azt tartom, hogy a gyermekek lelkivilágának 
gyönyörűen megfelelő, úgy tartalmilag, mint 
formailag remek imák csak azért terjednek 
olyan nagy lassúsággal, mert mi azokat nem 
ismerjük; ha igen, nincsen kedvünk megtanulni. 

Merem állítani, hogy a vallástalansághoz a 
rosszul választott és sok gyötrelem között 
betanított imák is hozzájárulnak. Szegéi y 
gyermeknek olyan imákat kell megtanulnia, a 
melyeket csak felnőtt korában fog megérteni. 
Az imádkozásra való nevelés is a természetes 
fejlődés törvényeinek a hatása alatt áll. Minek 
akkor a G—12-éves gyermekeket olyan imák-
kal gyötörni, a melyek csak 20- 24-éves 
érett ember lelkének valók ? Akár pap, akár 
tanító válaszsza meg a népiskolai gyermekek 
imádságait, helyesen csak úgy fog eljárni, ha 
előbb tisztába jön a 6 — 12-éves gyermek 
sajátos vallásos fölfogásával. Hogy milyen 
képet alkot magának a 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12-
éves gyermek vallásáról s hogy vallásos érzé-
seit, mint szokta kifejezni, azt mi határozottan 
nem tudjuk, mert a gyermeki élet ez iránvu 
tevékenységét meg nem figyeltük. Egyes jelen-
ségeket tudunk ugyan, de a helyett, hogy 
belőlük a pedagógiai tanulságot levontuk volna, 
naivságukon elmosolyogtunk s mint, ki jól 
mulatott, napirendre tértünk fölötte. 

En gyermekeim életét folyton figyelem. 
Sok adatot gyűjtöttem már 6, 8, 10-éves 
gyermekeim vallásos életéből. Ezek a tapasz-
talatok indítanak mély hódolatra Pósa Lajos 
iránt. Sok szép verset írt a 3—12-éves gyer-
mekek számára; alig .van egy is, a mely a 
legnagyobb tanítómester égi művészetével 
jótékonyan ne hatna a gyermekvilág vallásos 
érzületére, de azért én Pósa Lajost az ő szo-
rosan vett gyermekimáiban látom a legna-
gyobbnak, mintegy tökéletes szellemnek, a 
mely szárnyaira veszi gyermekeinket s száll 
velők föl, föl a magasba, az angyalok hazá-
jába. Ezzel a gyermekvilág nagy mestere 
nem elégszik meg. hanem magával ragad 
minket is, apákat, anyákat, testvéreket, az 
egész családot. Eletem legszentebb, legboldo-
gabb pillanatai azok, a mikor gyermekeimmel 
imádkozom. A napi küzdelmek annyi keserű-
séggel töltik el lelkünket, hogy az imádkozás-
ról is megfelejtkeznénk, ha gyermekünk égből 
eredő imahangja minket rá nem vezetne. 

A gyermek gyakran imádkozik: nem köti 
magát az időhöz. Meglátja jó édesanyját, 
hozzászalad, megcsókolja kezét, arczát, átka-
rolja, megöleli; majd máskor megáll s kezdi: 

Istenem, Teremtőm ! 
Hallgasd meg imámat: 
Áldd meg minden jóval 
Apámat, anyámat. 

Segítsd őket, segítsd, 
Hogy fölneveljenek, 
Hogy majd jóságodra 
Én is méltó legyek. (Pósa L.) 
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És azután ? Azután rohan, szalad, hol 
anyjához, hol apjához s ismételve mondja: 
„Mamát is szeretem, édesapát is szeretem." 
Nem kell őt kérdezni, hogy kit szeret jobban, 
mert az előbbi sorrendet önmagától cseréli 
föl s így szól: „Apát is szeretem, édesmamát 
is szeretem." 

A Singer és Wolfner könyvkiadó czéget e 
helyen is tisztelettel kérjük, adja ki mielőbb 
Pósa L. „Imádságok gyermekek számára" cz. 
művét, mert a magyar tanítóságnak arra 
nagy szüksége van. Nekünk e remek mű kell. 
En talizmánul oda akarom adni minden tanít-
ványomnak. 

Gyermeknek jó verset írni, nagyon nehéz 
dolog. Hát még jó verses-imát! Pósa L. a 
magyar nemzeti népnevelésnek a mai anyagias 
világban nagy szolgálatot tett, mert ellátott 
minket a nemzeti nevelés tiszta, őseredeti 
anyagával. A gyermeki lélek belső tartalmának 
a természet örök törvényei szerint való mes-
teri ábrázolásával levitt minket a gyermek 
életvilágába és megtanította a magyar nép-
nevelőket gyermeki módon érteni, érezni és 
cselekedni. Pósa L. minden imája magyar 
imádság. Páratlan bölcseséggel testesíti meg 
az általános vallásos érzéseket nemzeti formá-
ban. A mikor az ő imáit elolvassuk vagy 
elmondjuk, mélyen érezzük a nemzeti faji 
sajátságokat. Az ő hasonlatai, a festések, álta-
lánosítások, a csudás képzeleti képek, hazaiak. 
A hűséget, ragaszkodást, jóságot, igazságot, 
az önfeláldozást, a csudás szellemek űgy jelen-
nek meg előttünk, mintha tisztán a nemzeti 
géniusz szülte, nevelte s érlelte volna meg 
őket. Ily imák, tartozzunk bármely hitfele-
kezethez, megerősítenek minket a hazaszere-
tetben. 

Az imák megválasztása előtt vegyük fonto-
lóra, hogy az egyformaság untatja és fárasztja 
lelkünket, tehát legyenek iskolai imáink válto-
zatosak. A változatosság élénkíti a gyermeket, 
erősebb hullámzásba hozza szivét s magasra 
szálló vágyakat ébreszt. A jelenleg divó imád-
kozást megunná a gyermek, ha az ima bár-
milyen tökéletes is lenne a gyermeki élet 
szempontjából. Délelőtt s délután ugyanazt az 
imát mondják el a gyermekek. Annyira belé-
szoknak a két imádságba, hogy lelkük tudo-
mást sem vesz arról, a mit ajkuk mond, akár-
mily ájtatos arczkifejezéssel álljunk is eléjök. 
A gyermekeket több imára tanítsuk, de vala-
mennyi rövid legyen. Elvégre is nem az a 
lényeg, meddig tart az ima, hanem egy-egy 
vallásos érzelem fölébresztése, hullámzó moz-
gásba való indítása s lehető mélyítése. 

A gyermek szívélete sokkal gyengébb, sem-

hogy hosszú ideig tartó lélekmozgást. különö-
sen szivünk egész tengerét igénybevevő vallá-
sos hangulatot elbírna. 

Hol van az, mint megdönthetetlen igazság 
megírva, hogy nekünk tanítás előtt szakadat-
lanul könyörgő s tanítás után meg mindig 
hálaadó imát kell mondanunk ? Nem imád-
kozhatunk mi tanítás előtt a szülőkért, nagy-
szülőkért, testvérekért? nem mondhatunk-e 
reggeli imát ? Hát délután vagy a tanítás 
végeztével nem dicsőithetjük-e Isten jóságát, 
kegyelmét, irgalmasságát stbit egy-egv rövid 
kis versikében, a mely az említett isteni 
tulajdonságokat megragadó csudás képben 
varázsolja a gyermek képzelete elé? Nincs-e 
tavaszi, nyári, őszi, téli alkalmi imánk ? 
Erre azonban magam is azt mondom, hogy 
túlságba ne menjünk, nehogy az imádság fog-
lalja le teendőink nagy részét. 

Az ima megválasztásában arra is legyen gon-
dunk hogy azt 6—12-éves gyermekek fogják 
elmondani. A mennyire csak lehet, inkább a 
6—9-évesek fejlettségéhez alkalmazkodjunk. 
A 10, 11, 12-évesek a 6, 7,9-éves gyermekeknek 
való imákat is örömmel s lelki épüléssel 
mondják el. 6—9-éves gyermekeknek valók pl. 
Pósa L.-nak „Apáért, anyáért, Esje, Reggel, 
Esteli imádság, Reggeli imádság, Ore a világ-
nak, Hála, Mennybéli jó Atyám, Templomban, 
Tanulás előtt, Tanulás után" cz. imái. 

Az ima begyakorlása Jegyen lehetőleg alka-
lomszerű. „Az árva imáját" akkor tanítsuk, a 
mikor egy gyermek árvává lett; a „Télben" 
cz. imát télen, „A hazáért" czímet viselő imát 
márczius 15.-ére vagy április ll.-ére. 

Az ima begyakorlása nem állhat puszta 
elő- és utánmondásból. A tanító az alkalmat 
megragadja s a begyakorlásra kiszemelt ima 
tartalmát a gyermek nyelvén prózában úgy 
mondja pl, hogy 1—1 versbeli mondat szóról-
szóra gyermekies elbeszélésébe beleüljék. El-
beszélésével csodás világba ragadja a gyerme-
keket, megszólal ilyenkor fű, fa. virág, madár 
s a mint az az imában is van, valamennyi 
Istent dicséri, hozzá íol, a mennyországba 
vágyik. Ilv imaképeket a következő részletek 
fejeznek ki : 

a) Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom ! 
Kelő na]) fényénél hozzád fohászkodom. 
Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál, 
Hálát adók neked, hogy reám vigyáztál. 

Mikor a gyermek beteg apjáért imádkozik : 

b) Ne dobj az útszélre 
A záporba, szélbe 
Nyájas tűzhelyünkről. 
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Mikor a beteg édesanyáért imádkozik: 
c) 
Nélküle mi lennénk. Te tudod az égben: 
Gyámoltalan árva, falevél a szélben, 
Anyátlan tévelygő, szegény szerencsétlen. 

Mikor Istenhez fohászkodik lelke tisztaságáért: 

Őrizd meg a lelkem. 

Tiszta legyen mint a 
Fehér yalamb szárnya. 
Harmatgyöngybe' fürdő 
Liliom virága, 
Mint a leesett k<5, 
Mint a nap sugara. 

Ily imák helyes betanítás mellett mindig 
nevelik a gvermek vallásos érzületét. Ezeknek 
az imádságoknak még az a fönséges hatásuk 
is megvan, hogy vallás- és fajkülönbség nélkül 
foglalják egybe a gyermekeket. Nem hiszem, 
hogy legyen e hazában a felebaráti szeretet 
szerint élő lelkiatya, a ki meg nem engedné 
Pósa L. imádságainak népiskolájába való 
bevezetését. 

LTjra csak azt mondom, a mit már az előbbi 
közleményemben említettem : „Minden nép-
oktatási reformnak forrása a tanítóképzőben 
van." A mely tanítóképző-növendék a jó imákat 
megtanulta, az az életben is föl fogja őket 
használni. 

(Léva.) Láng Mihály. 

Az iskola tervszerű munkássága 
értlekében. 

Az állami iskolák gondnoksága számára 
kiadott utasítást — mint tudjuk — nem-
sokára új fogja fölváltani. 

Az új század elején beálló javítások közt — 
talán — egynek sem lesz oly nagy kiha-
tása az emberiségre hazánkban, mint a 
népnevelés ügyét gátló körülmények fokozatos 
eloszlasztásával új rend hatása alatti tanítói 
pezsgő munkásságnak. 

Most egy lényeges változás az állami isko-
lák működési képességét fogja egy czélszerüt-
lennek bizonyult intézmény alól részben fölsza-
badítani. 

Ez világosságot vet jövőnkre; előttünk 
látjuk, miként fog az új rend az egész vona-
lon diadalmaskodni. A népnevelés ügye fejlő-
désének olyan következménye " ez, mely elől 
kitérni nem lehet; de nem is akar senki. A 
javítás meg van kezdve; hogv hosszadalmas 
ne legyen, az elsősorban tőlünk függ. 

Annak beigazolása, hogv gyámkodás nélkül 
az eddiginél mennyivel nagyobb eredményt 
lehet elérni a népnevelés terén, nagy felelős-

séget hárít az állami tanítókra. A rendszeres 
tanítói munkásság ércekében tehát mindent 
meg kell tennünk. 

Körösi H. „Pedagógiai kalauza "-ban „A 
konferencziák" czíme alatt szükségesnek tartja 
minden hónap elején tartandó tanító-testületi 
értekezleten bejelenteni az olvasmányok czímeit, 
melyek a hónapban tárgyaltatnak, megjelölvén 
az egyes olvasmányokra szánt órák számát is. 
Ez igen helyes; sőt több: elmaradhatatlan 
követelmény. Azonban ezen jelentéseknek pe-
dagógiai értéke az egymás kiegészítése végett 
összeválogatott tananyag előadási idejétől függ 
főképpen. Pontosan meghatározandó tehát az 
is, hogy valamely tananyag (pl. olvasmány-
darab) tárgyalására kijelölt — mondjuk — 
2 óra mikor lesz fölhasználva, hogy vájjon a 
szomszédos órákban megismertetett tananyag-
nak könnyebb megérthetésére s a növendékek 
ismeretanyagának e tekintetben leendő kibő-
vítésére éppen ezen olvasmánydarab alkalmas-e ? 
Az előbb említett könyvben letett eszméknek 
e kibővítéssel föltétlen híve és követője vagyok. 
Fölötte hasznos azt gondolkozva olvasgatnunk. 

Ha tanév elején 30 hétre osztjuk be a föl-
dolgoz mdó tananyagot a használandó tanköny-
vek és helyi körülmények figyelembevételével, 
ez által több évre érvényes tervet készítünk el 
iskolánk részére. E terv szerint egy-egy hónapra 
átlag 3 heti anyag esnék, azonban szeptember, 
deczember hónapokra, valamint a húsvét 
hónapjára és juniusra csak két heti, október 
és május hónapokra —- az őszi és tavaszi 
munkálatok miatt — 3 heti tananyag földol-
gozását irányozzuk elő, marad a többi hóna-
pokra a rendes 4—4 heti anyag. 

Január hónapra a 4 heti tananyag e terv-
| ben imigy volna előirányozva példáid a III. 

oszt.-ban a számtanból: 
12. hét. Kivonás 500-ig szóban és írásban. 
13. „ Szorzás „ „ „ „ 
14. „ Osztás „ 
15. „ Négyszögméter ismertetése. 

Ennek részletes földolgozását felölelő hónapi 
tervezetet (január hónap elején tartandó érte-
kezleten) a tanító-testület felíilbirálata alá kell 
bocsátani. 

E hónapi tervezet elkészítése czéljából nap-
tárt veszünk kezünkbe. Kiszámítjuk, hogy egy-
egy tantárgyból ebben a hónapban hány óránk 
lesz. Ezek szerint osztjuk be a kiszabott anya-
got a tankönyv igénybevételével, ilyen formán : 

A III. oszt. január hónapi munkarendje, 
21 tanítási nappal. 

a) Számtan. 
Naptár szerint január hónap 5 hétre szakad. 
1. hét. 2 tanítási nap; 2 számtani óra. — 
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A rault hónapban tanultaknak a karácsonyi 
szünet utáni átismétlé:e. 

2. hét. 5 tanítási nap ; 5 óra. Első 2 órán 
az összeadás teljes begyakoroltatására a gya-
korlókönyv II . ' szak. 9., 10,, 13., 20 példái. 
(Egy példa a számtani gyakorló-irkában ki-
dolgozva.) Szóbeli összeadás közvetlen életből 
merített feladványokkal. — A 3-ik órán a 
kivonásnál előforduló kifejezések. A gyakorló-
könyvből a IT. szak. 12., 13., 14., 15. kivonási 
példák. — A 4-ik órán folytatás az Y. szak. 
1., 2., 3. példákkal. — Az 5-ik órán folyta-
tás ; nevezetlen (elvont) számokkal való gya-
korlás; III. szak. 5. pl. 

3. hét. 5 tan. nap: 5 óra. Az 1-ső órán a 
mult héten tanultak átismétlése; pl.-tár II. szak. 
10., 17.. 20. pl. - A 2-ik órán a szorzásnál 
használt kifejezések. Egyjegyű szorzó. Pl.-tár 
III. szak. 4., V. szak. 4., 5., 6. j l . — Az 5-ik órán, 
nevezetlen (elvont) számokkal számolás. Pl.-tár 
IY. szak. 3. pl. Szóbeli feladv. tankönyv 
igénybevétele nélkül. 

4. hét. 5 tanítási nap; 5 óra. — Az 1-ső 
órán a mult héten tanultak alapján vegyes 
feladványok. Pl.-tár III. szak. 5., 6.. 7. pl. 
2-ik órg,n a szorzó-tábla folytatólagos gyakor-
lása. 3-ik órán osztás egyjegyű osztóval; az 
osztásnál előforduló kifejezések. Pl.-tár I. szak. 
4. pl. — A 4 ik órán, osztás nevezett számokkal. 
Pl.-tár III. szak. 5., 6., 7. pl. — 5-ik órán, 
osztás nevezett és nevezetlen számokkal. 
Pl.-tár I. szak. 11. pl. 

5-ik hét. 4 tan. nap: 4 óra. Január hónap-
ban tanultak begyakorlása. Pl.-tár VIII. szak. 
1., 2., 5., 6., 7. pl. 

Ilyenformán végzünk minden tantárgygyal. — 
A párhuzamos osztályok vezetői e munkát 
együtt végzik el. — A tanító-testületi értekez-
letektől jóváhagyott hónapi munkarendek e 
kimutatásai — melyek az egyes hónapokban 
feldolgozandó tananyag részletezését tüntetik 
föl — az igazgató által láttamozva a tananyag-
naplóba hely ezendők. E tananyag naplóba min-
den tanítás végeztével a földolgozott tananyag 
bejegyzendő. Ez a napló tehát a tényleg föl-
dolgozott anyagot fogja föltüntetni. 

Ha tervszerű munkát akarunk végezni, a 
mit végezni kötelességünk, e czélból minden 
egyes tanításra elkészülten kell lépnünk a 
tanterembe. Hogy e fáradságos munkánk kocz-
kázatos ne legyen, kívánatos hónaponkint előre 
egész pontosan előimi föladatunkat s ezt 
előzetesen — hogy az tökéletes legyen — 
a tanító-testület bírálata alá bocsátani. — Előre-
számító tervezgetés nélkül egyik órán pl. a 
kutya megismertetésével foglalkozhatunk s a 
reákövetkező órán (talán éppen januárban) 

„A rét" cz. olvasmányt tárgvalhatnók. Már 
pedig e két dolog egymást ki nem egészíti. 

Az iskola tervszerű munkássága érdekében 
kívánatosnak találom azt, hogy az évi hetekre 
osztott ^tantervnek, valamint e terv óraszerinti 
részletes feldolgozását felölelő hónapi tervnek, 
a tanító-testületi értekezletek elé terjesztése 
kötelezőleg kimondassák. Hónaponkint előre 
bejelentett munkaterv nélkül pontosan elvég-
zett munkáról a következő gyűlésen beszá-
molni nem lehet. E- nélkül a tanító-testületben 
rejlő ellenőrző és alapos munkásságot biztosító 
erő fölhasználatlan vész el. 

Pedig ez minden fölügyeletnél többet 'érne. 
(Felső-Visó.) Mihály Ferencz. 

„V is/ionosság, egyenrangiiság." 
A nemzetiségi vidéken működöm, olyan 

helyen, a hol papon, tanítón, de meg a jegyzőn 
kívül nem találkozik „még" ember, a ki tudna 
irni-olvasni. De hogy mégis igazságos legyek, 
találkozik a községben egy-kettő olyan is, a ki 
nevét „gépiesen" alá tudja irni s az ilyen 
ember nálunk már tekintélyszámba megyeri. 
Ezt pedig azért hoztam föl, hogy rámutassak: 
mennyire haladtunk 1876 óta', s hogy ennek-
előtte sem léteztek egyenrangú iskolák, bár 
a törvényben egyenrangúaknak nyilváníttattak. 

N. M. azt mondja, hogy a medernek min-
den iskolánál ugyanazonosnak kell lennie; ez 
igen szép s ennek úgy is kellene lennie, de 
hányan vannak, kik a „gerincz"-nek meg nem 
felelnek ? (A kartársaknak nem a nagyobb 
részét értem itten, csak nagyon csekély részét.) 
Ez pedig onnan van, hogy még most is a 
hány „jellegű" az iskola, annyiféle a tanítás. 
Még most is vannak olyan nemzetiségi iskolák, 
hol az „anyanyelv" a tanítási nyelv és nem 
a magyar. Igaz, hogy a törvény erre vonat-
kozó g-a azt mondja, hogy a gyermeket elő-
ször anyanyelvén tanítsuk; tehát a nemzetiségi 
vidéken először nem magyarul kell tanítani, 
hanem a község anyanyelvén. Tanít is a 
tanító tótul, oroszul, románul vagy németül és 
azután a fönti el nem hanyagolása mellett, 
valami 'édes-keveset magyarul is. S mikor kikerül 
az iskolából a tanuló: mit tud ? Semmit. Sem 
anyanyelvén, sem magyarul. (Ez nagyon pesszi-
misztikus fölfogás! Szerk.) De meg a mely 
iskolában a nagyobb súly nemzetiségi nyelvre 
van fordítva, képes-e az a tanító annyit megtaní-
tani, képes-e az a tanuló annyit megtanulni a 
magyar nyelvből, mint annál az iskolánál, hol 
a tanítási nyelv kezdettől fogva végig magyar ? 
ITgy hiszem, ez teljes lehetetlenség. 

Az igen tisztelt czikkiró úr azon nézetét, 
hogy egyik iskola tanítója, a másik iskola 
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tanítója által kiadott bizonyítványt figyelembe 
tartozik venni: én is helyeslem s szeretnék is 
úgy eljárni, mint azt a jog és igazságosság 
parancsolja: t. i. fölvenném a felsőbbosztályba 
— ha lehetne ha az a tanuló a „ mérték "-nek 
megfelelne ; de ha nem felel meg, ha nem is 
valamivel, de sokkal kevesebbet tud, mint a 
mennyit pl. a IV. osztálybeli tanulónak tudnia 
kellene, mármost azt az V. osztályba hogyan 
vegyem föl ? Mit csinálok majd vele ? 

Mert hát, ha szomorú is az igazság, a 
melyet kimondok, de kénytelen vagyok: sok 
helyütt kiadnak vagy V. osztály elvégzé-
séről szóló elemi iskolai bizonyítványt, holott 
az illető tanuló még csak a II. osztály tan-
anyagának sem felel meg. Ha megkérdezzük 
egy ilyen tanulótól pl. a nyelvtanból, hogy a 
mondatnak hány főrésze van, bizony még ezt 
sem tudja és a bizonyítványában meg az .áll, 
hogy a IV. osztályt elvégezte, sőt mitöbb 
„jó„ vagy „jeles" osztályzatot is nyert s így 
ezen osztály ismétlésére nincs szükség. 

Az ilyen tanulóval mármost mit csináljak ? 
Ha a bizonyítványát figyelembe veszem, s őt a 
megérdemlett osztályba helyezem, akkor a 
másik iskola tekintélyét csorbítom, ez pedig 
sem nem jog, sem nem igazság; ha pedig a 
következő V. osztályba veszem föl, ez megint 
nem helyes, mert a IV. osztály tananyagát 
nem tudja s így az V. osztály tananyagát 
nem lesz képes tanulni s azt megérteni. 
Megjegyzem azonban, hogy úgy az egyik 
iskola, mint a másik, egy nemzetiségi vidéken 
vannak s illetve szomszédok. 

Ilyenkor természetes, hogy a másik iskola 
tekintélye csorbát szenved s én a legjobb 
akaratom mellett sem lehetek abban a hely-
zetben, hogy segíthessek kartársamon s figye-
lembe vehessem az általa kiadott bizonyítványt 
s akármilyen nehezemre esik, kénytelen vagyok 
kimondani, hogy a tanuló? csak a II. vagy 
a legjobb esetben III. osztályba vehetem föl. 
Ilyenkor már a bizonyítvány nem ér semmit, 
de az nem mondható ez esetben, hogy én 
kényem-kedvem szerint járok el. 

Ezen a helyzeten természetesen javítani 
kellene, de hogv az „Utasítás" ismeretes 
intézkedése töröltessék, erre még nem jött el 
az idő; ha majd eljön, magától szűnik meg s 
nem lesz rendetlen állapot. Nem törölhető 
mindaddig, míg az egész tanítóság az összes 
iskolákban egy tanterv, egy óraterv szerint és 
egy nyelven nem fogja tanítani a tanítani 
valókat. S ennek így kellene lennie. S a 
mikor ez meglesz, (de mikor lesz?) akkor 
biztosan megszűnik a visszáság s meg lesz a 
viszonosság népiskola és népiskola között. 

(Ahó-Kalocsa.) Bodnár György. 
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= A „Tanítók Tanácsadója* czímü út-
mutató könyv szétküldésében, tőlünk független 
okok miatt, néhány napi késedelem állott be, 
most azonban már összes eddigi megrendelőink 
számára postára tettük e munkát. A „Tanítók 

j Tanácsadója" iránt már eddig is nagy érdek-
lődés mutatkozik és reméljük, hogy ha kar-
társaink e terjedelmes munkát megismerik, 
nem lesz köztük egv sem, a ki a tanítók 
e kódexét meg ne szerezze Tanítói könyv-
tárakra nézve éppenséggel nélkülözhetetlen. 
A „Tanítók Tanácsadója," mely 248 oldalra 
terjed, lapunk szerkesztőségében kapható: ára 

' fűzve 2 K. 60 f., kötve 3 K. Legczélszerűbb 
póstautalványnyal megrendelni. 

— Az olvasás tanításának új módja. 
„Nyilatkozat. Somogyi Béla tisztelt kartársam 
„Megjegyzések" czímén védekezik kritikám 
ellen, én ezért a „Nyilatkozatot" haszi/álom. 
Megjegyzéseiben két dolog lep meg engem. 
Először az, hogy nem ismeri el tévedését; 
másodszor, mert azt állítja, hogy ezen új mód-
szerrel már 100° o-ot lehet megtanítani. Más 
szóval ez azt teszi, hogy többé nem bukik 
meg senki, ha jó a módszer, illetve, ha a 
phonomimikával tanítunk. Szóval: nincs többé 
„tyúkszem." Es mi a tévedése? Azon hite, 
hogy az ő 42 tanítványa tudna más könyvben 
is olvasni. Hát hogy lehetne ez ? Hiszen ő 
írta első czikkében, tiszta hangon, hogy az ő 
tanítványai csak két és S betűs szokat tanultak. 
Erre mondottam én, hogy a kik így tanulnak, 
csak úgy is tudnak. Es aztán, ha ő ezen sikert 
a phonomimikának tulajdonítja, úgy ebből 
következik, hogy nem jó kézbe tették a meg-
bízatást a propaganda szervezése czéljából. 
Most még egyszer kiemelem, hogy a 100Vo-ot 
sokallom. A hangomra, illetve sajátosságára, 
hogy ne ütközzék meg oly nagyon, idézem 
saját szavait: „En tehát ennek az iskolai 
évnek az elején, mint a phonomimika ellen-
sége — és pedig éles hírlapi vitatkozásokban 
is exponált ellensége — kezdtem az új mód-
szert alkalmazni." A ki ezt ismeri el magáról, 
bajosan adhat a hangra tanácsot; a ki ellen-
ségből oly hirtelen a legmesszebbmenő jó barát 
lesz, — még lehet közönyös is. (Temesvár.) 
Mező Dániel." 



1 4 NÉPTANÍTÓK LAKJA. 5 . SZÁM. 

i : s z ü n ó r a : i 
Viktória angol királynő. 

Lapunk mult számának lezárásakor érkezett 
meg a hír, hogy Viktóri i angol királynő Wight-
sz gete'n Osborne kastélyában január 22.-én 
meghalt. 82 évet élt meg, 65 évig volt ural-
kodó Anglia trónján és 1867 óta még India 
•császárnője nevet is viselte. 28 millió négyzet-
mérföld területre, közel százszorosára Magyar-
országénak, terjedt ki uralkodói hatalma a 
földgömbnek minden vidékén és alattvalóinak 
száma majdnem 400 millió volt, az élő embe-
riségnek egy negyedrésze. Nem volt a föld-
gömbön nála előkelőbb uralkodó, különösen 
ha tekintetbe vesszük, hogy alattvalói között 
a művelődés sokkal magasabb fokon áll, mint 
más nagy birodalmakban és hogy birodalmá-
hoz tartozott a világ legnagyobb városa, 
London, hol egyetlen ponton kétszer annyi 
•ember él, mint a hajdani Erdélyország egész 
területén. Es az angol uralkodónak ezt a szer-
feletti nagyságát emelte még az a tény is, 
hogy az öreg Viktória 9 gyermeke révén 
100-nál több tagból álló előkelő család feje 
volt, unokái között volt a hatalmas német 
•császár és a még hatalmasabb orosz czár sarja. 

Ha ledől egy határtjelző óriási tölgy, az 
egész környék ettől a nevezetes eseménytől 
kezdi számítani idejét. Mennyivel inkább lesz 
emlékezetes a nagy angol nép királynőjének 
neve, ki két teljes nemzedéken át volt a 
földgömb első trónjának birtokosa. Már életé-
ben is egészen megszokottnak tünt föl, hogy 
uralkodását Viktória - korszaknak nevezték 
el. éppen úgy, a hogyan beszéltek egykor 
XIV. Lajos, Mária Terézia vagy I. Napoleon 
korszakáról. Es ki tagadhatná el, hogy jogosult 
ez az elnevezés. Hiszen elképzelni is borzasztó. 
Két nemzedék a gőzgépek és villamosság 
századából, midőn egy-két év alatt több tör-
ténik, mint régebben hosszú évtizedek alatt. 

Köteteket kellene összeírni, és valóban már 
irtak is a Viktória uralkodása alatt történt 
dolgokról, ha azokat csak vázlatosan akarnók 
is fölsorolni. Különösen áll ez Angliáról, erről 
a nagy nemzetről, melynek kebelében Viktória 
uralkodása alatt legalább száz oly nevet képes 
fölemlíteni a történelem, kiknek viselői a 
tudomány, irodalom vagy közélet terén kor-
szakot alkottak. Tennyson, Dickens, Eliot, 
Macaulay, Carlyle, Stuart Mill, Herbert Spencer, 

Darwin, Huxley, Lubbock. Lister, Wellington, 
Gladstone, O'Conell, Buckle, Stanley, Müller 
Miksa és annyi sokan még az ő alattvalói 
voltak, lángeszük és óriási hatásuk fényével 
aranyozták meg uralkodását. De nemcsak ez 
volt dicsősége. Viktória uralkodása alatt fe-
dezték föl az északi sarkvidéket és Afrika 
bensejét legnagyobbrészt angolok, alatta 
történt a legóriásibb emelkedés a hajózásban 
és kereskedelemben, oly emelkedés, hogy az 
uralkodása kezdetén fönnállott angol ipar 
és kereskedelem, bár akkor azt tartották 
a legelsőnek a világon, a maihoz képest 
csak kezdetleges szatócs-munkának látszik. 
Nincs egyetlen iparág, nincs a társadalmi 
életnek egyetlen mozzanata sem, a hol gyö-
keres átalakulás és jelentékeny fejlődés ne 
történt volna. 

Már most elmondhatta sok jeles angol 
történetiró és köztük Mc Cárthy, ki Viktória 
korszakiírói öt kötetes kitűnő müvet írt, melyet 
magyarra is lefordítottak, hogy a most elhunyt 
angol királynő uralkodása Anglia történetének 
legfényesebb korszaka lesz, sok tekintetben 
hasonló ahhoz, melyet Erzsébet-korszaknak 
neveznek a hasonnevű királynőről, kinek ural-
kodása alatt a XVI.-ik század végén és a 
következő elején Anglia ismert nagyságának 
legszilárdabb alapjait vetették meg. 

És mindennek daczára már ma elmondhatjuk, 
hogy mindebben Viktória királynőnek jóformán 
csak passzív szerep jutott. Mária Terézia, Katalin 
és más hires uralkodónők inkább nevezhetők 
uralkodóknak, mint ez a nagy hatalommal föl-
ruházott és csodálatosan hosszú ideig ural-
kodott Viktória. Ellenkezőleg. Viktória tényleg 
királynő volt, de nem vezér és kormányzó. 
Kevés uralkodó volt, a nők között egyetlen 
egy sem, ki az alkotmányos élet föltételeihez oly 
annyira ragaszkodott volna nagy hatalma 
daczára. Soha egyéni nézeteit nem tolta előre, 
soha sem szegült ellene az alkotmányos óhaj-
tásoknak és nem fűződik nevéhez egyetlen 
háború vagy hódítás sem, mely az ő egyéni 
akaratából származott volna. 

Nem azért történt ez így, mintha nem lett 
volna tehetsége az uralkodásra. Közéleti sze-
replése nem kisfokú tapintatról és ügyességről 
tesz tanúságot, de egyúttal arról is, hogy meg-
értette a kor szavát, mely elrendeli, hogy 
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művelt társadalomban az uralkodónak egyé-
niségét korlátoznia a közérdek követeli meg. 

Tagadliatlan, hogy hajlandósága is volt 
reá. Viktóriát háziasszonynak és családfőnek 
teremtette a végzet. Szerencséje volt, hogy 
ebben bő része lehetett. Férje, Albert Szász-
Koburg herczeg, korán, már 40 évvel ezelőtt 
elhunyt ugyan, de gyermekei és unokái közül 
mindig maradt körében több. És ezekkel fog-
lalkozott legszívesebben, ha uralkodói teendőit 
elvégezte. Eletének két utolsó évtizedében már 
nagyon ritkán szerepelt nyilvánosan, régóta 
nagykorúvá lett ha, ki most mint 60-éves 
ember lett utódává, a nálunk is ismert walesi 
herczeg teljesítette teendőit, különösen ha nagy 
épületek, új intézetek és más effélék fölava-
tásáról volt szó, melyeknél az angolok ősi 
szokása szerint a királynőnek jelen kellett 
volna lennie. 0 maga e helyett a fővárostól 
távolabb eső egyik vagy másik palotájában, 
olykor külföldön is családi körben szórakozott, 
kocsizott, olvasott, írt és festett. E mellett, 
mint gondos és takarékos nagymama, igen 
nagy levelezést folytatott családja tagjaival és 
számtalan milliót tett félre számukra. Kissé 
zsémbes is volt ez a nagymama. Felnőtt 
gyermekeitől is megkövetelte a szertartások 
szigorú megtartását, nem engedte meg, hogy 
házában szivarozzanak vagy befütsenek, más 
részt azonban jószivüleg osztogatta ajándékait 
a rokonoknak és szegényeknek egyaránt. 

Csodálatos képe van ennek a családi körnek. 
Negyven éven át gyászolta férjét, kit szeretet-
ből magának választott, három könyvet írt 
róla, megsiratta a szenvedőket, hiszen még 
a szegény búrok fölött is sajnálkozott és a 
búrok ellen harczoló angol katonáknak kará-
csonyi csokoládét küldött. De ez nem gátolta 

hogv 65 éves uralkodása alatt ne meg, 
legyen oly év, midőn háború nem dúlt. Ázsiá-
ban, Afrikában félvad népektől egész országot 
szerzett össze, kegyetlen vérengzéseket foly-
tattak katonái Kínában. Kelletindiában, Afgha-
nistánban a Nilus partján, a Himalája hegység-
ben és Dél-Afrikában és mindezt hagyta 
nyugodtan. Megengedte, hogy szeme előtt 
nyomorba jusson az ir nép, hogy elpusztulja-
nak a CsendesOczeán lakói, de ugyanakkor 
buzdította és bátorította az irodalom és mű-
vészet jeleseit. 

Mindenesetre nem mindennapi asszony volt. 
Mi sem lehetünk közönyösek iránta. A magya-
rokkal rokon Kobúrgok közül származott, 
egyik unokájának neje, a leendő angol királynő, 
nagy anyai ágon magyar eredetű, Kossuth La jost 
számkivetésében pártfogolta és sokszor kimu-
tatta rokonszenvét a magyarok iránt. De ha 
ez az egyéniség egyes vonásaiban hosszú évek 

múlva természetesen halványodni fog is: neve 
állandóan meg marad a történelemben. A Vik-
tória-korszak Angliának legfényesebb időszakot 
és így a világtörténelemben is nevezetes kor-
szakot jelent. 

(Budapest.) Györyy Aladár. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi vármegyei törvíiivliiitóságnaU — 
79.062. Belügyin.) 

Az állami és községi népiskolák működésé-
nek, különösen azok vagyon- és pénzkeze-
lésének, hatályos felügyelete szempontjából a 
vallás- és közoktatásügyi minister úrral egyet-
értőleg czélba vettem a községi és állami nép-
iskolák, óvodáknak a közigazgatási hatóságok 
által is teljesítendő kötelezendő megvizsgálását. 
Ennek folytán a községek belső ügy- és pénz-
kezelésének megvizsgálása iránt 1890. évi julius 
hó 5.-én 46.644. és 1891. évi augusztus hó 
22.-én 53.617. számok alatt kibocsátott kör-
rendeletek kiegészítéséül — ezennel elrendelem, 
hogy azon községekben, melyekben községi 
vagy állami kisdedóvó-intézet vagy népiskola 
van, a helyszíni vizsgálatot teljesítő járási fő-
szolgabíró, valamint mindazon esetekben, a 
midőn a törvényhatósági számvevőségi közegek 
valamely községben helyszíni vizsgálatot tarta-
nak, eljárásukat az illető községben létező 
községi és állami kisdedóvó-intézetek és nép-
iskolák vagyon- és pénzkezelésének és szám-
vitelének megvizsgálására terjessze ki és ezen 
vizsgálat eredményét, az észlelt szabálytalan-
ságok pótlása iránt adott útmutatásaikat is a 
vizsgálati jegyzőkönyvbe foglalják bele. Ezen 
vizsgálat keretében különösen gond és figyelem 
fordítandó a községi iskolai alapvagyon telek-
könyvi állapotára, annak leltárára, kezelésére 
és számadására. Az állami és államilag segé-
lyezett községi elemi iskolák és kisdedóvodák 
költségvetésének és számadásainak és ezen 
intézetek alapleltárainak szerkesztése körül 
követett eljárás tekintetében a vallás- és 
közoktatásügyi Minister úrnakl899. évi julius 
hó 25.-én 40.505. számú rendeletével kiadott 
„Utasítása," a községi iskola alapvagyon szem-
pontjából pedig az 1883. évi 15.217. szám 
alatt kiadott rendelete az irányadó. Hogy az 
ellenőrzés gyakorlása eredményes is legyen, 
minden vizsgálatnál tüzetes gond lesz fordí-
tandó annak a megállapítására, hogy a tan-
intézet számára tett beszerzések, anyagok, 
áruk, tüzelő stb. vagy kiszolgáltatott munkák, 
mennyiség és minőség tekintetében tényleg 
megfelelnek-e a rájuk fordított kiadásoknak 
és hogy a tett beszerzések, valamint elszámolt 
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munkák valóban az intézet czéljaira fordít-
tattak-e. A vizsgálatnál netalán szükségesnek 
mutatkozó szakszerű közreműködés biztosítása 
szempontjából egyúttal meghagyom, hogy a 
kérdéses vizsgálatok határnapjai a kir. tanfel-
ügyelővel mindig előre közöltessenek. Erről a 
törvényhatóságot további szabályszerű eljárás 
és közegeinek megfelelő utasítása végett ezennel 
értesítem. Budapest, 1900. évi november hó 
13.-án. A minister helyett: Széli Ignácz s. k., 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetetét nyilvánító ta: a nagyági 

nőegyletnek, a mely az ottani áll. és felekezeti 
iskolák növendékei részére 200 korona értékű 
ruhanemüeket adományozott; Fehér Ipoly pan-
nonhalmi főapátnak a ki a viski r. kath. iskolá-
nak 1000 koronát adományozott; dr. Sámuel 
Lázár országgyűlési képviselőnek, a ki szilágy-
vármegyei iskolákba járó 350 szgeny gyermek 
számára 3500 korona értékű ruhaneműt ado-
mányozott ; a bártfai vöröskereszt íiókegyletnek, 
és a báitfai takarékpénztárnak, a mely az 
ottani áll. el. isk. áll. óvodai növendékek 
karácsonyi fölruházására 100, illetőleg 50 
koronát adományozott. 

Kinevezte: Bartel Dezső oki. tanítót a 
miavai-irtványi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Csizmadia János, Szűcs Gyula és Zámhóné 
báró Hágen Frida oki. tanítókat, ill. tanítónőt 
a szánki áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónővé; Pados Gizella oki. tanítónőt a 
gyömörői áll. népisk.-hoz r. tanítónővé; Vásár-
helyi Sándor oki. tanítót az alamori áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Katinszky Géza plé-
bánost a sárospataki áll. tanítóképző-int. igazg.-
tanácsába r. taggá; Klein Ferencz oki. tanítót a 
sztarcsovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Buthy 
László és Prisztavok Endre oki. tanítókat a 
békéscsaba-erzsébethelyi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká; Liszkay József, Hajtmánszky Lajos, 
Lóvy Izidor, Hamburger Ignácz és Maislis 
Rafael oki. tanítókat az abaujszántói áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká; Báthy László cz. prépost 
plébánost a lévai áll. tanítóképző-intézet igaz-
gató-tanácsába rendes taggá. 

Áthelyezte: Szabó Mária rozávlyai áll. el. 
isk. tanítónőt az erzsébetfalvi áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Viráj Péter és neje Virágné-
Maszanek Lujza gajári, meg Philippi Vilmos 
és neje Philippiné-Steinberger Irma újbányái 
áll. el. isk. tanítókat, illetve tanítónőket köl-
csönösen ; Nevelős Lajos aranyidkai áll. el. isk. 
tanítót, Jászay Ilona perecsei áll. el. isk. 
tanítónőt az abaujszántói áll. el. isk.-hoz, Szi-
lágyi Imre dorozsmai tanyai áll. el. isk. tanítót 
az algyői áll. el. isk.-hoz jelen minőségökben; 

Gyürke Ilona perlaki áll. óvónőt a kisgarami 
áll. óvóhoz; Szilágyi József alamori áll. el. 
isk. tanítót a hadrévei áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Végleg megerősítette: Kadics János jasze-
novai (volt határőrvidéki) közs. el. népisk. 
tanítót jelen állásában; Sclienk Jakab fehér-
templomi áll. polg. leáuyiskolai ig.-tanítót 
igazgató minőségében. 

Jóváhagyta, a budapesti tanítótestület alap-
szabályzatát m. évi 98544 sz. a. kelt rendele-
tével. 

Nyugdíjat utalványozott: Bornemisza Án-
gyéi burzsuki munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 400 koronát; Tóth János garádi munka-
képtelen r. kath. tanítónak évi 440 koronát; 
Vidák György kerkaszentkirályi róm. kath. 
el. isk. tanító részére évi 560 koronát; Kovács 
Géza székelykeresztúri áll. el. isk. munkakép-
télen tanító részére 1000 koronát; Géczy 
János orosi róm. kath. munkaképtelen tanító 
részére évi 520 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Cservenka Fülöp óturai r. kath. el. isk. 
volt tanító özvegye, szül. Kántor Vilmának évi 
439 koronát; néh. Gréber Sándor szentgyörgy-
vári volt el. isk. róm. kath. tanító özvegye, 
szül. Szalut/ Rózának évi 315 koronát és 
4 kiskorú árvájának együtt évi 210 koronát; 
néh. Rosinger Márton miskolczi volt izr. tanító 
özvegye, szül. Reisz Haninak 660 koronát, Jenő 
nevű kiskorú árvájának 110 koronát; Aszalás 
Ferencz székesi ev. ref. volt tanító özvegye, 
szül. Káli Zsuzsannának, Gizella, Ilka, Ida és 
Árpád kiskorú árváinak együtt évi 658 korona 
32 fillért; Schrott József volt baranyavarasdi 
r. kath. tanító özvegye, szül. Pavlik Teréz és 
Teréz nevű kiskorú árvájának évi 350 koronát; 
néh. M. Bariha János sajókeznyéteni ev. ref. 
tanító özvegye, szül. Vitányi Borbálának 562 
koronát; néh. Tamáskovics István nyugd. kis-
aranyosi r. kath. el. isk. volt tanító özvegye, 
szül. Simovics Emilia és 3 kiskorú árvájának 
mindössze évi 450 koronát; Popovits György 
keresztényfalvi g. kel. volt tanító özvegye, 
szül. Komsea Sztana és 2 árvájának együtt 
évi 400 koronát; néh. Szil'qyi Tódor nyug. 
kőrösrévi áll. el. isk. tanító özvegye, szül. 
Gálos Teréziának évi 550 koronát; Józsa 
Károly szárazajtai ev. ref. volt tanító özvegye, 
szül. Benkő Mária és 1 árvájának együtt évi 
553 koronát; Tulacs József nyug. rakovai 
közs. el. isk. tanító özvegye, szül. Tomanek 
Ágnesnek évi 450 koronát; néh. Moravcsik 
József szarvasi ág. ev. volt tanító özvegye, 
szül. Kicska Emiliának évi 725 korona 60 
fillért és 7 kiskorú árvájának együtt 725 korona 
60 fillért; László István volt sajógalgóczi r. 
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kath. tanító özvegye, szül. Pavlenka Annának 
300 koronát és 2 kiskorú árvájának egyenkint 
50. koronát; néh. Ma'xzell Gyula kurtakeszi 
r. kath. volt tanító özvegye, szül. Gabrosovics 
Elenora részére évi 300 koronát; Tuly József 
volt sinionyii r. kath. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Holnár Erzsébet részére évi 490 koronát 
és József nevű kiskorú árvája részére 81 K. 
66 fillért; néh. Sepeghy János nyug. feketeardói 
g. kath. tanító özvegye, szül. Hock Anna részére 
évi 300 koronát; néh. Kurucz János volt 
héthársi róm. kath. tanító özv., szül. Lessió 
Máriának évi 300 koronát; néh. Laáfer 
Adolf nyug. pozsonyi izr. el. isk. volt tanító 
özv.. szül. Stadler Katalin részére évi 500 
koronát. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. A. Yajta. Ha rendes álláson van, két-

szobás padozott lakás vagy ennek ellenértéke 
illeti meg. — „Dunántúli." Alkalmas jutalom-
könyv az Erzsébet-emlékkönyv, a melyet az 
Athenaeum adott ki és a közoktatásügyi minis-
ter megszerzésre ajánlott. —- R. Nagyon 
helyesen teszi, ha a Tanítók Háza gyufája 
terjesztésében buzgólkodik. Lám a F. M. K. E. 
ezen a réven nem egészen 3 hónap alatt 
838 K. jövedelemi-e tett szert! Pedig annak 
az egyesületnek nincs „28 ezer" ügynöke, 
mint — lehetne nekünk! — Tiszavölgyi. 
Esetére kimerítő fölvilágosításokat találhat a 
Tanítók Tanácsadója czímü utmutató könyvben, 
melyet szerkesztőségünkben postautalványon 
2 K. 60 f.-ért rendelhet meg. — Csiky Viktor. 
Ozv. Kovácsay Józsefné vezetése alatt álló 
késmárki közs. óvodában január hó 15-én 
nyilt meg menedékház vezetésére képesítő 
tanfolyam s még négy növendéket fölvesznek. — 
H. H. P. Az a kis leány még egy évig min-
dennapi tanköteles. Magántanuló is lehet; de 
mint ilyen, magánvizsgálatot köteles tenni 
valamely nyilvános iskolában. Hogy okleveles 
tanító-e az, a ki tanítja, ezt nem lehet tőle 
számon kérni. Vigyázni kell rá mégis, hogy 
a törvényt ki ne játsza. Ha nem lett magán-
tanulóvá, föl kell jelenteni iskolamulasztás 
miatt. — Két tanító. 1. Ha maguk kérik az 
áthelyezést, az áthelyezési költségeket az állam 
nem téríti meg. 2. Van olyan is; kisérje 
figyelemmel a pályázati hirdetéseket. — B. S. 
Szerkesztőségünkbe, mint Budapesten hivata-
lokba általában, lietenkint csak kétszer (kedden 
és pénteken) hoz a posta pénzküldeményeket. 
Megtörténhetik tehát, hogy a postautalvány 
föladása után mi csak négy, öt napra kapjuk 
meg a küldeményt. Ezt szíveskedjék figyelembe 
venni; türelmetlenségre nincs semmi ok. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Ö cs. és ap. kir. FÖlsége a balozsa-

megyesi róm. kath. tanítóilak fölépítésére 200 
koronát méltóztatott magánpénztárából leg-
kegyelmesebben engedélyezni. 

— Világ folyása. Aj> országgyűlés képviselő-
háza, elvégezvén a belügyi költségvetést, a 
mult hét utolsó napjaiban és e hét elején a 
kereskedelmi tárcza költségvetésének tárgyalá-
sával foglalkozott. Közelebb tárgyalásra kerül 
a közoktatásügyi költségvetés s ennek az alkal-
mából az állami népoktatásról lapunk mai 
számában nagyérdekü czikksorozatot kezdünk 
meg. Az 1900. évi államosítások kimutatását 
lapunk jövő számában közöljük. — Anglia 
nagy gyászában az egész_müvelt világ osztozik. 
Mire e sorok megjelennek, az angolok nagy 
pompával kisérik utolsó útjára elhunyt király-
nőjüket. Az összes európai uralkodók képvi-
seltetik magukat a teljes katonai pompával 
végbemenő temetésen. — A római pápa en-
cziklikát adott ki a keresztény demokrácziáról, 
melyben a katholikusokat a szocziális kérdé-
seknek és a munkások sorsa javításának föl-
karolására buzdítja. Inti a hívőket, hogy a 
nép és a munkások mindent kerüljenek, a 
minek lázadó vagy forradalmi jellege van. — 
Az orosz czár teljesen fölépült nagy betegsé-
géből és folyó hó 26.-án családjával együtt 
Szent-Pétervárra érkezett. — Belgrádból jelen-
tik, hogy a szkupstina tagjai közt egy új lapot 
osztogatnak, a mely minden egyes számában 
heves támadást intéz Ausztria és Magyarország 
ellen. A bécsi külügyi hivatal élénk figyelem-
mel kis,éri. ezt a mozgalmat; egyelőre elég is 
ennyi. — A délafrikai harcztérről hirek érkez-
tek a búrok örvendetes nagy győzelméről, 
melyet a pretória - lorenzo-marquesi vonalon 
arattak az angolokon. Részletek hiányoz-
nak. Fourteenstream mellett a búrok fölrob-
bantották a vasúti átjárót és elvettek egy 
katonai vonatot, mely telve volt hadi szerek-
kel. Egy másik vonatnak, melyen maga 
Kitchcner lord utazott több csapattal, dinamit-
tal kisiklatták a lokomotivját. Szóval, a búrok 
mindenütt erősen szorongatják az angolokat. 

— Az énektan.'.rok képesítése. A közokt. 
minister az éneknek mint középiskolai rend-
kívüli tantárgynak képesítésére rendelt buda-
pesti bizottság elnökévé Mihalovics udön orsz. 
zeneakadémiai igazgatót, tagjaivá pedig Herzfeld 
Viktor, Moravcsik Géza. id. Szautner Zsigmond 
és Tlioman István zeneakadémiai tanárokat, 
továbbá dr. Irsai Arthur egyetemi nyilv. 
rendkívüli tanárt az 1900—1901 .évekre terjedő 
hatálylyal ismét kinevezte. 
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Nyilvános köszönet. Mindazoknak, a 
kik az engem ért baleset alkalmából részvevő 
soraikkal fölkerestek, ez úton mondok hálás 
köszönetet, mivel még mindig nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy ezt külön-külön és 
levélben tehetném. Kartársi szeretettel: Buda-
pest, 1901 január 28. Ujváry Bélaf a Nép-
tanítók Lapja f. szerkesztője. 

— Nem lesznek fővárosi tanítói pályá-
zatok. A főváros kiadásának jelentékeny részét 
az iskolai kiadások emésztik meg. Faller 
Ferencz tanácsos, a közoktatási ügyosztály 
vezetője, most „nagyszabású" tervet akar meg-
valósítani, a mely már az idén százezer korona 
tiszta megtakarítást eredményez s fölöslegessé 
teszi, hogy a főváros három esztendeig tanítót 
vagy tanítónőt válaszszon. A tanítók kötelesek 
hetenkint huszonhat órát tanítani. A mai 
osztályrendszer me'lett ez lehetetlen s egy 
tanítónak sincsen több 19—24 órájánál. A tény-
leges és a kötelezett óraszámok között heten-
kint ">181 óra különbség van. Ennyivel taní-
tanak kevesebbet a tanítók. Ezt az óraszámot 
akarja Faller tanácsos fölhasználni s módot 
keres arra, hogv minden tanító a köteles 
huszonhat órát tanítsa. Ebből az óratöbbletből 
199 osztá yt lehet új erő nélkül ellátni. Az 
ügyosztály terve az, hogy az elemi iskolák 
ötödik és hatodik osztályában a középiskolák 
rendszere ajapján meghonosítja a szaktanítást. 
173 ötödik és hatodik osztály van, de a szak-
tanítást ez idő szerint 1">4 osztályban lehetne 
megvalósítani. De ha egyszerre végrehajtanák, 
számos, évek óta működő megbízott tanítót 
kellene elbocsájtani. Az ügyosztály azonban a 
humanizmus rovására nem akar radikális lenni, 
a mire nincs is szükség. Minden évbeií~átlag 
ötven új tanítót és tmítónőt választottak. Az 
idén is körülbelül ennyit kellene választani. A 
terv szerint azonban nem választanak egyet sem, 
hanem a szaktanítás meghonosításával pótolják 
a szükséges erőt. Három évig nincs kilátás 
Budapesten tanító-választásra. 

— Az Arany ÁBC-és Leczkerend szerzője 
Magyary Gyula, szolnoki tanító türelemre 
kéri a megrendelőket, mert müvét csak egy 
heti késéssel expediálhatja. 

Hangverseny két szobor-alap javára. 
A k.-félegyházi m. k. áll. tanítóképző-intézet 
iíjusága 1901. évi február hó 2.-án a Korona-
Szálló dísztermében, a helyben fölállítandó 
„Petőfi-" és a Budapesten létesítendő „Yörös-
marty-szobor"-alap javára hangversenynyel 
egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendez, 
Sennyei J., Berger K. L., Eber S., Kárpáti K. 
tanárok veretése alatt. A hangversenyen közre-
működnek: Az ifjúsági énekkar, Sennyei József, 
Éber Sándor, Balogh Lajos, Sz. Kovács Mihály, 

Reiter József, Imre Lajos, Knertél Rózsika, 
Fungács Béla és az ifjúsági zenekar. 

— A Tanítók Háza javára a kolozsi 
állami isk. tanítótestülete Kolozson, 10'] 1 
február hó 2.-án zártkörű tánczestélvt rendez. 

Adakozás. Nálunk befolyt. 1. Eötvös-
alapra: Kunder József r. kath. és Papp gör. 
kath. tanítók, Nyir-Csaholy (1901. évi tagság-
díjuk) 6 K.; Herényi Lajos, Kakucs (f. évi 
tagságdíja) 3 K.; Papp Lajosné, Szentes (tag-
ságdíja) 3 K. — 2. A fővárosi Ínségesek ja-
vára: Haspray István (Öreglak) 2 K.: Budnay 
Nándor gyűjtése Döbrönte-puszta lakossága 
közt 8 K.; Papp Lajosné (Szentes) 40 f.: 
Gráf József (Görcsönv) 2 K. — 3, Tanítói 
Házára: Papp Sándor, Kapuik bánva (táncz-
vigalom jövedelméből) 83 K. 33 f. Átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

Az állami tanítók orsz. egyesületének 
választmánya febr. 19. én D^breczenben ülést 
tart, melyre a tagokat ez úton is meghívja az 
elnökség. 

A sárosmegyei általános népnevelők 
egyesülete február hó 11-én Eperjesen ügy-
rendje és belső szervezetének újra alakítását 
czélzó rendkívüli közgyűlést tart. 

— Értesítés. Ifj. Fövenyessy Bertalan tisz-
telettel értesíti férfi-négyes dalokat tartalmazó 
s községi és ifjúsági dalárdák használatára 
szerkesztett Daloskönyv ének megrendelőit, hogy 
méltányolva azt a bizalmat, mely könyvének 
tömeges megrendelésében nyilvánúl, azt ki-
bővített tartalommal adja közre s több pél-
dányban nyomatja. Eme két oknál fogva a 
Daloskönyv, melynek ára: egy korona s melyre 
előjegyzéseket még mindig elfogad a szerkesztő 
Abauj-Szikszón •— csak február hó első felé-
ben fog — biztosan — megjelenni. 

Halálozások. Beniczky Lajos losonczi 
áll. tanítóképző-intézeti r. tanár 1901. évi 
január 24.-én élete 46-ik s tanári működésének 
20-ik évében, hosszú szenvedés után elhunyt. — 
Ködmön Gábor karczagi tanító életének 42-ik, 
tanítói működésének 18-ik évében, hosszas 
betegség után f. hó 25.-én elhunyt. Áldás o o 
emlékökre! 

0 
Tartalom : Állami népoktatás. (H ) — Nagyjaink 

emléke. Szabó Buijáth László. — A nazarénusok 
gyermekeinek vallása. K. Naqy Sándor. — Hogy kell 
a gyermeket népiskolában az imádkozásra nevelni 
és tanítani? Lány Mihály. - Az iskola tervszerű 
munkássága érdekében. Mihály Ferencz. — Viszo-
nosság, egyenrangúság. Bodnár György. — Szünóra : 
Viktória angol királynő. GyÜrgy Aladár. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 5-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat a rákoscsabai reform, kántortanítói 

állásra. Fizetés: pénz 352 kor.; 50 véka rozs; 
11 hold szántóföld; tandíj fejenkint 4 kor. 70—80 
gyermektől. Kántori fizetés : pénz 60 kor. ; stóla - -
120—140 kor. Kényelmes lakás kerttel. Pályázatok 
alulírotthoz Rákos-Csabára márcz. l-ig küldendők. 
Törő Lajos, reform^ lelkész. (58—II—2) 

A mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalmának Répás-pusztáján egy róm. kath. 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás : készpénzben 
évenkint 400 korona, buzajárandóság évenkint 5 
hektoliter, rozsjárandóság évenkint 10 hektoliter, 
tüzifajárandóság évenkint 24 ürméter botfa, 12Ö0 
négyszögöl tengeriföld, egy darab marhatartás, két 
darab öreg sertéstartás, és származékaiknak egyéves 
korig való tarthatása, szabad lakás, konyha- és 
konyhakerttel. A tüzifajárandóságból a tanító az 
iskolát is fűteni tartozik. A kinevezett tanító köteles 
leend a nyári szünidőben a gazdasági intéző utasítá-
sainak megfelelőleg a gazdaságban segédkezni, mely 
segédkezésnek megelégedésre történt teljesítéséért 
őt 200 korona jutalom illeti meg évenkint az ura-
dalom részéről. Az állás azonnal betöltendő. Okle-
veles róm. kath. tanítók folyamodványaikat, bizo-
nyítványmásolataikkal a mezőgazdasági ipar-rész-
vénytársaság béruradalmi igazgatóságához Kaposvárra 
nyújtsák be. (63—II—2) 

A f enyökoszto lányi (Barsmegye) róm. kath 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme pénz és terményekben 899 korona 26 fillér. 
Pályázat határideje február 10. Fenyő-Kosztolány, 
1901 január 15. Hruska Béla, iskolaszéki elnök, 
plébános. (67—II—2) 

A bényei (Pestm., u. p. Gombaj ág. hitv. ev. 
egyház iskolájának I—III. osztályához tanítót keres. 
Fizetése : egy bútorozott szobából álló lakás és évi 
600 korona az egyháztól s 200 korona államsegély. 
Jelentkezhetni február 3-ig alulírottnál. Rieesánszky 
Endre, lelkész. (62—11 2) 

A fö ldes i ort. izraelita hitközségnél egy okleveles 
tanítói állás folyó évi szeptember elsejére betöltendő. 
Következő fizetés mellett: Egy évre 700 korona. 
Állami kiegészítés 100 korona. Lakbér 100 korona. 
Az illetőknek magyarul, héberül eddigi működésük-
ről, továbbá előéletükről szóló bizonyítványaikat, 
alólirott iskol iszéki elnökhöz legkésőbb márczius első 
napjáig beküldjék. A megválasztott tanító köteles 
ismétlőket, úgyszintén rendes előadáson kívül né-
metet is tanítani: a megválasztott tanító csak is 
egy évi próbára alkaimaztatik, év végével fentartja 
a hitközség a jogát állandósítani, vagy meg nem 
felelő esetben elbocsájtani. A pályázókat az iskola-
szék személyes megjelenésre meghívhatja, de ez 
útiköltség csakis a megválasztottnak téríttetik meg. 
Földes, 1901 január 12. Krausz Sámuel, iskolaszéki 
elnök. (52-11—2) 

Pályázat. K e g l e v i c h h á z á n fölállított második 
osztálynál rendszeresített tanítói állás betöltésére 1901. 
évi február hó 15-ére nyilvános pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: évi készpénzbeli fizetés 800 korona ; 
lakbér-illetménye évi 100 korona; pályázóktól 
a tanítási nyelv, magyar-német, teljes ismerete 
kívántatik; a megválasztott köteles állását hala-
déktalanul elfogadni, akadályoztatás esetén a hely-
ben szokásos templomi functiókat végezni és az 
ismétlő-iskolát fölváltva a másik tanítóval tartani; 
ssak róm. kath. vallásúak válas/.thatók. A kellően 
fölszerelt folyamodványok legkésőbb 1901. évi január 
hó 28-ig az iskolaszékhez czímezve küldendők be 
Torontálmegys Kegleviehházára. Az iskolaszék elnöke. 

(79—Hl-2) 

A Gyula városa által föntartott tanyai iskolák 
egyikénél megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Ez állás javadalma évi 800 korona, lakás, 
kert és korpótlék, melyért a tanító az ismétlő-tan-
köteleseket is tartozik tanítani. A megválasztandó 
tartozik állását február 15-én elfoglalni. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények nálam, f. évi február 
3-ig adandók be. Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. 

(69—II—•_') 
Zala-Teskándi róm. kath. tanítói állás betöltendő. 

Évi fizetés 600 korona, új lakház és szép kert. Kán-
torja Örzsehegyen 1 korona. Folyamodványokat el-
fogad február hó 7-ig főt. Itosotf József, plébános, 
Bonczódföld (u. p. Alsó-Bagód). (30—1—1) 

H á s h á g y Zalamegyébe (pósta Salomvár) kebele-
zett községben a róm. kath. kántortanítói állomás 
megüresedvén 1901-ik évi február 16-ikra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: szabadlakás, tanítónak 2 szoba, 
kis kert, konyha takaréktűzhelylyel, gazdasági épü-
letek. 338 forint készpénz. 6 mérő buza, 6 mérő 
rozs 36 frt. Harangozásért 12 mérő rozs 36 frt. Tűzi-
fára 20 frt. Ismétlők után 15 frt. összesen 445 frt. 
100 frt államsegély mielőbb kilátásba helyezve. Tan-
nyelv : magyar. Az állomás 1901 márczius 1-én elfog-
lalandó. Pályázni óhajtók kellően fölszerelt folya-
modásukat a háshágyi plébánia-hivatalnál nyújtsák 
be. Személyes megjelenés kéretik. (76—I—1) 

M e z ő f ö l d - S á r - S z e n t - M i h á l y tanítói állására 
február 10-ig terjedő határidővel pályázatot hirdet 
alulirott. Javadalom, hivatalos fölbecslés szerint: 
746 forintra megy; kántorság és 6 osztályú elemi 
iskola vezetéseért. Kellő okmányokkal kérvény alul-
írotthoz küldendő. Állomás f. évi márcz. 12-re el-
foglalandó. Bfőkajár, postahely. Medgyaszai, esperes. 

( 7 7 - 1 - 1 ) 
A fehérvártárnoki (a főváros szomszédságában) 

községi iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme: aj a politikai községtől 600 
kor.; b) faváltság 40 kor.; c) államsegély 160 kor.; 
a szabályszerű korpótlék ; lakásul bútorozott szoba. 
Kötelmei: az iskolaszék által reá bizott osztályok az 
igazgató-tanító felügyelete melletti vezetése. Az 
ismétlősök külön díj nélküli oktatása. Köteles to-
vábbá tanítványait úgy a mindennapi, valamint 
az ünnep- és vasárnapi isteni tiszteletre elvezetni 
és ott reájok fölűgyélni. Az igazgató-tanító kántor 
is lévén, akadályoztatása esetén tartozik őt helyet-
tesíteni. Kérvények főtisztelendő Pelczner Mihály 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Csuk róm. kath. 
pályázhat. Fehérvár-Tárnok. Hromada József, igaz-
gató-tanító. (86—1 — 1) 

A rádí magyar-tót nyelvű evangelikus leány-
egyház kántortanítót keres. Jövedelme következők-
ből áli: lakás és kerten kívül 1 hold föld, melyet 
a "nivek bemunkálnak; 65 pár után páronkint 2 véka 
rozs és 2 korona ; 3 öl fa hazaszállítva és fölvágatva ; 
1 szekér széna; a tanulók után fejenkint 2 korona 
és i pái eairke; az ismétlősök oktatásáért 80 ko-
rona — összesen fölmegy 824 koronára, ehhez járul-
hat esetleges korpótlék. Folyamodványok február 
vég ig alulírotthoz intézendők. Az állás mielőbb el-
foglalandó. Kelt Vácz, 1901 jan. 20. Sommer Gyula, 
iskolaszék! elnök. (88 — 1—1) 

A k i r á l y f a l v a i (Vasm) róm. kath. népiskolánál 
az osztálytanítói állás megürülvén, arra ezennel 
pályázat hirdettetik. Kötelessége : egy osztályt 
önállóan vezetni, a kántori teendőkben segédkezni. 
Évi fizetése nyolezszáz korona, szükséges bútorzattal 
ellátott szoba fűtéssel, takarítással. Tannyelv : magy.-
némei. Kellőleg fölszerelt folyamodványok február 
17-ig- az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állóinál 
azonnal elfoglalandó. Kelt Királyfalván (Vasm.), 1901 
január 20-án. Baumgartner Ferencz t. kanonok, esp.-
pleb., igkolaszéki elnök. (94—I—1) 



Mezö-Komáromba (Veszprémin.) a róm. kath. 
iskolánál, osztálytanító állásra, mely évi nyolezszáz 
korona és egy kis szobával van díjazva, oki. férfi-
tanítók f. évi február 2-ig pályázhatnak. Kötelmek: 
az ismétlősökön kívül egyik tanteremben tanít és a 
kántorságban segédkezik. Kérvények ft. Schlakker 
Károly clebános, elnök úrhoz küldendők. 

(93—1—1) 
A somogyvári plébániához tartozó Pamuk fiók-

község kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Javadalma föld és terményekben mintegy 300 korona, 
készpénzben mintegy 650 korona s ezenkívül lakás 
kerttel. Kellőleg fölszerelt kérvények az iskolaszék 
elnökéhez Somogyvárra küldendők. Pályázati határ-
idő február 7. Személyes megjelenés előnyös. 
Iskolaszék. (95—1—1) 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei pekelniki 
r. k. II. t. állomásra. Jövedelem 800 korona. 
Tannyelv: tót. Folyamodhatnak 96/97-ben képesített 
óvónők is. Folyamodványok febr. 6-áig Pironcsák 
Istvánhoz Trsztenára (Árvám.) küldendők. 

(105—1-1) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei brezov icza l 

r. k. t. állomásra. Jövedelem 800 korona. Tannyelv : 
tót. 96/97-ben képesített óvónők is pályázhatnak. 
Kérvények febr. 6-ig Pironcsák Istvánhoz Trsztenára 
(Árvám.) küldendők. Továbbá: pályázat hirdettetik 
az árvamegyei zábidói r. k. t. állomásra. Jövede-
lem 800 korona. Tannyelv: tót. 96/97-ben képesített 
óvónők is pályázhatnak. Kérvények febr. 16-áig 
Pironcsák Istvánhoz Trsztenára (Árvám.) küldendők. 

( 1 0 4 - 1 - 1 ) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei szárnyai éB 

harkabuzl r. kath. tanítói állomásra. Mind a két 
állomáson 800—800 korona a jövedelem. Tannyelv : 
tót. Pályázhatnak 96 97-ben képesítést nyert óvónők 
is. Kérvények február 9-éig Pironcsák Istvánhoz 
Trsztenára (Árvám.) küldendők. (110—I—1) 

Betöltendő a v l skl állami elemi iskolánál évi 
nyolezszáz (800) korona fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi február hó 20-áig 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. Máramarosvármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. Mármaros-Sziget, 1901 január 24. 
Dr. Wekerle, kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő. 

(4/h-I—1) 
Pályázat Marosjára róm. kath. fiókközség kántor-

tanítói állomására. Jövedelme a korpótlékon kívül 
pénz: 699 kor., 50 véka szemes tengeri és 5 h. 
424 17 -öl tagosított birtok haszonélvezete. A pályá-
zatok folyó évi febr. 10-ig beadandók Kaál (p. Maros-
vásárhely) Oláh Károly róm. kath. lelkészhez. 

( 8 9 - 1 - 1 ) 
A káposztafa lv i áll. segélyezett községi elemi 

iskola egyik tanítói állomására f. évi február hó 
15-ig pályázat nyittatik. Évi fizetése: 800 korona, 
szabad lakás fűtéssel, és 10 korona irodaátalánya. 
Csak róm. kath. férfitanító pályázhat. A kérvények 
főt. Ráab József iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(91-11—1) 
Pályázat hirdettetik a l l eszekl II. r. k. tanítói 

állomásra. Jövedelem 800 korona; tannyelv: tót. 
Folyamodhatnak 1896/97. évben képesített óvónők is. 
Kérvények febr. 5-éig Pironcsák Istvánhoz Trsztenára 
(Árvám.). Továbbá: P. hird. az árvamegyei v i t tanoval 
r. k. tanítói állomásra, ugyancsak fenti szöveg 
Merint. (100—I—1) 

A sopron-szé lesku t l róm. kath. német-magyar 
tannyelvű népiskolára február 10-áig osztálytanítói 
állás hirdettetik. Tanítónők is folyamodhatnak. Evi 
fizetése: a község pénztárából 700 korona, más alap-
ból 120 korona havi vagy negyedévi részletekben 
előre, bútorozott szoba fűtéssel. A megválasztott 
tartozik állását azonnal elfoglalni. Az iskolaszék. 

(107-1—1) 
Az aranyosi (Komáromm.) e.v. ref. kántortanítói 

állásra ideiglenesen helyettestanító kerestetik 1901 
február 1-étől május hó 31-ig terjedő időre. Fűtéssel 
és világítással járó lakószoba mellett fizetése lesz 
havonkint 30 kor., élelmezésére is havonkint 30 kor. 
az egyház pénztárából. Ezen állásra pályázni akaró, 
ev. ref. vallású oki. tanítók, vagy tanítóképezdét 
végzett ifjak kellően fölszerelt pályázati kérvényü-
ket 1901 február hó 8-ig Búcsra (Esztergomm.) Yeress 
Ede ev. ref. espereshez küldjék be. Köteles lesz a 
III—Yl. osztálybeli növendékeket a megállapított 
tanterv szerint oktatni. (90—1—1) 

Mosonmegyei Nyulas községben egy róm. kath. 
osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. Évi járan-
dósága 720 korona előleges havi részletekben és egy 
bútorozott szoba fűtéssel. A tannyelv magyar-német. 
Kötelessége : egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-
iskolásokat a kántortanítóval fölváltva tanítani és a 
kántori, valamint templomi szolgálatokban segédkezni. 
Két havi kölcsönös fölmondás. Okmányokkal fölsze-
relt kérvények f. é. február 16-ig főt. Maár József 
plébános és iskolaszéki elnökhöz küldendők. Nyulas, 
1901 január 23. Pfneiszl János, iskolaszéki jegyző. 

(102—1-1) 
A hevesc sány l (egri főegyhm.) róm. kath. elemi 

népiskoláknál üresedésben levő segédtanítói állásra 
ezennel február 20-ig pályázat hirdettetik. Javada-
lom :• az iskola-alap pénztárából évi 400 korona 
negyedévi előleges részletekben, 1 bútorozott szoba, 
— mosás és világításon kívül — teljes ellátás ; ennek 
fejében megválasztott tartozik az iskolaszék által 
részére kijelölt osztályt vezetni s a kántori teendők-
ben is segédkezni, miért a kántori teendőkben 
jártassággal bírók előnyben részesülnek. A föl-
szerelt kérvények az iskolaszékre czímezve, Kubinyi 
Viktor iskolaszéki elnökhöz küldendők. (108—1—1) 

Az alsószölnöki róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 600 korona kész-
pénz előleges havi részletekben, stóla 80 korona, 
egyéb járandósága természetben 320 korona, összesen 
1000 korona. Ezenkívül szabályszerű korpótlék. 
A pályázati határidő február hó 14-ike. Az állás 
azonnal betöltendő. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
az iskolaszék elnökéhez czímzendők. Kelt Alsó-Szöl-
nökön (u. p. Szent-Gotthard, Vasm.). (111—I—1) 

Kassa melletti z sebes i tanítói állomás betöltendő. 
Járandóságai: készpénzben 269 forint. Termények 
és legeltetés megváltásáért 60 forint. 27 köbméter 
tűzifa, 70 frt értékben. Folyamodványok Dragóner 
Béla r. kath. lelkészhez intézendők Bárczára. 

(92—1—1) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei fe lsöl lpniczal 

L, n. és III. és az a lsól ipnlczai L, III., IV. és V. 
róm. kath. tanítói állomásra. Mindegyik állomás 
jövedelme 800 korona. Tannyelv: tót. Folyamod-
ványok február lO.-éig beküldendők Pironcsák 
Istvánhoz Trsztenára (Árvamegye). Folyamodhatnak 
96/97-ben képesített óvónők Í3.' Továbbá: Pályázat 
hirdettetik az árvamegyei fe lsőzubriczal r. k. 
kántortanítói állomásra. Jövedelem 800 korona. Tan-
nyelv : tőt. Kérvények febr. 15-éig küldessenek Piron-
csák Istvánhoz Trsztenára. Pályázat hirdettetik az 
alsózubrlozai r. k. tanítói állomásra. Jövedelem 
830 korona. Tannyelv: tót. Folyamodhatnak 96/97-ben 
képesített óvónők is. Kérvények febr. 15.-éig Piron-
csák Istvánhoz Trsatenáxa küldendők. (103—1—1) 



— tii — 
Tolna-Kónyiban r. kath. tanítói állomásra pályá-

sat nyittatik. Fizetése 480 korona, szoba fűtés, tisz-
togatással, élelmezés a kántortanítónál. Kötelme a 
kijelölt osztályúakat és ismétlősöket tanítani, a kán-
torságban segédkezni a ha kívántatik önállóan is 
működni. Az állomás azonnal elfoglalandó. Okleveles 
vagy képezdevégzettek pályázhatnak. Tannyelv a 
magyar. (101—1—1) 

D e r z s e n y e i ág. hitv. ev. egyház tanítót keres. 
Fizetése tisztességes lakáson kívül, többnyire termé-
nyekben, mintegy 900 korona. Jelentkezhetni alul-
írottnál. Derzsenye (p. Bát, Hontmegye). Bernáth 
Sándor, lelkész. (98—1—1) 

B a j m ó c z i Nyitram. r. kath. elemi iskola másod-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
tanítók es tanítónők. Fizetés 800 kor. havi előleges 
részletekben, tűzifa s kert fejében 52 kor., lakásul 
egy szoba, konyha, kamra. Tanítási nyelv: magyar-
tót. Oklevél s egyéb bizonyítványokkal ellátott 
folyamodványok február hó 15-ig iskolaszéki elnök-
ségnek beküldendők. 

Bajmócz-Apát i Nyitram. r. kath. elemi iskola 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
tanítók, tanítónők, óvónők is. Fizetés 370 kor. állam-
segély, 430 kor. tandíj, összesen 80<> kor., 4 öl tűzifa, 
kert, lakásul egy szoba, konyha, kamra. Tanítási 
nyelv: tót-magyar. Oklevéllel s egyéb bizonyítvá-
nyokkal ellátott folyamodványok február hó 15-ig 
iskolaszéki elnökségnek beküldendők. (78—1—1) 

S z a k c s r a (Tolnám.) róm. kath. magyar osztály-
tanító kerestetik. Évi fizetés: 240 korona, a pécsi 
megyés püspök 2018/1900. sz. rendelete szerint lakás 
és kertpótlék 120 korona, melynek kiadását azonban 
az iskolaföntartó község még nem vállalta el ; egy 
bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással (120 K); 
végül élelmezés a kántortanítónál (360 K). Tartozik 
osztályát önállóan vezetni, vasárnapi iskolát föl-
váltva tanítani és a kántorságban segédkezni, a 
miért az abban való jártasság megkívántatik. A meg-
választott okleveles pályázó az állást évközben csak 
kántortanítóvá való megválasztása esetén hagyhatja 
el. Pályázati határidő február 6. Yitkovits Ferencz, 
plébános, iskolaszéki elnök. (118—1—1) 

Pályázat hirdettetik árvamegyei s tepanói róm. 
kath. tanítói állomásra. Jövedelem: 800 korona, 
lakás, kert. Tannyelv : tót. Pályázhatnak óvónők is 
Kérvények február 16-áig Pironcsák Istvánhoz Trsz-
tenára (Árvám.) küldendők. (117—1—1) 

B ó t a fiókegyház r. kath. kántortanítóságra február 
13-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme: kétszobás 
lakás, 3 vékás kert, 13 hold szántóföld, 2 hold rét. 
Párbér 600 lélek után fóldespártól 1 véka rozs, 20 kr, 
zsellérpár '/a véka rozs, 10 kr, minden tankötelestől 
60 kr, községtől készpénz 44 frt, Egerből 27 frt, 
államsegély 154 frt, 21 mtr tűzifa, 28 mm. kőszén 
10 krjával, és stóla. Kérvények Makra Péter plébános 
czímére (pósta: Sáta, Borsodmegye) küldendők. 

( 1 1 2 - 1 - 1 ) 
Pályázati hirdetmény. Pancsova thj. városban az 

alsó-város i áll. el. iskolánál üresedésbe jött tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással évi 
1000 korona fizetés és szabályszerű lakpénz élvezete 
van egybekötve. Fölhivatnak pályázni óhajtó oki. 
tanítók, hogy ezen állás elnyerése iránti folyamod-
ványukat vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
úr ő nagyméltóságához czímezve, szabályszerűen föl-
szerelve ezen kir. tanfelügyelőséghez közvetlenül 
terjeszszék be. Megjegyeztetik, hogv a pályázóktól 
a német nyelv bírása is kívántatik. Pályázati határ-
idő f. é. február hó 15-ike. Később érkező folyamod-
ványok nem vétetnek figyelembe. Nagybecskereken, 
1901. évi január hó 25-én. Tanfelügyelő helyett : 
Sáklay P. Gyula, kir. s.-tanfelügyelő. (S/h—I—1) 

Alulírott, kellemesen erőshangu, gyakorlott énekes 
és legalább tűrhetőn orgonáló s/.orgalmas segédet 
keresek. Föltételeimnek megfelelő nyugalmazott 
vngy oklevél nélküli egyént is elfogadok. Kezdő i t t 
nem alkalmazható. Fixum 400 frt, teljes ellátással 
pedig 2n0 frt. Levél hozzám intéztessék. Jászberény , 
1901 január 23. Beleznay Mór, főkántor. (99—II—1 i 

A nagy-doroghi községi iskolánál üresedésben 
levő Ill-ik sorszámú tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom a tanítói teendőkért: 900 korona 
készpénzfizetés, 4 drb kert értéke 40 korona, kert-
váltság czímén 10 korona és szabad lakás, 2 szoba, 
konyha, kamra, pincze és melléképületek. Az udvar 
3 tanítóval közös. A tanító által vásárolt tüzelőanyag 
hazaszállítása. Az ev. ref. egyház ez idő szerint ideig-
lenesen az orgonista-kántori teendőkkel is meg-
bízza, melyért külön 200 korona évi fizetés és stóla-
illeték jár, mely körülbelül 60 koronára tehető 
Ha a kántori teendőket kifogástalanul végzi, 
jövendőben is megbízatik azzal, mégis azon meg-
jegyzéssel, hogy a k.intori teendőket s egyszer-
smind az ezért járó fizetést is egy másik tanító 
társával megosztja az egyháztanács. Teendői: az 
iskolaszék által reá bízandó osztályok ministeri tan-
terv szerinti oktatása,az ismétlő-iskolák vezetése.Taní-
tói oklevéllel bíró az orgonálásban teljesen jártas 
egyének kellőleg fölszerelt kérvényeiket mélt. gróf 
Széchenyi Domokos iskolaszéki elnök úrhoz február 
8-ig küldjék be. Az állás február második feleben 
elfoglalandó. Kelt Nagy-Dorogh (Tolnám.), 1901 
január 23-án. Német Zsigmond, iskolaszéki alelnök. 

( 1 2 1 - 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

jgfc^fc Xte ít* jftfc ite 
W W ^ %K m W W W •?*>"<»>• 3B* 
Minden rendelés f r a n e o küldetik. 

Szíves figyelembe! 
A nagym. vallás- és közoktatásügyi ministerium 

78.095'98. BZ. rend. minden fokozatú iskoláknak 
használatra ajánlott kitűnő minőségű, mély fekete, 
fénytelen, kellemes érdességű, gyorsan száradó és 
maradandó 

iskolatábla-mázat 
új és régi (kopott) iskolatáblák s bármily nemű és 
nevű más irásfelflletek be festésére szállít használatra 
készen korona 3 .60 és 7.— filléres bádo. szelenczék-
ben (tart. */< és "/< klg.) a készítő 

Greschik Gyula, Lőcsén (Szepesvárm.). 
Továbbá: 1 drb iskolatáblamáz-ecset 1.60 fillér. 

1 palaczk legfinomabb hifii tutt voualozófésték vonal-
Iiúzó-ecsettel 70 fillér. Láda, szállítólevél 40 fillér. 
Szállítás, az egész éven át, készpénz vagy utánvét 
mellett. T. kérem a pénzt és csomagolás díját lehe-
tőleg előre beküldeni. Kívánatra ny. számla, ny. 
bélyeg fölszámításával. (87—in—i) 
ííagy szállításoknál tetemes árengedmény. 
Prospektus (magya r vagy német) számtalan 
e l i smerésse l és ajánlattal ingyen és bérmentve . 

T ö r v é n y e s e n védet t . 
Páris, Kanea, Szeged, Eperjes, Temesvár 

kiállításain kitüntetve. 



— TV _ 

O <S> 0 0 0 <S> <2> O <S> <8>Q O €> O €> €>€> €> €> 
l í á m t o v o k ü g y e i m é b e . ( Ú j ! ! ) 

H Á R F A H A N G DK, új és eredeti magyaros, 
nagyon kedves dallamú r. kath. templomi és temetési 
énekek L. tenor hangra. Második teljesen új füzet. 
Ára bérmentve 1 Verona 2 fillér. A tavalyi kétszer 
kiadott első füzetből is van még néhány példány. 
Ennek ára 1 lorova 40 fillér. A két füzet együtt 
megrendelve 2 Vorona 20 fillér. Czím: Répássy 
János plébános, Alsó-Abrány (Borsodmegye). 

(122 —III—1) 
<8> <8> <3> © <8> O <0> <Q> €> €> © © © © © © © © © 

Olosó é s j ó CW-E«-

o r g o n á k a t é s l i a r m ő i i i u i i i o k a t 
háromévi jótállás mellett épít Kiep3zel István, 

Beszterczebányán. (io6—i— i) 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Áll. kitüntetett hidegen folyó 

oltóviasz 
50 fillér. 1—2 kor. kapható Varga Sándornál, 

Turkeve. (114-11-1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. K ö b ö l k ú t 

(Esztergomra.) (42—XX—3) 

Róm. kath. nevelőnő 
kerestetik pusztára négy árva gyermek mellé. Leg-
idősebb 6'/j-éveó, legkisebb kétéves. Égy fiú, három 
leány. Kellékek: tanítónői oklevél, magyar-német 
nyelv, zongorázás tudása. Szükségesek jó bizonyít-
ványok, de fő, hogy a gyermekeket szeresse. Díja-
zása évi 720 korona és teljes ellátás. Arczképpel 
ellátott ajánlatok hozzám küldendők Kis-Babothra 

l Győrmegye). Szüts Mihály, tanító. 
(39-11—2) 

f f t f f f f f t f t t f f t t 

\m 
és bérmentve küld a legolcsóbb ruggyanta-bélyeg-
zőkről árjegyzéket Burró Imre tanító, Berenos-

Váralja (Nyitramegye). (íio—í -i) 
T. kartárs urak részére nagy kedvezmény. 

Kath. Egyházi Népénektár. 
í r ták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 500 szent énekkel, sok szép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stainpfel Károlynál Pozsonyban. 
(2342—X—7) 

mmm mmm'Mwm 
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I 

e l < ) f i z e t e s i a r a : 
Egész évre ÍO kor. Félévre kor. Negyedévre SS kor. «5© fill. 

— 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

^ jiv JV v̂ v̂. JOL V̂ -̂V -fV -ÍV HT̂* -̂V -̂V -̂V -ÍV. 

Budapest, 1901. 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 M U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek 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 elgljárósági bizonyí tványnyal 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 ő korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde t é sek á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő._ Az ily 
mó lon mindenki által kiszámítható h i rd i tés i díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 

Kézirat oltat nem a,d\inlc vissza. 

Állami népoktatás. 
(I I .) Az 1S9K. évi ál lami költségvetés 

tárgyalása közben Wlassics minister 
bőven ki fe j té azon elveket, a melyeket 
a kormány á l ta l tervbevet t ezer új 
á l lami népiskola fölál l í tásánál követ. 

Az egész tervezetet a N. L. 1899-
évi 8. és 9.; valamint a mu l t évi 2 — 5. 
számaiban k imer í tően ismer te t tük s 
közöl tük az 1898. és 1899. évben szer-
vezett ál lami elemi népiskolák egész 
sorozatát. Most az 1900-ik évben be-
fejezett államosítási tárgyalásokról kö-
zöljük az alábbi k imutatást . 

A mu l t évi szervezéseknél is első 
sorban f igyelem fo rd í t t a to t t azon köz-
ségekre, a melyekben egyátalán nem 
vo l t tanítás. Ma már az iskolanélkül i 
községek száma jelentékenyen leapadt, 
s nem messze van az idő, midőn hazánk-
ban nem lesz egyetlen olyan község, 
a melyben, ha a 6 — 12-éves tanköte-
lesek száma a népokt. tö rvény 44. 
szakaszában iskolaáll í tási kötelességet 
megállapító létszámot — 30 — eléri, 
rendes iskola nem volna. I t t természe-
tesen f igyelmen kívül kel l hagynunk 
azon számos csekély népességű közsé-
geket, a melyek más községekhez csat-
lakozva iskoláztat ják gyermekeiket, mer t 
ezen helyzetet a népokt. törvény 46. 
szakasza megengedi. 

Az 1900. évi szervezések közül különös 
ügyeimet igényel a kárpáta l j i ru thén 
vidéken — Beregvámiegyében - enge-
délyezett 25 új ál lami népiskola. Ezen 
iskoláknak czélja azon nagyszabású 
közgazdasági akcziót ku l tura i lag támo-
gatni, a melyet a földmívelési minister 
azon vidék nyomorának enyhítésére 
meg ind í to t t ; a végtelenül szegény, de 
hazalias ru thén népet a népnevelés 
á l ta l odaemelni, hogy a kormány á l ta l 
n y ú j t o t t gazdasági előnyökkel okosan 
bánni, életviszonyaiban értelmesen el-
j á rn i tudjon. Ezekkel Beregvármegyében 
összesen 77 ál lami elemi népiskola lesz 
összesen 154 taní tó i állással; s mint -
hogy Peregben ál lami népiskolák már 
a hetvenes években szerveztettek, s 
min thogy az o t t lakó ru thén nép 
hazafias érzülete kétségen k ívü l áll, a 
magyar nyelvet pedig örömmel tanul ja, 
s ehhez k i tűnő nyelvérzéke is van, 
biztosra vehetjük, hogy a most meg-
e j te t t népszámlálás a magyar nyelv 
elterjedése tekintetében örvendetes elő-
haladást fog igazolni. 

Az 1900. évi államosításoknál külö-
nös figyelem fo rd í t t a to t t még a kincs-
tá r i telepes községek nép oktatás ügyé-
nek rendezésére. E tek in te tben a köz-
oktatási minister a legmesszebb menő 
kedvezményeket nyú j t j a a telepes köz-
ségeknek, a földmívelési minister pedig 

Lapunk (i-ik számához két melléklet van csatolva. 
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az iskolák törvényszerű elhelyezése 
fe lö l gondoskodik. 

A Tisza-Marosszögében, Torontál- és 
Temesvármegyékben tö r tén t az utóbbi 
ö t év a lat t a legnagyobb arányú álla-
mosítás, a mennyiben Torontá lban immár 
84 ál lami iskola 214 tan í tó i állással; 
Temesben pedig 64 ál lami iskola 138 
tan í tó i állással van szervezve. Rend-
k ívü l örvendetes jelenség, hogy kevés 
számú magyar község kivételével, az 
á l lami iskolák t iszta nemzetiségi köz-
ségekben szerveztettek, a melyek maguk 
kérték a magyar állami iskolát s arra 
je lentékeny anyagi hozzájárulást aján-
lot tak. Biztosra vehetjük, hogy a szó-
banforgó vidéken egy pár évtized 
a la t t teljesen és á l lami szempontból 
nagyon örvendetes módon megváltoz-
nak a kul turál is és nyelv i viszonyok. 

Ugyani lyen szempontokból ke l l k i -
emelnünk ^radvármegyét, a ho l 189 5-ben 
még csak S á l lami iskola vo l t s most 
már 47 ál lami iskola van szervezve 
90 taní tó i állomással. 

K ivá lóan buzgólkodott ál lami nép-
iskolák fölál l í tása körü l ^ t ó / v á r m e g y e , 
a hol 1900. évben 13, jobbára iskola-
nélkül i községben szerveztetett á l lami 
iskola. 

Tíz felekezeti népiskola l e t t a mu l t 
évben államivá, természetesen az i l le-
tékes egyházi főhatóság beleegyezésé-
vel. I t t örömmel konstatál juk, hogy az 
erőszakos államosítások mende-mondája 
mind r i tkábban tűn ik föl. Ma már az 
egész közvélemény t isztában van azzal, 
hogy a közoktatási min is ter tő l m i sem 
ál l távolabb, m in t a népoktatás álla-
mosításának erőszakolása. Hiszen annyira 
kedvező a közhangulat és a bizalom 
az ál lami népoktatás iránt, s oly nagy 
számban érkeznek fö l az államosítás 
i rán t i önkéntes és áldozatkész kérel-
mek. hogy még ezek egyrószének tel-
jesítését is kénytelen a minister későbbi 
évekre elhalasztani. 

Ezek után közöljük az 1900. évi 
ál lamosításokról szerkesztett k imu-
tatást : 

A A község 
A lakosság Az tanítói 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

által 
kötelezett 
évi hozzá-1 

•n 
A község neve anyanyelve iskola állo-

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

által 
kötelezett 
évi hozzá- A megnyitás ideje 1 

•n neme más járulás 
O m maayar vegyes 

száma igen nem korona 

Abanj-Torna. 
1 Felső-Hutka . . igen vegyes i igen Iskolátlan 1901IX/1. 
2 Bárcza )? 2 T) 

Áll. segélyezett községi 
iskola 1901 IX/1. 

3 Nagy- és Iíis-
Bozsva . . . . igen n 1 Iskolátlan 1901 IX/1. 

4 Hym . . . . . Yt n 1 n 1 5 4 Iskolátlan 1901 IX 1. 
5 Kis-Szaláncz . . igen n 1 Y) 1 1 2 Iskolátlan 1901 IX/1. 
6 Alsó-Meczenzét' » fiú 4 n 3 2 0 0 | 1 9 0 2 / 9 0 3 . 
7 v n n leány 3 Y) . | tanév. 
8 Komlós . . . . igen vegyes 1 n • Iskolátlan 1901 IX/1. 
9 Alsó-Csaj . . . . igen 1 n Iskolátlan 1901 IX/1. 

1 0 Hollóháza . . . n 2 n * 

Áll. segélyezett községi 
iskola 1901 IX/1. 

1 1 Krasznik-Vajda igen » 1 » 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1901 1/1. 

1 2 Garbócz- Bogdány igen n 1 n 
Az ev. ref. iskola szü-

netel. 1901 IX/1. 
1 3 Bodolló . . . . igen n 1 n 1 9 0 1 I X / 1 . 
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••cz 
tS3 iX 

Á község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulus 
A megnyitás ideje 

O m magyar vegyes 
száma igen nem korona 

Alsó-Fehér. 
14 Drassó igen vegyes 1 • nem 1901 I/.1. 

Ev. reí . iskola államosít-
tatik. 1901 IX/1. 

| 1900/901. tanév. 
Ev. ref. iskola államosít-

t a t i k 1901 IX/1. 

15 
16 
17 

Istvánliáza . . . 
Balázsfalva . . . 

n . . . 

igen 
igen 

r> 

n 
fiú 

leány 

1 
3 
3 

igen 
nem 

V 

1901 I/.1. 
Ev. reí . iskola államosít-

tatik. 1901 IX/1. 

| 1900/901. tanév. 
Ev. ref. iskola államosít-

t a t i k 1901 IX/1. 18 Nagy-Lak . . . 

Arad. 

77 vegyes 2 igen 

1901 I/.1. 
Ev. reí . iskola államosít-

tatik. 1901 IX/1. 

| 1900/901. tanév. 
Ev. ref. iskola államosít-

t a t i k 1901 IX/1. 

19 
20 

Megyes-Egyháza . 
n n 

igen 
77 

fiú 
leány 

2 
2 

igen 
55 

1422 | Telepes község 
í 1901 IX/1. 
Ali. 6ególye/.ett \a.-gyari  

iskola. 1901 IX/1. 
Kincstári telep. 

1901 IX/1. 

j 1901 IX 1. 
Ali. seg. közs. isk. Kincs-

tári telep. 1901 IX/1. 
1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

ÁU. segélyezett községi 
iskola 1901 IX/1. 

{ Kincstári telep. 
| 1901 1X1. 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1901 IX/1. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Dézna 
Almás-Kamarás 
Magyar-Pécska 

n n 
Zimánd-Ujfalu . . 
Soborsin és Dinyesd 
Zimbro 
Nagy-Halmágy . 
Nagy Kamarás 

n n 
Kovaszinez . . . 

igen 
77 

11 

igen 
n 

77 

77 

igen 
77 

55 

igen 

vegyes 
n 
fiú 

leány 
vegyes 

57 

55 

55 

fiú 
leány 
vegyes 

1 
3 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

55 

55 

55 

55 

57 

57 

77 

igen 
77 

77 

nem 

650 
12.954 

345 

152 
615 

738 

| Telepes község 
í 1901 IX/1. 
Ali. 6ególye/.ett \a.-gyari  

iskola. 1901 IX/1. 
Kincstári telep. 

1901 IX/1. 

j 1901 IX 1. 
Ali. seg. közs. isk. Kincs-

tári telep. 1901 IX/1. 
1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

ÁU. segélyezett községi 
iskola 1901 IX/1. 

{ Kincstári telep. 
| 1901 1X1. 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1901 IX/1. 

32 
33 

Baranya. 
Komló-bányatelep 
Nagy-Kozár . . . 

Bars. 

igen 
11 

vegyes 1 
1 

igen 
75 

500 1900 IX/1. 
1901 IX/1. 

34 
35 
36 

Szt.-Márton . . . 
Felső-Besenyő . . 
Brogján . . . . 

Bács-Bodrog. 

igen 
r> 

igen 

vegyes 
n 
n 

1 
1 
1 

igen 
55 

77 

Jskolátlan 1900 IX'1. 
1901 IX/1. 
1901 1/1. 

37 Csantavéri tanyák igen • 
vegyes 3 igen 1901 1X1. 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Bereg. 
Badaló 
Bátyú 
Ignécz 
Podkering . . . 
Iványi 
Hársfalva . . . . 
Dávidfalva . . . 
Bukócz . . . . 
Tisova 
Bereg-Szilvás . . 
Olenyova . . . . 

igen 
77 

igen 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

vegyes 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

igen 
n 

nem 
ji 

V 
V 
n 
V 
V 
» 

n 

274 
237 
180 
167 
178 

57 
24 
87 
30 

Ev. ref. iskola államosit-
tatik 1901 IX/1. 

1901 IX/1. 

Ruthén akozió. 
i 1901 IX/1. 

6* 
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a 
<3 H 00 

A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 
A megnyitás ideje 

O 
CO magyar vegyes 

száma igen nem korona 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Ábránka . . . . 
Kotilnicza . . . 
Polyanka . . . . 
Makaria . . . . 
Zsdenyova . . . 
Szaszóka . . . . 
Patkanyócz . . . 
Szajkóí'alva . . . 
Nagy-Rosztoka 
Lukova . . . . 
Cserlenő . . . . 
Zagyilszka . . . 
Pisztrabáza . . . 

Békés. 

igen 
n 
n 
» 

n 
n 
n » 

n » 

» 
» 

vegyes 
n 
n » 

n 
r> 
r> 
n 
r> 
n » 

n » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

nem 
» 
?? 

55 

r> 
ii 
5} 

n 
55 

55 

55 

55 

55 

34 
19 

106 
165 
175 

45 
174 
146 -
169 

91 
161 

32 

Ruthén akczio. 

1901 IX 1. 

62 
63 
64 

65 
66 
67 

Békés 
» 

Békés-Csabáboz 
tartozó Erzsébet-
hely 

Gyula-Vári . . . 
Orosháza . . . . 

n . . . . 
Bihar. 

igen 
n 

n 
r> 
n 
n 

fiú 
leány 

vegyes 
n 

fiú 
leány 

3 
3 

2 
2 
3 
3 

igen 
» 

n » 

n 
n 

• 

[ 1901 IX/1. 

1901 1/1. 
1901 IX/1. 

j 1901 IX/1. 

68 
69 
70 
71 

Vérfelek . . . . 
Harangmező . . 
Gyanta 
Ősi 

Gömör. 

igen 

igen 
55 

igen 

vegyes 
» 

n 
n 

1 
1 
3 
1 

igen 
» 

55 
nem 

93 
282 

1901 IX/1. 
Iskolátlan 1901 IX/1. 

1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

72 
73 

Nasztraj . . . . 
Fekete-Lehota . . 

Győr. 

igen 
igen 

vegyes 
» 1 

2 
igen 

» 

Ev. ref. isltola államosít-
t a t i t 1901 J/ l . 

1901 IX/1. 

74 Czakóháza . . . igen vegyes 1 igen 80 Iskolátlan 1901 X' l . 
• Hajdú. 

75 Nádudvar . . . . 

Háromszék. 

igen vegyes 2 igen • 1901 IX/1. 

76 Nyárospatak-telep 

Hiuiyad. 

igen vegyes 1 igen 1901 IX/1. 

77 
78 

79-

Hovrágy- Gonczája 
Királybánya - Top-

licza 
Kudsir 

• 

igen 

» 
r> 

vegyes 

n 
n 

1 

1 
3 

igen 

5) 

n 
• 

514 Ali. segélyezett felekezeti 
iskola 1901 IX/1. 

Iskolátlan 1901 11. 
Kincstári vasgyári 
iskcla 1901 IX/1. 
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1 CsJ CO 

A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 
állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 
A megnyitás ideje 

O m magyar vegyes 
szama igen nem korona 

80 
81 
82 

Vajda-Hunyad . . 
Govósdia . . . . 
Vadu-Dobri . . . 

igen 
JJ 
r> 

vegyes 
n 
n 

2 
2 
1 

igen 
n 
n 

• • 
\ Kincstári vas-
> gyári iskola 
) 1901 IX/1. 

83 
84 
85 

Kolozs. 
Méra 
Kajántó . . . . 
Kolozs-Gyula . . 

igen 
igen 

n 

vegyes 
n 
n 

2 
1 
1 

igen 
n 

nem 

• 

Ali. segélyezett községi 
iskola 1901 1/1. 
1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

86 
Liptó. 

Magurka . . . . 

Máramaros. 

• igen vegyes 1 igen 
• • 

Kincstári bányászati 
iskola 1901 IX/1. 

87 

88 

Kőrösmező - Lupu-
sánka-telep . . 

Kabola-Polyána . 
igen 

n 
vegyes 

n 
1 
1 igen 

nem • 
1901 J / l . 

Kincstári vasgyári 
iskola 1900 IX/1. 

89 
Nógrád. 

Somos-Újfalu . . 

Nyitva. 

igen vegyes 2 igen • 
Áll. Begélyezett községi 

iskola 1901 IXA-

90 
91 
92 

Krtócz 
Pográny . . . . 
Oszuszkó . . . . 

Pest. 

igen 
igen 

igen 

vegyes 
n 
n 

1 
2 
2 

igen 
» 
» • 

Iskolátlan 1901 IX/1. 
1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

93 
94 
95 

96 

97 

98 

Fülöpszállás . . . 
)? » * . * * 

Szauk és Móricz-
gát puszta . . . 

Szánk és Móricz-
gát puszta . . . 

Rákos - Keresztúr-
hoz tartozó 
„Munkásotthon" 

Rákos - Keresztúr-
hoz tartozó 
„Munkásotthon" 

Pozsony. 

igen 
n 

» 

n 

igen 

n 

fiú 
leány 

fiú 

leány 

fiú 

leány 

5 
5 

3 

2 

3 

2 

igen 

r> 

r> 

r> 

nem 

» 

5000 

981 

J 1901 IX/1. 

| 1901 1/15. 

1 1900 m / i . 

99 
100 

Doborgaz . . . . 
Gány 

Sáros. 

igen 
igen 

vegyes 
n 

1 
1 

igen 
rt 

200 
304 

Iskolátlan 1901 IX/1. 
Iskolátlan 1901 IX/1. 

101 
102 

Giiált 
n 

igen 
r> 

fiú 
leány 

2 
2 

igen 
» 

• j 1900 IX/1. 
Róm. kath. iskola álla-

mosíttatik 1901 1/1. 103 Singlér » vegyes 1 n • 

j 1900 IX/1. 
Róm. kath. iskola álla-

mosíttatik 1901 1/1. 
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A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

104 
105 
106 
107 
108 

109 

110 

111 

112 

Orhuta 
Keczer - Kosztolán 
Berthót . . . . 
Dubnik . . . . 
Kapi 

igen 

Somogy. 
Inke és Antalfalva 

Sopron. 
Siklós 

Szabolcs. 
Tiszalöki tanyák . 

Szepes. 
Szepes-Szombat . 

igen 

Szilágy. 
113 Hadad . . . 
114 Diósad . . . 
115; „ . . . 
116 Sámson . . 
117 Ér-Szt-Király 

Szolnok-Doboka. 
118 Szász-Máté . . . 
119 Deés 
120 

Temes. 
121 Kis-Becskerek 
122 „ 
123 Szt-András . 
124 „ „ . 
125 Temes-Rékás 
126 Zsebely . . 
127 Károly falva . 
128 „ „ . 
129 Saágh . . . 
130 Szilas . . . 
131 Plosicz . . . 
132 „ . . , 
133 Szakáiháza . 
134 „ „ . 

Tolna. 
135 O-Dombovár 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 
fiú 

leány 
vegyes 

vegyes 
fiú 

leány 

fiú 
leány 

fiú 
leány 
vegyes 

n 
fiú 

leány 
vegyes 

n 
fiú 

leány 
fiú 

leány 

vegyes 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

362 

800 

2000 

4000 

3600 

4443 

3119 

1300 

683 

5200 

Iskolátlan 1901 1/1. 
Iskolátlan 1901 1/1. 
Iskolátlan 1901 1/1. 

Kincstári bányászati 
iskola 19(11 1/1. 
1901 IX/1. 

1901 IX 1. 

1901 IX 1. 

Iskolátlan 1901IX 1. 

1901 1 1. 

1901 IX 1. 

| 1901 IX 1. 

1901 IX/1. 
Ev. ref. iskola államosít-

tatili 1901 IX/1. 

1900 IX/1. 
1901 IX/1. A szer-

vezés függőben van. 

1900 IX 1. 

1901 IX 1. 
Kincstári telep. 

1901 1/1. 
1901 1/1. 

Áll. seg. községi 
iskola 1901 IX/1. 
Áll. seg. községi 
iskola 1901 IX/1. 

1901 IX 1. 

1901 IX 1. 
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A 
A lakosság Az tanítói 

a A község neve anyanyelve iskola állo-
vCu 

ISJ 
CG neme más 
f-l o száma 

<72 magyar vegyes 

Torontál. 
136 Tolvádia . . . . . igen vegyes 2 
137 Firigyháza-telep . igen 5) 1 
138 Járova-Hodics . . n ;> 3 
139 Katalinfalva . . . igen fiú 2 
140 rí ?7 . . . JJ leány 2 
141 Nagy-Becskerek . » fiú 9 
142 JJ leány 8 
143 Török-Kanizsa . . JJ vegyes 3 
144 Oppova . . . . JJ fiú 2 
145 » . . . . JJ leány 2 
146 O-Szt-Iván . . . igen vegyes 3 
147 Csősztelek . . . igen fiú 3 
148 „ ... JJ leány 2 
149 Bocsár JJ fiú 9 u 
150 JJ leány 2 
151 Torontál-Szécsány JJ fiú 2 
152 T) » JJ leány 2 
153 Újvár JJ fiú 2 
154 :) JJ leány o Li 
155 Kis-Zombor . . . igen fiú 4 
156 » » . . . JJ leány 4 

Trencsén. 
157 Kunfalva . . . . igen vegyes 2 

Udvarhely. 
158 Bözöd igen vegyes 2 
159 Siklód JJ JJ 3 
160 Eted r> JJ 3 
161 Medesér . . . . j j JJ 1 
162 Homoród-Kemény-

falva j j JJ 1 

Ung. 
163 Ordög-Poruba . . igen vegyes 1 

Vas. 
164 Felső-Kaks . . . igen vegyes 1 
165 Horvát- Hátos . . n JJ 1 

Veszprém. 
166 Ihász-Marczaltő . igen vegyes 1 

Zala. 
167 Szoboticza . . . igen vegyes 2 

168 Zala-Lövő . . . igen fiú 2 

169 n n . . . jj leány 2 

Biztosítva 
van^e az 
elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

404 

257 
5679 

26.354 

2100 

1662 

4300 

758 

1742 

400 
350 

110 

2200 

1900 11/1. 
1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

1901 IX/1. 

Áll. seg. községi 
iskola 1901 IX/1. 

1901 IX/1. 

1901 J / l . 

Tel. közs. 1901 IX 1. 
Ali. segélyezett községi 

iskola 1901 IX/1. 

1901 IX/1. 

Telepes közse'g 
1901 IX/1. 

1901 IX/1. 

1901 IX/1. 

1901 X I I . 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1901 IX/1. 
1901 IX/1. 

Unitáriás iskola alla-
mosíttatik 1901 IX/1. 

Áll. segélyezett községi 
iskola 1901 IX/1. 

Á11. segélyezett községi 
iskola 1901 IX/1. 

Iskolátlan 1901IX'1. 
Iskolátlan 1901/902. 

Katonai loállomany 
mellett 1901 I 1. 

1901/902 

1901 IX/1. 
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A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar | vegyes 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

igen i nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

Zemplén. 
170 Szerencs . . 
171 
172 Dénesfalva . 
173 Mád . . . . 

Zólyom. 
174 Kis-Garam . . . 
175 Zólyom-Brezo . . 
176 Zólvom-Lipcse 

177 Fiume (Skarpa tér) 
178. „ 

igen 

fiú 
leány 
vegyes 

vegyes 

fiú 
leány 

igen 

igen 

nem 

2000 1900 IX/1. 

1901 IX/1. 
1901 IX/Í , 

Kincstári vasgyári 
iskola 1901 1/1. 
Kincstári kath. 

1901 IX/1 

1900 X 1. 

Ö s s z e s í t é s : 

1900. évben 148 községben szervez-
t e t e t t á l lami elemi népiskola, ezek 
közül : 

a) t iszta magyar lakosságú 46 község, 
b) vegyes, részben t iszta nemzetiségű 

102 község, 
c) eddig iskolával (tanítással) nem 

bí r t 19 község, 
d) a községek közül 3 telepes köz-

ség, 4 kincstár i telep, 
e) szerveztetett ezen községekben 

összesen 178 iskola, még pedig 29 fiú, 
29 leány és 120 vegyes iskola; az 

utóbbiak közül 75 egytanítós osztatlan 
népiskola, 

f ) rendszeresí tetet t ezen iskoláknál 
összesen 354 tan í tó i ( tanítónői) állomás. 

g) a 178 iskola közül 145-nek tö r -
vényszerű elhelyezését az i l lető közsé-
gek b iz tos í to t ták ; 33 iskolát a kincs-
tár épít tet , 

h) 16 ál lamosítot t iskola államsegé-
lyes községi, 10 felekezeti iskola, 10 
kincstár i (vasgyári) iskola vol t , 

i) a 178 ál lami iskola közül tényleg 
megnyi l t 1900. évben 19. 1901. év 
fo lyamán 159 iskola ny í l i k meg. 

= Az Orsz. közokt. tanács állandó 
bizottsága január hó 29.-én tartott ülésében 
dr. Beöthy Zsolt elnöklésével megkezdte az 
osztatlan elemi népiskolai tanterv kérdésének 
tárgyalását. Az állandó-bizottság már 1899 ben 
elkészítette a hattanítóju osztott népiskola 
tantervét, melyet jóváhagyás végett föl is ter-
jesztett a közokt. ministerhez, hogy ennek 
döntéséhez képest kezdhesse meg az osztatlan 
népiskolai tanterv kérdésének megoldását. 
Mivel az illetékes közvéleményt e közben mind 
szélesebb körben foglalkoztatta az a kérdés, 
hogy az osztatlan népiskolának van-e különös 
tantervre szüksége, vagy sem : Wlassics Gyula 
közokt. minister ez ;igyben véleményök nyil-

vánítására kérte föl a kir. tanfelügyelőket és 
tanítóegyesületeket. E fölhívásra 53 jelentés 
érkezett be, közülök 28-an az egységes, 23-an 
a külön tanterv mellett nyilatkoztak. E véle-
mények leküldetvén a tanácshoz, ennek nép-
iskolai szakbizottsága készített róluk össze-
foglaló jelentést; de konkrét javaslatot maga 
sem terjeszthetett az állandó-bizottság elé, 
mivel tagjai közt egyenlő számmal voltak az 
egységes és külön tanterv hivei. Az állandó-
bizottság mindegyik tagjának hozzászólása után, 
a szakbizottság előadójának kivételével, egy-
hangúlag az egységes tanterv mellett nyilat-
kozott s ilyenül tekinti azt a tantervet, a 
melyet teljesen kifejlesztett, hattanítóju osztott 
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népiskola számára már elkészített. Nem fogad-
hatta el azoknak álláspontját, a kik az egy-
se'ges tanterv mellett vannak ugyan, de ezt 
a tantervet minimalis tantervnek óhajtják; 
mert ezzel éppen a fejlettebb népiskolák része-
sülnének mellőzésben s az ily tanterv okvet-
lenül leszállítaná a tanítás színvonalát és meg-
bénítaná népoktatásunk biztató fejlődését. 
Azokhoz sem csatlakozhatott, a kik két tan-
tervet kívánnak: egy maximalisat a hattaní-
tóju osztott és egy minimalisat az egytanítóju 
osztatlan népiskola számára. E kívánság telje-
sítése megbontaná a tanítás egységét a nélkül, 
hogy mindegyik népiskola szükségletét kielé-
gítené. A külön tanterv követelésének logikai ö _ O 
következménye nem lehet más, mint hogy 
annyi tanterv készíttessék, a hányfélék, a taní-
tók számát és a helyi körülményeket tekintve, 
a népiskolák. A népoktatási törvény rendel-
kezései, nagyfontosságú tanügypolitikai és 
pedagógiai érdekek egyaránt az egységes tan-
tervet javalják és ez az egységes tanterv, 
az említett érdekek veszélyeztetése nélkül nem 
lehet más, mint maximalis tanterv. Ez a tan-
terv kell, hogy megjelölje a czélt, a mely felé 
népoktatásunk a maga egészében haladjon és 
azt az utat, a melyen a czélhoz eljuthat. 
Ez a ezél és ez az út pedig csak egy lehet 
mindenfajta népiskolában, különbség és eltérés 
az egyes népiskolák között csak a tanítás 
anyagában ós a tanítói eljárásban állhat elő. 
Ez a különbség azonban nem nyugszik elvi 
alapon; egyszerűen a végrehajtás dolga. 
Erre nézve pedig elégséges, ha a tantervhez 
készítendő utasítások minden iskolanemre és 
egyéb helyi körülményekre (pl. nyelvi viszo-
nyok) kiterjeszkedve részletes konkrét útba-
igazítással szolgálnak a tanítónak. Az állandó-
bizottság ennek az elvi álláspontjának s vele 
egyező határozatának megfelelően utasította a 
népiskolai szakbizottságot, hogy az ily érte-
lemben vett tantervi utasítások elkészítésének 
módjáról haladék nélkül dolgozzon ki részletes 
javaslatot. 

Az Eötvös-alap ünnepi közgyűlése. 
Az Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület a 

f. évben is megtartotta, b. Eötvös József emlé-
kére, febr. 2.-i közgyűlését, melyre nagyszámú 
közönség gyűlt egybe a M. Tud. Akadémia 
emeleti termében. Az ünnepi ülés díszelnöke 
Ilalász F. min. osztálytanácsos volt, elnöke 
Lakits Vendel. 

A Paedagogiuni ifjúsága szép éneke után 
Halász Ferencz oszt.-tanácsos a köv. beszéddel 
nyitotta meg az ünnepi közgyűlést: 

Igen tisztelt ünneplő közgyűlés! 
„Ismét egybegyűltünk, hogy lerójuk a hála 

és a kegyelet adóját azon férfiú iránt, a ki 
Magyarország újjászületésében egyik vezér-
alakunk; s a ki bölcs elméjének és nemes 
szivének ritka harmóniájával jelölte ki az 
utat, a melyen a modern magyar állam a 
nemzeti konszolidáció felé biztosan eljut. 

A halhatatlan Eötvös emlékének szenteljük 
e perczeket. Méltó ez ünneplés hozzánk, nép-
nevelőkhöz, mert minket a hála köt a nép-
oktatási törvény megalkotójához; méltó ez 
ünneplés a müveit magyar közönséghez, mert 
a mult század derekának társadalmi és köz-
életi felfogását Eötvös bölcs müveivel irányí-
totta. 

Az alkotmányos korszak beálltával a tör-
vényhozás csakhamar megalkotta a népokt. 
törvényt. Ez i. t. ünneplő közönség! nem 
puszta véletlen, hanem első kultuszminis-
terünk államférfiúi bölcseségének a müve; a 
ki a törvényhozást meggyőzte, hogy alkot-
mányos államban, minő a mienk, a hol a 
legegyszerűbb munkaággal foglalkozó egyén-
nek is meg van a joga, hogy az állam életére 
közvetve befolyást gyakoroljon, — s a hol első-
rangú államérdek, hogy a polgárok jogaikkal 
élni és kötelességeiket teljesíteni képesek 
legyenek, — a népmilliók nevelését az állam-
nak rendeznie és biztosítania kell. 

Immár kevesen vagyunk, a kik a magyar 
tanfelügyelői karba felvételünket a nagy 
Eötvöstől nyertük. En is egyike vagyok ezen 
szerencséseknek. — Nyiltan vallom, hogy az a 
lángoló és nem lankadó ügyszeretet, a melyet 
magamban érzek, forrását azon lelkesítő sza-
vakból nyerte, a melyeket három évtized előtt 
halhatatlan Eötvösünk a magyar tanfelügyelői 
karhoz, és a magyar néptanítókhoz intézett. 

Kevesen olvasták Önök közül a Néptanítók 
Lapja legelső számában megjelent ezen szó-
zatot. Ennek hatása alatt lendült fel a magyar 
néptanítói kar egész közszelleme, a mely az 
1870-iki egyetemes tanítói közgyűlésen egész 
a legnemesebb idealizmusig emelkedett. 

Ezen lelkesedés és nemes idealizmus, fáj-
dalom ! nem sokáig tartott. Egy évtized múlva 
a néptanítói karon bizonyos zsibbadtság, el-
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fásultság vett erőt. Mit észlelünk a jelenben ? 
A tanítók jogai a legszélesebb alapon fejte-
gettetnek; — de mind ritkábban hangoztatjuk 
a tanítói kötelességeket, s nem észleljük e 
nagy táborban a lelkesedésnek és idealizmus-
nak jellegzetes tüneteit. E nélkül pedig az 
ABC- tanítás tisztán robotolás. 

Pedig van miért lelkesednie a magyar tanítói 
karnak. Az a tudat, bogy a népmilliók lel-
kében ő kelti fel a hazafias érzület csiráit, ő 
neveli a magyar nemzet gerinczét alkotó ele-
met, kell, hogy a tanító lelkében felkeltse a 
lelkesedést, az idealizmust. Hassa át a magyar 
tanítói kart az a tudat, hogy ő a magyar 
nemzet megszilárdulásának egyik legfonto-
sabb tényezője. 

Ilyen érzelmekkel melegen üdvözlöm Önöket 
és az ünneplő közgyűlést ezennel megnyitom; 
felkérem dr. Pap Ferencz tanár urat, hogy 
ünnepi beszédét elmondani szíveskedj ék." 

Pap Ferencz dr. magvas szép beszédének 
bő kivonatát „Szünóra" rovatunkban közöljük, 
ugyanott adjuk Móra Ferencz lendületes köl-
teményét is. A szép ünnepet a Paedagogium 
ifjúságának éneke fejezte be. Következett az 
Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület rendes köz-
gyűlése. 

Ezen a közgyűlésen Lakits Vendel elnökölt. 
A titkári jelentés tudomásul vétele után vita 
nélkül elfogadták az 1901. évi költségvetést 
s az összes előterjesztett javaslatokat. A pénz-
tárosnak a fölmentvényt megadták. Józsa 
Mihály gondnok tiszteletdíját 1200 koronára 
emelték. A közoktatási minister úrhoz küldött-
ség útján memorandumot fognak beterjeszteni 
az iránt, hogy az orsz. tanítói nyugdíj-alap 
revíziójánál kapcsolatban találjon módot oly 
forrás megnyitására, melyből a Tanítók Házai, 
a tanítók fiainak vidéki internátusai állandó, 
évi segítséget nyerjenek. Végül kihirdették, az 
Eötvös-alap ösztöndíjaira vonatkozó pályázatot 
julius 1., a Ferencz József Tanítók Házába 
való fölvétel pályázatát pedig julius 10.-i 
határidővel. A szabad-asztalokéra szept. 15-ig 
kell folyamodni. 

A pénztáros jelentéséből közöljük a követ-
kezőket: az Eötvös-alap ösztöndíjak és segélyek 
számláján mult (1900.) évi bevétele volt (a 
szabad-asztalok 26.000 K.-nyi értékét is be-
számítva) 56.592 K. 54 f . Kiadása 46.299 K. 
02 f . E szerint ösztöndíjakra és segélyekre 
marad az 1901-ik évre 10.297 K. 52 f . 
A Tanítók Házára fordított 17.565 K. 54 fillért 
1900. évi decz. 31.-én az Eötvös-alap tőkésítési 

számlája: 102.999 K. 17 f.; a Tanítók Háza 
alapja számlája 143.548 K. 05 f . Ferencz 
József Tanítók Háza (a m. kir. államkincstár 
tulajdona) értéke 133.508 K. 47 f . Kisebb 
tételekkel együtt tehát az Eötvös-alap összes 
vagyona (t. i. a segélyezési-alap és a Tanítok 
Háza vagyonállománya) 387.816 K. 65 /'. Ez 
a vagyona a Ferencz József Tanítók Házának 
ingatlanában; 205.100 K. 56 f. értékpapírban; 
továbbá takarékpénztári betétekben és kész-
pénzben van. 

Az 1901. évi jóváhagyott költségvetés sze-
rint a bevételt 52.314 K. 52 f.; a kiadást 
45.058 K. 37 fillérnyi összeggel irányozták elő. 
A Ferencz József Tanítók Háza külön költség-
vetése szerint 34.048 K. szükséglet mellett 
31.534 K. 16 f. fedezet mutatkozik. A hiányzó 
2.513 K. 84 f. a különböző tételeknél elérhető 
megtakarítással nyer kiegyenlítést. 

Egyéb érdekes adatok: 1900. évi decz. 31-ig 
722 darab 50-koronás részesjegyre 14.417 K. 
22 f.; 47 darab 20-koronás részesjegyre pedig 
675 K. értékben történt befizetés. Részes-
jegy ékért tehát összesen 15.092 K. 22 f. folyt 
be. A gyufák eladása után Reiszner Emánuel 
gyáros 1400 koronát fizetett be. 

Az ingyen déli étkezés jótéteményében 
133-man részesülnek; még pedig 71 r. kath., 
24 ág. hitv. ev., 20 ev. ref., 14 izr. és 4 gör. 
kath. vallású. 

Az Eötvös-alap — csupán segély- és ösztön-
díjait tekintve — 1591 tanítócsaládot részesí-
tett már áldásában, legalább 225.000 korona 
értékben. 

A Ferencz József Tanítók líáza gondnoká-
nak a jelentéséből közöljük a következőket: 
„Az Eötvös-alap 1900. évi augusztus havában 
tartott közgyűlése, a folyó tanévre a 128 
folyamodó közül összesen 61 növendéket vett 
fel. Ebből a számból komoly betegség miatt 
3, egyéb ok miatt 1 növendék nem vette 
igénybe a fölvételt; mely oknál fogva szep-
tember 16-án az Eötvös alap tisztikara és a 
felügyelő-bizottság jelenléte mellett 57 növen-
dékkel a tanév ünnepélyesen megnyittatott. 
Később a felügyelő-bizottság még 3 növendé-
ket a közgyűlés által előjegyzettek sorából 
behívott s így a létszám ma: 60. Vallásukat 
illetőleg van 28 róm. kath., 19 ev. ref., 9 ág. 
hitv. ev., 2 gör. kath. és 2 izraelita. Tanul-
mányaikat illetőleg: jogász 15, bölcsész 15, 
tehnikus 14, orvos-növendék 2, állatorvos-
növendék 3, pedagógiumi hallgató 3, szak-
ipari pályán 8. Ingyenes ellátáson van 10, 
féldíjas (13 korona) helyen 15, egész díjas 
(25 korona) 35 növendék. A teljes létszám-
ból Péterfy Sándor kir. tan. buzgólkodása 
és fáradozása folytán szabad-asztalt élvez 38. 
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A mensa akademikában kedvezményes ebédet 
eszik 4, a teknikán 7, a pedagógiumban 2, a 
róm. katli. papnevelő-intézetben 1. Vendéglő-
ben saját költségén ebédel 5. Egyáltalán 
nem ebédel 3 növendék. Szivesen ragadom 
meg az alkalmat, hogy a Ház lakóiról tanul-
mányi szorgalmukat és maguk viseletét illetőleg 
a m. t. közgyűlés előtt is megelégedésemnek 
adjak kifejezést. Mert bár egyeseknél fordultak 
és fordulnak elő esetek, a melyek figyelmez-
tetést és szigorúbb megintést vonnak maguk 
után, mégis általánosságban a jelzett pontokat 
illetőleg komolyabb észrevételem, panaszom 
nincs s megnyugvással jelezhetem, hogy az ifjú-
ság jóakarattal igyekszik a 5 intézet szabályai-
hoz, az intézmény intenczióihoz alkalmazkodni 
s így érdemessé teszi magát az intézet jó-
téteményeire. A közegészségügy is megfelelő 
volt. A jelen tan-ívben is megalakította az 
ifjúság kebelében az „Eötvös-önképzőkört" 
Bertalan Ernő IV-ed éves bölcsészettan-hall-
gatót elnökeül választván; szervezkedett Marty 
Pál vezetése mellett a „zenekar" és előbb 
Paál Sándor, majd Lovas László vezetése 
mellett a „dalárda." Völgyi János vezetése 
mellett levelező, Kocsis István vezetése mellett 
vitagyorsirási-tanfolyam nyittatott az önkényt 
jelentkezők számára. A növendékek rendelke-
zésére áll 18 hálószoba, 5 munkaszoba, 1 tár-
salgóterem, egy irodai helyiség, 1 zeneszoba, 
2 betegszoba, 1 ebédlő-helyiség. Részint tisz-
teletpeldányként, részint előfizetés útján jár 
12 politikai, 5 szak- és 1 élczlap s e 
mellett használatra áll, adományozás útján 
összegyűlt mintegy 160 kötetből — szépiro-
dalmi és tudományos művek — álló könyvtár. 
Elismeréssel jegyzem fel itt, hogy az ifjúság 
egy olyan szakkönyvtár létesítése czéljából, a 
melyben a bennlakók részére szükséges szak-
tankönyv és jegyzet több példányban meg-
legyen, magát havonkint 40—40 fillérrel adóz-
tatja meg, melyhez a gondnok is havi 4 ko-
ronával járulván, remény van rá, hogy már a 
jövő tanévre több munka megvásárolható lesz. 
E czélra az ifjúság a szives adományokat 
hálás köszönettel fogadja." 

Itt említjük meg, hogy a csongrádmegyei Ált. 
Tanítóegyesület helyi bizottsága február 2.-án 
szintén sikerült Eötvös-ünnepet tartott a sze-
gedi városháza dísztermében. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: br. Hornig 

Károly veszprémi megyés püspöknek, a ki az 
egyházmegyéjebeli r. kath. isk.-nak 724 kor. 
értékű taneszközt adományozott; a budapesti 

II. kerületi szegény gyermekeket felruházó 
asztaltársaságnak, a mely 248 szegény gyer-
meket 2800 kor. értékű ruhával ellátott; 
gr. Majláth Gusztáv erdélyi r. kath. püspök-
nek, a ki a csikgyimes-középlaki, mindszenti és 
szentléleki r. kath. felek. el. népisk. épitési 
költs, fedez. 20.000 koronát adományozott; 
özv. báró Orczy Szerafinnénak, a ki Tarna-
Orsön 6000 korona költséggel egy róm. kath. 
iskolát építtetett. 

Kinevezte: Pál Mária oki. tanítónőt a 
marosbogáti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Péter Jolán oki. tanítónőt a kisbaczoni áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Répászky Boriska 
oki. tanítónőt a temesbuttyini áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Friedricli Géza oki. tanítót 
az újbánya-óhutai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Ertl Heribert zemplénvármegyei kir. tanf. 
tollnokot kir. segédtanfelügvelővé; Szeiler 
Miklós, Weidmann Ádám és Schindelmann 
Ada oki. tanítókat, ill. tanítónőt a saághi áll. 
el. népiskolához rendes tanítókká, ill. tanítónővé; 
Bálás Béla oki. tanítót a lázárföldi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Csuja Imréné, szül. 
Dienes Janka oki. tanítónőt a deésaknai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Mattyasovszky 
Márton oki. tanítót a torontálalmási áll. el_ 
népiskolához r. tanítóvá; Gyukics Anna oki 
tanítónőt az idvori közs. el. isk.-hoz r 
tanítónővé; Gregus László, Zippél Ferencz 
Ritter István és Baseli Emilia oki. tanítókat 
ill. tanítónőt a temes-szentandrási áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká, ill. tanítónővé; Budits 
Miklós polenai áll. el. isk. tanítót kir. tanf. 
tollnokká szolgálatra a zemplénmegyei kir. 
tanfelügyelőséghez beosztva; Staszny Lujza 
oki. tanítónőt a kisbecskereki áll. el. iskolához 
r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Soós Gergely cliarlottenburgi 
áll. el. isk. tanítót a kisbecskereki áll. el. 
iskolához ; Sziklay P. Gyula torontálmegvei kir. 
segédtanfelügyelőt jelen minőségében Temes-
vármegyébe; Deutsch Mátyás torontál-almási 
áll. el. isk. tanítót a pancsovai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Végkielégítést engedélyezett: Bándl Iza-
bella kernyájai munkaképtelen róm. kath. taní-
tónőnek 1148 koronát egysmindenkorra; Zsuku 
Gergely babsai munkaképtelen g. kel. el. isk. 
tanítónak 300 koronát egyszersmindenkorra. 

Nyugdíjat utalványozott: Murin András 
repejői munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 
460 koronát; Mossóczyné-Wiedmann Gizella 

\ deésaknai munkaképtelen áll. el. tanítónőnek 
évi 460 koronát; Sztaurovszky Tivadar puczák-
falvi munkaképtelen g. kath. tanítónak, évi 
500 koronát. 
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Eötvös szellemének. 
A mikor az ígéret földje 
-l siralomnak völgye lett 
S a „legnagyobb" is megrendülve 
Jajonga sírjaink felett, 
Melyekbe jelteren temette 
Félisten-hőseit hazád — 
Tanító kellett nemzetednek 
S rád szállt az Isten lelke, rád! 

Tanító kellelt, a ki érzi 
A lelkek néma bánatát, 
De a ki feltakarja mégis 
A honnak özvegy-fátyolát! 
Ki lelke kristálytemplomában 
Titokba sírja könnyeit. 
Míg szítja milliók szivében 
Az új-életnek üszkeit: 

Hogy a mult, a dicső, a gyászos, 
Örökre elmerült sziget. 
Mely búcsúzóban a világra 
Vérszínű lángokat vetett! 
Mi elveszett, azt megsirattuk, — 
Tovább ne lmlljon könnyetek: 
De új mezőn, új napsugárnál 
Keressünk újabb kincséket! 

Szent a mező, holott reánk vár 
A jobb életre támadás, 
Dúsan terem és vért se kiván, 
Csak verejtéket — a tudás. 
Ez az a kincs, mit vigaszunkra 
Az Isten itt hagyott nekünk, 
Mikor egébe visszavitte 
Ezért elvesztett édenünk! 

Ez a kincs a világ világa, 
A népek fundamentoma! 
S az iskola a földkerekség 
Legeslegszentebb temploma! 
Az állatemhernek holottan 
Istenhez szállni szárnya nő 
S a durva sziklábul kipattan 
A szemvakító drágakő! 

A tudomány várán kicsorbul 
.4 martalóczok fegyvere! 
Bár a betű kicsinyke szikra, 
A nyers erő nem bír véle! 
Mely nép előtt ez a szövétnek, 
Az a nép lánczokon se rab, 
Mert kincses házát lelke hordja 
S az, mint a sasmadár, szabad! -

Kimondtál a merész igéket 
És a tanítók sorsa ért, 
A kik a népnek hálnak, élnék 
S a kiket a nép meg nem ért! 
De bárha lelked szárnyalását 
Nem is követheté hazád: 
Nem értve is követte híven 
Az államférfiú szavát! 

Szó elrepül, de szent á törvény 
S te törvényt álkotál vele: 
Törvényt, a melylyél kelteződik 
Az új magyarhon élete! 
Törvényt, méltót az istenéhez, 
A mely tanulni-kényszerít, 
Törvényt, mély téged mindörökre 
Halhatlanít, megistenít! 

És míg egyik kezed vetette 
Komoly bölcsetég magvait, 
Gyöngéden pengeté a másik 
A lantnak finom húrjait. 
Az ész és szív harmóniája 
Átalkisért az életen — 
Csudás fa, mélyen egy időben 
Virág fakad, r/yümölcs terem! 

De mi halandó, visszakéri 
Örök szülőnk, a földanya: 
Harminczadszor újítja gyászát 
Fölötted a magyar haza! 
S míg nagy szivednek hűlt porára 
Hálás babérját ráteszi, 
Vallatja nyughelyed göröngyét 
És tőled büszkén kérdezi: 

Az elvetett mag dús kalászát 
A sírfenéken látni-e ? 
Az iskolák csengő harangja 
A sírfenéken hallik-e ? 
Tudod-e, hogy a pusztamélyen 
Olvasgat a juhászgyerék, 
A kit irígy-r estellve néznék 
Az ősz, tudatlan emberek ? 

S hogy a betű hatalma által 
A költő álma teljesül ? 
Mert a tudásnak templomában 
Ma minden ember egyesül. 
S a tudománynak napvilága 
Ég emberéletünk felett 
S belőle egyre jobban árad 
A tiszta emberszeretet. 

Tudod-e, hogy a Te neved már 
Dicső, magasztos eszme lett, 
Aranykapocscsal összefogva 
Nem százakat, de ezreket ? 
És az anyák tépett szivében 
Menybéli balzsam, szent vigasz — 
A kik csak annyit tudnak rólad, 
Hogy fiaiknak enni adsz ? 

És koszorúját ime néked 
Elhozza minden nemzedék, 
De legkivált azok, a kiknek-
Lelkében a Te lelked ég: 
A csendes, a szegény tanítók, 
A névtélen apostolok, 
Kiknek az oszladó sötétben 
Neved tüzoszlopul ragyog. 



Elhoztam én is s vélem együtt 
Az a sok fölsegélt gyerek, 
A kiknek haladó könyűje 
Az ercsi sírra rápereg. 
És hamvaidnak hírt viszen, hogy 
Betelt a szent végrendelet: 
S legszebb emléke életednek 
Eszméid győzedelme lett. 

Móra Ferencz. 

IS. Eötvös József világnézete. 
A közönség rendesen a fölszinre vergődő 

alakokban látja az eseményeknek végső okát. 
így nevez a világtörténet nagyoknak gyakran 
jelentéktelen egyéneket, mintha az érczolvasz-
tásnál az egész érdem azt illetné, a ki az 
olvasztó-kemencze csapját kinyitotta. Csak a 
ki a jelenségeknek mélyére látott, ki nagv 
czélokért küzdött és eszméinek áldozta életét, 
csak az az igazi nagy ember. Mély látás, ma-
gasztos czélok, igaz küzdés nélkül valaki meg-
döbbenthet szellemi vagy anyagi erejével, de 
tisztelni csak azt az egyént tudjuk, ki nagy 
világnézetével kormányozta embertársait. 

Ha a tisztelet ily szoros kapcsolatban van 
a hősnek világnézetével, tehetnénk-e méltóbbat 
Eötvös halálának évfordulóján, mint hogy 
magunk elé idézzük az ő világnézetét? 

Eötvös világnézete a szabadságharcz előtt 
legteljesebben költői alkotásaiban nyilatkozik 
meg. Három nagy regényében szabadon érvé-
nyesülnek a nagy gondolatok, magasztos törek-
vések s homályos sejtelmek. 

Eötvös alakjainak különös családi jellem-
vonása töprengő természetük. E regényhősök 
folytonosan bírálják a világot, környezetüket 
s különösen önmagukat; nem annyira a tett 
emberei, mint inkább a magányos elmerengés 
áldozatai. Innét van azután, hogy valamennyinek 
szinte benső szükséglete a lélekelemzés. Az 
alakoknak e közös jelleme alkotójuknak rokon 
lelki alkatára mutat. A ki oly finoman tudta 
magyarázni a vezeklést, bizonyára sokszor 
bírálta meg önmagát. A ki annyi töprengő 
lelket vezetett elénk, annak jól kellett ismernie 
a magányos tépelődések gyötrelmeit, annak 
sokszor és komolyan kellett gondolkodnia az 
az élet föladatairól. 

Ha Eötvös regényeiben magát a költőt hall-
gatjuk meg, különösen, ha regényeinek alap-
eszméit keressük, látni fogjuk, hogy a tépelő-
dés a lélek erkölcsi fejlődésének mily hathatós 
eszköze! 

A „Karthausi"-ban Eötvös egy magas mű-
veltségű keresztény társadalom rajzát adja, 
melyből hiányzik a szeretet, melyben az egye-
seknek érdekei merev társadalmi formák és 
hazug jelszavak mögé rejtőznek. Ennek a hazug 

társadalomnak áldozata Gusztáv is, a regény 
hőse, ki önzéssel vádolja magát, valójában 
azonban távol áll Faustnak végtelen önzésétől. 
Gusztáv sorsában a költő a hazug társadalom-
nak bűnös munkáját állítja elénk, mely a hitet 
kigúnyolja, a szeretetet megveti s csak élvezni 
akar. 

A „Karthausi"-nak hazug társadalmával tel-
jesen rokon az a magyar megyei társadalom, 
melyet Eötvös a „Falu jegvzőjé"-ben mutatott 
be. Ebből a társadalomból is hiányzik az igaz-
ság és emberszeretet. Az alkotmányos jelszavak 
mögött a legerkölcstelenebb vad erők érvé-
nyesülnek. Ennek a társadalomnak is vannak 
áldozatai; az egyik Tengelyi, a másik Viola. 

Míg két első regényében Eötvös a XIX. szá-
zad társadalmának hazugságait tárta föl, har-
madik regényében kimondja e hazugságokra a 
világtörténet nevében az ítéletet. Az ítélet ott 
van azon a csatatéren, melyen néhány óra 
előtt Dózsa parasztjai s a nemesek saját 
ügyükért harczoltak. A csatázok némán feküsz-
nek egymás mellett. Fényesen öltözött nemesek 
mellett parasztok pihennek; a hímzett ruhát 
s a rongyos inget a vér egy színre festi s a 
kard és kasza egyaránt széttörve hever körü-
löttük. A borzasztó igazság végrehajtója a nép 
volt, mely féktelenségben keresett hosszas szen-
vedéseiért kárpótlást. „Magyarország 1514-ben" 
czímü regényében Eötvös csodás tárgyilagos-
sággal Ítélte meg kora pártjainak küzdelmét. 
Eötvös sajnálja az egyest, a szenvedélyes pár-
tokat, azonban egész lelkével hiszi, hogy min-
den hazugságnak el kell tűnnie a föld színéről 
és hogy az isteni igazságnak győznie kell. 
Minden forradalom csak egy-egy lépés a teljes 
igazság felé. 

A három regény alapgondolatai tisztán mu-
tatják a költő világnézetének kifejlődését. Foly-
tonos emelkedést látunk a költő gondolkodá-
sában. A legmagasabb pontot a „Magyarország 
1514-ben" czímü regényben látjuk, melylyel 
műkritikánk talán legmostohábban bánt. I t t 
felel meg Eötvös leghatározottabban a nagy 
kérdésekre — mért éljen az ember és az 
emberiség P A felelet röviden ez: Az ember 
föladata szeretni s küzdeni az emberiségért, az 
emberiség föladata pedig általánossá tenni az 
emberszeretetet s megvalósítani az isteni igaz-
ságot. 

Kiveszett Eötvös világnézetéből minden szen-
vedély, minden gyűlölet. Ily világnézettel nem 
volt helye a költőnek a szabadságharczban, 
hol tűz és vér döntötte el a népek jogait. 
Mindazáltal a távolban is irtózatos kínokat 
érezhetett az emberszerető költő, mikor hal-
lotta, hogy hazájának békés polgárai egymásra 
törtek. Töprengő lelke talán az író eszméinek 
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végrehajtóját látta a szabadsághősben, ki vérét 
ontotta a csatatéren. 

Yajjon a vihar, mely végigsüvöltött a töp-
rengő lelkén, nem tépte-e szét a költőnek nagy 
világnézetét ? 

A feleletet megadja az a két vaskos kötet, 
melyeknek ily czímet adott Eötvös: „A XIX. 
század uralkodó eszméinek befolyása az államra." 
E müvét már Pesten írta Eöivös. 1850-ben 
tért vissza külföldi bolyongásaiból hazájába; 
egy év múlva megjelent munkájának első kö-
tete, néhány év múlva pedig a második kötet. 

Bámulatos tárgyilagossággal szól Eötvös e 
müvében az európai államról és társadalom-
ról. A czenzor nyugodtan olvashatta az író 
gondolatait. A tudós tárgyilagosság azonban 
csak finom hamuréteg, mely alatt egész halom 
parázs rejtőzik. Ott rezeg a honfiúnak kínzó 
bánata egy-egy odavetett, szubjektívebb jellemű 
kijelentésben. Még inkább előttünk áll a nagy 
töprengő, a nemes szivű hazafi a műnek fő-
témájában. 

Az egész műben nincs egy árva szó a magyar 
önkényuralomról, mégis minden szó ráirányul. 
Valóságos vádirat Eötvös müve az abszolutiz-
mus ellen. Alig jelent meg az abszolutizmus 
engedélyével mű, mely az egyesek, a kormá-
nyoknak s a népeknek önkénykedését meste-
ribb vágásokkal támadta volna. Nem izgatja 
Eötvös a népet, mely már nyugodtan szán-
totta földjét, nem háborgatja a polgárt, ki már 
kifáradt a küzdelemben; magát az ellenfelet 
támadja, — támadja szemtől-szemben. Eötvös-
nek senki sem vetheti oda, mit Kemény Zsig-
mond a Pesti Naplóban folytatott tollharcz 
közben Kossuthnak lobbantott szemére, hogy 
másokat kiván veszélynek kitenni, mikor magát 
biztonságban tndja. 

Borzalommal nézi Eötvös azt a munkát, 
melyet az önkényuralom bármily czímen végez, 
mert az abszolút hatalmú állam az örökös 
gyámkodással s irtózatos egyengető munkájával 
végre elfojt, elnyom minden egyéniséget. Az 
egyéniség érdekében kívánja Eötvös, hogy a 
központi hatalmat korlátozza az egyház függet-
lensége s a községek önkormányzata. Szerinte 
az állam nem czél, csak eszköz, az egyéniség 
szabad érvényesülésének eszköze. 

Honnan van, hogy Eötvös az egyéniségnek 
ily nagy becset tulajdonít P 

Két műveltségnek küzdelmét látja. Az egyik 
az ó-kori műveltség, melyben az egyes lemond 
egyéni szabadságáról, hogy a dicsmartalékból 
minél nagyobb részt szerezhessen. Ezzel szem-
ben a kereszténység a közös eredetet, a közös 
bűnbeesést, a közös megváltást, az összes 
emberiségnek egységét hirdeti. Eszményképe 
oly korszak, melyben a föld népei testvérisé-
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gük tudatára ébrednek s egységes társadalom-
ban egyesülve, csupán Istennek szolgálnak mint 
uroknak. A kereszténység egy népnek sem ad 
jogot a másiknak elnyomására ; egyetlen czélja, 
hogy jöjjön el Isten országa épp úgy a földön, 
mik épen mennyben. 

Eötvös rajongó hittel küzd egy akol és egy 
pásztor eszméjéért s diadalnak tekint minden 
lépést, mely az emberiséget a nagy eszme 
valósulásához közelebb viszi. Szerinte az igazi 
keresztény műveltség kifejlődésének egyetlen 
eszköze az egyéniség szabadsága. A mi keresz-
tényszeretet korunkban található,, mindazt az 
egyéni szabadság elvének alkalmazása szerezte 
meg s csak az őrizheti is meg. 

A keresztény műveltség kifejlesztése tehát 
Eötvös nagy küzdelmeinek czélja. Eötvös szel-
leme azonban még ezt a czélt sem engedheti 
bírálat nélkül, áttöri az érzékek szűk határait 
s izgatottan keresi a kapcsolatot az emberiség 
s a világot vezető hatalom között. Vájjon 
haladás-e az emberiség sorsa vagy örökös kör-
forgás ? Lehetetlenség, hogy Isten csak idő-
töltésül és az angyaloknak mulattatására hozta 
volna világra az embert! A földnek anyagi és 
szellemi része szoros kapcsolatban van a min-
denséggel s így az ember is részt vehet az 
egész mindenség életében. 

Mi tehát Eötvös világnézete szerint az ember 
föladata ? 

— Kutassa azokat a törvényeket, melyek 
szerint minden mozog és fejlődik s hajoljon 
meg a mindenségben megnyilatkozó teremtő-
nek nagysága előtt. Küzdjön az ember az 
emberiségért s az emberiségben a minden-
ségért ! 

Ime újra ugyanazokat a magas szemponto-
kat látjuk Eötvös világnézetében, mint a me-
lyeket a szabadságharcz előtt láttunk. Az a 
világnézet, mely oly nagy vihart állott ki, mint 
a mely a csalódott honfiának lelkén süvöltött 
végig, nem csak nagy, nem csak magasztos és 
erkölcsös, hanem igaz is. Fő jellemvonása 
Eötvös nagy világnézetének az igazi keresztény 
erkölcsiség. Ebből a szempontból joggal em-
líthetjük Eötvöst az emberiségnek azon nagy-
jai között, kik a keresztény erkölcsiségnek 
valóságos apostolai a modem emberiség fejlő-
désében. Rokon Eötvösnek világnézete Pascal-
nak, Carlylenek világnézetével. Eötvös épp úgy 
az Isten keresését tartja az ember föladatának, 
mint Pascal, épp úgy látja az isteni hatalom 
megnyilatkozását a világtörténetben, mint Carlyle 
az emberiség köreiben. 

Még nagyobb a szellemi rokonság Eötvös 
s korunknak nagy gondolkodója, Tolsztoj 
között. Mindkettő Krisztus hívének vallja 
magát, mindkettő Isten földi országának ki-
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építésén fáradozik. Mindkettő támadja korának 
hazug keresztény társadalmát, mely megengedi 
a gyengéknek elnyomását. Mindkettő az állam-
ban látja a társadalmi hazugságok okát. Tolsztoj 
és Eötvös kiinduló pontja ugyanaz, de Tolsztoj 
sokkal merészebb következtetéseiben és sokkal 
szenvedélyesebb követeléseiben Tolsztoj forra-
dalmi természeti reformátor, míg Eötvös az 
emberiség fejlődésének bölcselő magyarázója. 

Kérdés — hogyan jött létre Eötvösnek nagy 
világnézete ? 

Lehetséges-e, hogy Eötvösre ne lett volna 
hatással Kölcseynek magasztos egyénssége. 
Nem a mély hatás mellett szól-e az a nagy 
szeretet, melylyel Kölcsey az ő Eötvös Pepijét, 
a szeretetreméltó, lánglelkii gyermeket „Ország-
gyűlési Napló "-jában említé P Legnagyobb ha-
tása volt Eötvös világnézetének kifejlődésére 
Széchenyinek, ki mérhetetlen szellemével az 
egész nagy kornak adott irányt. 0 ítélte el a 
magyar nemzetnek százados bűneit a keresztény 
erkölcs szempontjából, ő kötötte össze nemzet-
boldogító munkáját földöntúli czéllal. 0 hir-
dette „Kelet népe" czímü müvében, hogy az 
embernek, mint az Istenség szikrájának föl-
adata : teremteni a földön s teremtő munkájá-
val közelebb vinni a mindenséget ahhoz a 
nagy czélhoz, melyet a gyarló ember csak sej-
teni tud. 

Az óriási tölgyfát nem becsüljük kevesebbre, 
ha tudjuk, hogv hatalmas törzse kicsike makk-
ból fejlődött. Eötvös világnézete nem veszít 
nagyságából, ha rámutatunk fejlődésének ki-
induló pontjára. Épp úgy nem veszít Madách 
világnézete sem, ha részben Eötvös hatását 
fedezzük föl abban a nemes kétkedésben, mely 
az „Ember tragédiája" költőjét Istenhez s a 
végtelenséggel való közösség gondolatához 
vezette. 

* 

Mikor látjuk Eötvös nagy világnézetét s 
körülötte Széchenyi korának nagy szellemi 
életét, nem kell-e elszomorodnuuk a mi korunk 
irodalmának sivársága miatt ? Dicsekszünk szel-
lemi életünk nagy terjedelmével s nem vesz-
szük észre, hogy szellemi életünk csupa vad 
lárma, csupa zűrzavar. De van e jogunk 
panaszra ? 

Meggyőződtünk, hogy az irodalom magasz-
tos czél nélkül az emberiség munkáján való 
élősködés, nem egyéb, mint unatkozó nőknek 
s léha gazdagoknak unaloműzője. Vájjon hir-
dettük-e mindenütt nyíltan meggyőződésünket, 
habár társadalmi érdekeink kárával! Vájjon 
tetteink megfeleltek-e meggyőződésünknek? 

Nem panaszra, — önismeretre van szüksé-
günk. Mindenekelőtt győződjünk meg esz-
méinknek igazságáról, aztán küzdjünk hittel, 

kitartóan. Adjon erőt küzdelmünkben az, a 
mi nagy mintaképünket, Eötvöst erősítette, 
— adjon erőt annak tudata, hogy minden 
hazugságnak össze kell omlania s az igazság-
nak előbb vagy utóbb győznie kell! 

(Budapest.) Pap Ferencz <lr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A franczia közoktatásügyi minister 

Ujváry Béla kir. tanácsost, lapunk f. szerkesz-
tőjét a kiállítási juryben való közreműködése-
ért kitüntetésben részesítette: nagy ezüst 
érmet küldvén neki a következő levél kísére-
tében : „Uram, van szerencsém arra kérni Ont, 
hogy szíveskedjék, a nemzetközi kiállítás I. 
osztályának munkálataiban való buzgó közre-
működése emlékeül, azt az érmet, melyet lioty 
metsző-művész tervezett a franczia tanügyi 
férfiak számára — elfogadni. Midőn Önnek ezt 
az érmet, mely legkiválóbb tanítóinknak juta-
lomképen adatik, fölajánlom, kifejezésre óhaj-
tottam juttatni azt a szolidaritást, mely ugyan-
azon törekvésekben és ugyanazon fáradságban 
egyesíti, minden országban és minden fokon 
mindazokat, a kik a nép gyermekei nevelésének 
Ugye iránt érdeklődnek. Fogadja, Uram, legki-
válóbb tiszteletem kifejezését. A közoktatás-
ügyi és szépművészeti minister: Georges 
Leygues." — Az érem a metsző-művészet 
remeke; egyik oldalán babérlevelek közt van 
az ajánlás, a kitüntetett nevével; másik olda-
lán gyönyörű plasztikai csoport: egy tanítónő 
egy kis leányt és egy kis fiút oktat; ezen az 
oldalon a következő fölirás olvasható. „Elemi 
oktatás." „Nemzeti nevelés." 

— Yilág folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza a mult héten befejezte a kereskedelmi 
ministerium költségvetésének tárgyalását s 
jelenleg a földmívelési tárcza költségvetésével 
foglalkozik. Széli Kálmán ministerelnök nagy 
fontosságú törvényjavaslatot terjesztett be a 
7 éven aluli gyermekek menhelyéről, más 
szóval a lelenczházakról. — Az angol királynő 
temetése február 2.-án ment végbe nagy katonai 
pompa közt. Viktória királynő koporsóját 
Londonon át Windsorba vitték, a hol a 
Szent-György-kápolna mellett levő mellékkápol-
nába helyezték el. Folyó hó 4.-én a halottat 
átvitték a frogmorei mauzóleumba s örök 
pihenőre tették a férje mellé. Királyunkat 
Ferencz Ferdinánd kir. herczeg képviselte a 
temetésen. 
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— A Népnevelők Budapesti Egyesülete 
dr. Falk Miksa orsz. képviselőt tiszteletbeli 
tagjává választván, az egyesület küldöttsége e 
napokban vitte el a díszoklevelet a megválasz-
tottnak. A küldöttség szónoka Schön József 
volt, a kinek lelkes beszédére Falk Miksa 
kijelentette, hogy úgy szóval, mint tollal min-
dig harezolni fog a tanítók igazaiért. 

— Új tanítóegyesület. Őszinte örömmel 
adjuk hírül, hogy végre Sopronvármegyében 
is megalakult az általános tanítóegyesület. Az 
alakuló ülésen mintegy 100-an jelentek meg 
a soproni „Pannónia"-szálló fehér termében. 
A megjelentek közt voltak a vármegye érde-
mes kir. tanfelügyelője: Szabó Károly kir. 
tanácsos és Balogh István kir. segédtanfelügyelő 
is. Az alapszabályok beható megvitatása után 
a tisztikar megválasztása következett. Elnök 
lett Kolvencz Ferencz, alelnök Simkó Endre, 
titkár Biró Samu, fő- és aljegyző Bognár és 
Wirth, pénztáros Földes János (kit az egye-
sület megalkotásában oroszlánrész illet). Dísz-
elnöknek lelkesedéssel és ujjongó örömmel 
Szabó Károly tanfelügyelőt választották meg. 
E lelkesedés csak fokozódott, midőn e tisztség 
elfogadásával azt is bejelentette Szabó tan-
felügyelő, hogy az egyesületbe 100 koronával 
alapító-tagnak lép be. Az első közgyűlés helye 
Sopron, ideje április hónap lesz. Az alakuló 
gyűlés a következő távsürgönyt küldötte lapunk 
f. szerkesztőjének: „A sopronvármegyei általá-
nos tanítóegyesület alakuló üléséből őszinte 
szívből üdvözli Nagyságodat, mint a tanítók 
igaz barátját. Kolvencz Ferencz, elnök." Az új 
egyesületnek közhasznú működéséhez szeren-
csét kívánunk; első közgyűlésén okvetetlenül 
képviseltetni fogjuk lapunkat. 

— A „Tanítók Tanácsadója" czímű útmu-
tató könyvet a tanítóság nagy tetszéssel 
fogadta. „Ez a könyv, írja egyik vidéki kar-
társunk, nem csak hézagpótló, de föltétlenül 
szükséges volt." Egy másik vidéki kartársunk 
meg azt írja nekünk, hogy a Tanítók Tanács-
adója „tapasztalaton alapuló törvénykönyve a 
hazai tanítóságnak." — Örömmel regisztráljuk 
e kedvező véleményeket, mert mi e könyvvel 
is a tanítóság érdekeinek előmozdítását czé-
loztuk. Ismételten figyelmeztetjük tisztelt kar-
társainkat arra, hogy a Tanítók Tanácsadóját 
lapunk szerkesztőségében lehet megrendelni, 
még pedig fűzött példányt 2 K. G0 fillérért, 
kötött példányt (csinos vászonkötésben) 3 ko-
ronáért. A ki ajánlva kivánja küldetni, a 
könyv árán fölül még 35 fillért mellékeden. 

— Adomány a Tanítók Háza javára. 
Mauthner Ödön, az országszerte ismert mag-' o o 
kereskedő az Eötvös-alap pénztárába a Tanítók 

Háza javára 200 koronát fizetett be és Snázel 
Ferencz, pedagógiumi tanárhoz intézett levelé-
ben kijelenté, hogy mindaddig, míg a hazai 
tanítói testület rokonszenvét czége irányában 
tapasztalni fogja, kellemes kötelességének 
ismerendi ezen intézményhez évente hozzá-
járulni. Az Eötvös-alap közgyűlése e nagy-
lelkű adományért köszönetet mondott. 

— A Tanítók Háza javára a felső visói 
műkedvelők f. évi febr. 12.-én a Kaszinó-
egylet nagytermében tánczczal egybekapcsolt 
jótékonyczélu előadást tartanak. Szinre kerül 
„Felhő Klári" Rátkay László népszínműve. 
Az előadás rendezésében Mazurek Ferencz 
kincst. isk. tanítóé az érdem oroszlánrésze. — 
Ugyanerre a czélra február 10.-én a „békés-
vármegyei ált. tanítóegyesület" szarvasi járás-
köre Kondoroson, az uri kaszinó termeiben 
hangversenynyel egybekötött jótékonyczélu 
tánczvigalmat rendez. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Hochel Kálmán (O-Tura) gyűjtése 34 K. 
20 f.; Lévay Imre (az alsószabolcs-liajduvidéki 
ref. tanítóegyesület jubiláris gyűlése alkalmából 
rendezett tánczmulatság jövedelméből) 101 K. 
29 f.; Lichtenberg Dávid 40 f.; medgyesegyházi 
tantestület 50 K.; Nedelba András 10 f.; 
Lengyel Károly 1 K. — 2. Vörösmarty-szobor 
és alapra: Kelemen Gizella Kis-Marton (leány-
növendékei gyűjtése) 2 K. 20 f.; Kun László 
(Kunágota) 2 K. — 3. Eötvös-alapra: Bartal 
ístván (Egyház-Gelle) 3 K.; Lengyel Károly 
6 K. — 4. Fővárosi ínségesek számára: Lengyel 
Károly 1 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
úrnak (VII., Wesselénvi-utcza 44. szám). 

— Halálozások. Marossán Ilonka állami 
tanítónő hosszas szenvedés után elhunyt Mára-
maros-Szigeten. A megboldogult nővére volt 
Marossán Béla tekintélyes máramarosszigeti 
gyógyszerésznek. — Rúzsa János áll. tanító-
képző-intézeti rendes tanár Kun-Félegyházán 
január hó 29.-én élete 43-ik s tanári működé-
sének 21-ik évében elhunyt. — Btdatty Dávid 
nyugalmazott tanító Győrött elhunyt. A meg-
boldogult 40 éven át állt a győri izr. iskola 
szolgálatában. - Krajnyák József márkusfalvi 
nyug. kath. tanító^ február 1.-én, élete 77.-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékökre! 

Tarta lom : Állami népoktatás. II. — Az orsz. 
közokt. tanács állandó bizottsága. — Az Eötvös-alap 
ünnepi közgyűlése. — Hivatalos rész. — Szünóra : 
Eötvös szellemének. (Vers.) Móra Ferencz. — Báró 
Eötvös József világnézete. Pap Ferencz dr. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 6-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. Keglevichházán fölállított második 

osztálynál rendszeresített tanítói állás betöltésére 1901. 
évi február hó 15 ére nyilvános pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: évi készpénzbeli fizetés 800 korona : 
lakbér-illetménye évi 100 korona; pályázóktól 
a tanítási nyelv, magyar-német, teljes ismerete 
kívántatik; a megválasztott köteles állását hala-
déktalanul elfogadni, akadályoztatás esetén a hely-
ben szokásos templomi functiókat végezni és az 
ismétlő-iskolát fölváltva a másik tanítóval tartani; 
csak róm. kath. vallásúak választhatók. A kellően 
fölszerelt folyamodványok legkésőbb 1901. évi január 
hó 28-ig az iskolaszékhez czímezve küldendők be 
Torontálmegye Keglevichliázára. Az iskolaszék elnöke. 

(79—III—3) 
A káposztafalvi áll segélyezett községi elemi 

iskola egyik tanítói állomására f. évi február hó 
15-ig pályázat nyittatik. Évi fizetése: 800 korona, 
szabad lakás fűtéssel, és 10 korona irodaátalánya. 
Csak róm. kath. férfitanító pályázhat. A kérvények 
főt. Ráab József iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(91—II—2) 
Alulírott, kellemesen erőshangu, gyakorlott énekes 

és legalább tűrhetőn orgonáló szorgalmas segédet 
keresek. Föltételeimnek megfelelő nyugalmazott 
vagy oklevél nélküli egyént is elfogadok. Kezdő itt 
nem alkalmazható. Fixum 400 frt, teljes ellátással 
pedig 200 frt. Levél hozzám intéztessék. Jászberény, 
1901 január 23. Beleznay Mór, főkántor. (99—U—2) 

Pályázat a máslaki (Temesmegye) róm. kath. 
iskola I. osztályú tanítói állomásra 1901 febr. 20-ig. 
Fizetés: 800 korona, 20 [ -m. fa, 'A hold pótkert, 
2 szobás lakás, konyha, kamra, isiálló, külön udvar 
és kerttel. Tannyelv: német-magyar. Csak kath. 
vallású pályázhat. Tartozik ismétlő-iskolát tartani, a 
kántornak segíteni. Kérvények okmányokkal fölsze-
relve, fönti határnapig a máslaki róm. kath. iskola-
székhez küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(131—I—ÍJ 
Mocsár (Barsmegye, p. Selmeczbánya) tót róm. 

kath. kir. erdőkincstári patronátusi kántortanítói 
állomásra okleveles, azok nem létében nem okleve-
les tanítók is, hogy ha magyarul tudnak és orgo-
nálnak, márczius 20-ig, véglegesek végleges kineve-
zéssel, máskülönben egy próbaévre, pályázhatnak. 
Van kir. erdőkincstártól és községtől készpénzben 
600 K. Mezőgazdaság után, stóla és eladható saját 
erdőbeni szükségfölötti fából 400 K minimum. Meg-
okmányolt kérvényeket elfogad a mocsári iskolaszék. 
Yetzel, tanfelügyelő, gar.-szt.-kereszti plébános. 

(134—II—1) 
Vanyovkai (Árvavm.) róm. kath. tanítói állo-

másra február 27-ére pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme állami segélylyel 800 K. Pályázhatnak oki. 
óvónők is. Tannyelv : tót-magyar. Tankötelesek száma 
30—40. Az iskolaszék. ' (143—1—1) 

A herencsvölgy - karvaczi tanítói állomásra 
1900. évi november hó 8. és 15-én hirdetett pályá-
zat, mivel a megválasztott, — időközben máshová 
választatván meg, — itt leköszönt f. hó 20-áig ter-
jedő határidővel megújíttatik. Pályázhatnak róm. 
kath., tót nyelvet bíró oki. tanítók. Táuber Richárd, 
a községi iskolaszék elnöke. (144—II—1) 

A kailicsai román és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állo-
más járandóságai: 1. 704 korona készpénzfizetés; 
2. 96 korona értékű tűzifa; 3. tisztességes lakás 
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, sza-
bályszerű bélyeggel ellátott és a nm. vall.- és 
közokt. ministeriumhoz czímzett folyamodások 1901. 
évi február hó 10-ig a krassó-szörényvármegyei 
közigazgatási bizottsághoz küldendők. (139—I—1) 

A pohorellai (Gömörm.) róm. kath. népiskolánál 
lemondás folytán üresedésbe jött másodtanítói állo-
másra február 15-ig pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 
800 korona havi utólagos részletekben fizetve ; 3 köb-öl 
fa házhoz szállítva; egy szoba, konyha, éléskamra 
és pitvarból álló lakás. A lakószoba a legszüksége-
sebb bútorokkal el van látva. Kötelessége : II—IV. 
népes vegyes osztály, valamint az ismétlők felének 
önálló tanítása. Tanítási nyelv: tót-magyar. A meg-
választott a szorgalmi időn belől állomásáról le nem 
mondhat. Tanítónők is pályázhatnak. A folyamod-
ványok Dollák Rezső plébános, iskolaszéki elnökhöz 
intézendők. (133-1—1) 

A szűcsi kántori állásra a 3-ik és 4-ik számban 
hirdetett pályázat határideje meghosszabbíttatok. 
A kérvények febr. 19-ig adhatók be; a választás 
pedig febr. 21-én lesz. Hajdukovics Ödön, lelkész. 

(142—11—1) 
A mura-királyi II. tanítói állásra pályázat hir-

dettetik. Javadalmazása: 800 kor. készpénz, egy 
bútorozatlan szoba, '/i öl fa. Kérvények Mestrics 
Gábor plébános úrhoz küldendők Draskovecz u. p. 
Mura-Király. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(126—1—1) 
A lomnai r. kath. népiskolánál f. é. február hó 

28. napjára pályázat hirdettetik. Az állomás jöve-
delme államsegélylyel 800 K. A pályázók folyamod-
ványaikat ft. Vojticsek József kir. tanfelügyelő 
úrhoz Klin-Zakamenére (Árvám.) küldjék be. 

( 130 -1 -1 ) 
Pályázat. Kassa szab. kir. város községi elemi 

iskolájánál egy 1400 (tíz év után 1600, ismét tíz év 
után 1800) korona alapfizetéssel, 100 korona ötöd-
éves pótlékk il és 480 korona lakásbérrel díjazandó 
tanítói állás lesz egyelőre ideiglenesen, de azzal 
biztosítással betöltendő, hogy a folyamatba tett 
nyugdíjazási eljárás befejeztével a megválasztott 
véglegesittetni fog. Fölhivom azért mindazokat, kik 
ezen állomást elnyerni óhajtják, hogy előtanulmá-
nyaikat, képesítő oklevelüket és szolgálati bizonyít-
ványaikat febr. hő 20-ig Sudy K. János igazgató 
czímére küldjék be. Az állomás márcz. 15-én föltét-
lenül elfoglalandó. Kassa, 1901 január 28. Éder Ödön, 
iskolaszéki elnök. ' (128—1—1) 

A rákoskeresztúri róm. kath. iskola segédtanítót 
keres. Fizetése 400 korona, lakás, egy öl fa, mosás, 
világítás és ágyneműn kívül ellátás. A kérvények 
az iskolaszékhez febr. 10-ig küldendők. Az iskolaszék. 

(123-1 -1 ) 
Pályázat a borsod-t.-oszlári reform, orgonista-

tanítóságra. Fizetés : 1000 korona készpénz és pedig 
640 korona párbér és tandíj, 8 korona temetési 
stóla, 152 korona államsegély, 200 koroua mint 
orgonista külön tiszteletdíj. Ezen összegek évnegye-
des előleges részletekben az egyházi pénztárból kész-
pénzben adatnak. Kétszobás lakás, konyha, külső 
és belső kamara, szükséges melléképületek, házikert. 
6 osztályú vegyes iskolát vezet, templomi, temetési 
kántorszolgálatot végez, lelkészt akadályoztatás 
esetén helyettesíti. Választás 1 évre kötelez legalább 
is; évközben eltávozni nem lehet. Pályázati határidő 
1901 február 15. Az állomás f. év márczius 15-ig 
okvetlen elfoglalandó. (U. p. T.-Palkonya.) Reform, 
lelkészi hivatal. (124—1—1) 

A nógrádszentiváni kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 2 szoba, konyha, 
kamra, istállóból álló lakás, kert. 3VJ hold szántó-
föld, 800 r j -ö l rét, 80—90 pár után 1 véka rozs 
25 frt, 3 öl tűzifa. Vallás-alapból 17 frt. Stóla czirka 
50 frt. Tandíj minden tanuló után 40 kr. Van 60—70 
tanuló. Államsegély 232 frt. Ismétlősöket díj nélkül 
oktatni tartozik. Okleveles pályázók folyamodásukat 
február 20-ig a nógrádszentiváni plébánia-hivatalhoz 
küldjék. Plébános. (136-1 -1 ) 



- II -

Kochanóczi á. h. ev. ftgyMi iskolájába okleveles 
tanító kerestetik. Fizetés: lakáson kívül készpénzben 
800 korona; egy öl fa fölvágva. Pályázatok a lel-
készi hivatalhoz Kochanóezra (Trencsénmegye) kül-
dendők. ( 1 3 2 - 1 - 1 ) 

Sopronmegyei S iglóson róm. kath. osztálytanítói 
állásra február 12-ig pályázat hirdettetik. Köteles-
sége : az első osztályt önállóan, az ismétlő-iskoláso-
kat fölváltva tanítani, a kántoriakban segédkezni. 
Fizetése: 810 korona. Lakás egy szoba. Hat méter 
keményfa. Tanítónők is folyamodhatnak. 

(125-11—1) 
Szudi ág. hitv. ev. iskolához okleveles tanító 

kerestetik. Fizetése: tisztességes lakás, államsegély 
512 korona, terményekben 288 korona, uraságtól 
10 kilás földek használata, míveli az egyház. Az 
állomás azonnal eltoglalható. Jelentkezhetni Sehultz 
Sámuel lelkésznél Egyház-Maróton, Hontmegye. 

( 1 4 1 - 1 - 1 ) 
Mosóczl (Turóczm., pósta helyben) róm. kath. 

kántortanítói állomásra február hő végéig pályázat 
hirdettetik. Újonan épített szép lakáson, kerten, 
stólán, ötödéves korpótlékon kívül 848 korona fize-
tés havi részletekben és 12 méter bükkfa az iskola 
fűtésére. Tannyelv: magyar-tót. Folyamodhatnak 
okleveles tanítónők és óvónők is, kik az orgonában 
jártasak. Folyamodványok Moser Tivadar esperes-
plebánoshoz küldendők. (146 -1—l) 

Rozgonyban (Kassa mellett) folyó évi febr. 28-ig 
elemi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak képesített, róm. kath. vallású, férfi és nőtanítók. 
Tannyelv: tót-magyar. A vallás és ismétlők tanítása, 
külön díjazás nélkül kötelesség. Javadalom : Rozgony 
községtől 150 frt., államsegély 226 frt és esetleg a 
törvényes korpótlék; három öl fa befuvarozva, '/s 
hold kertföld és lakás: két szoba, konyha, kamra, 
istálló, tyúk-sertésól, fatartó, pincze és padlásrészlet. 

(151—II—1) 
Borsod-Szent-Márton (p. Apátfalva) kántor-

tanítóság márczius l-ig. Két szoba, konyha, kamra, 
házikert, melléképületekből álló lakáson kívül jöve-
delme : öt egész 886 kat. hold, jó minőségű, teljesen 
a hívektől munkált szántóföld és rét; 80—85 tizető 
pár után egy véka rozs, fél véka zab, 40 fillér; 
16 korona 40 fillér deputatum ; minden gazdától egy 
kéve kender; korpótlékkal készpénze: háromszáz-
harminozöt korona; tandíj: 80—100 korona; tűzifa 
huszonnyolez méter beszállítva. Stóla. Cselédje által 
viheti a harangozóságot is, melyért kap házankint 
fél-fél véka rozsot vagy búzát s temetések után a 
harangozási dí ja t ; továbbá használja a két kat. hold 
temető fűtermését. Iskolafűtésre külön tizenkét méter 
tűzifát kap. Vass Imre, esperes-plebános. 

( 1 5 0 - 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

Cserélni ^ 
óhajt járási székhelyen működő állami tanító és 
tanítónő. Ajánlatok küldendők: özv. Gyalókay 

Lászlóné, Zala-Egerszeg, Újváros-uteza. 
(149-1—1) 

Egy 12 és 7 szóló változatú pedálos 

orgona 
jótállás mellett mérsékelt árban eladó. A hol is 
megrendelések a legújabb rendszerű orgonák építé-
sére elfogadtatnak. Sza lay Gyula, műorgonaépí-
tőnél. Székesfehérvárott. (135—III— 1) 

K á n t o r o k figyelmébe. ( Í J j ! ! ) 
HÁRFAHANGOK, ú j és eredeti magyaros, 

nagyon kedves dallamú r. kath. templomi és temetési 
énekek I. tenor hangra. Második teljesen új füzet. 
Ára bérmentve 1 korona 2 fillér. A tavalyi kétszer 
kiadott első füzetből is van még néhány példány. 
Ennek ára 1 korona 40 fillér. A két füzet együtt 
megrendelve 2 korona r20 fillér. Czím: Répássy 
János plébános, Alsó-Abrány (Borsodmegye). 

(122—III—2) 
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Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották itujyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—4) 

©©©©©©©©€>©©©©©©©©©© 
Áll kitüntetett hidegen folyó 

oltóviasz 
60 fillér. 1—2 kor. kapható Varga Sándornál, 

Turkeve. (114—11—2) 

Kath. Egyházi Népénektár. 
í r ták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 500 szent énekkel, sok szép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(2342—X—8) 

Minden rendelés f r a n c o küldetik. 

Szíves figyelembe! 
A nagym. vallás- és közoktatásügyi ministerium 

78.095/98. sz. rend. minden fokozatú iskoláknak 
használatra ajánlott kitűnő minőségű, mély fekete, 
fénytelen, kellemes érdességű, gyorsan száradó és 
maradandó 

i s k o l a t á b l a - m á z a t 
új és régi (kopott) iskolatáhlák s bármily nemű és 
nevű más irásfelttletek befestésére szállít használatra 
kéizen korona 3.60 és 7.— filléres bádogszelenczék-
ben (tart. 3U és 6A klg.) a készítő 

Greschik Gyula, Lőcsén (Szepesvárm.). 
Továbbá: 1 drb iskolatáblaniáz-ecset 1.60 fillér. 

1 palaczk legfinomabb hígított vonalozófesték vonal-
húzó-ecsettel 70 fillér. Láda, szállítólevél 40 fillér. 
Szállítás, az egész éven át, készpénz vagy utánvét 
mellett. T kérem a pénzt és csomagolás díját lehe-
tőleg előre beküldeni. Kívánatra ny. számla, ny. 
bélyeg fölszámításával. (87—m—2) 
Nagy szállításoknál tetemes árengedmény. 
Prospektus (magyar vagy német) számtalan 
el ismeréssel és ajánlattal ingyen és bérmentve. 

Törvényesen védett . 
Páris, Kanea, Szeged, Eperjes, Temesvár 

kiállításain kitüntetve. 
Budapest, 1901. 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 
ifazoló -és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az ntolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem ad.un.lc vissza. 

A néptanító hivatása. 
Az emberiséget tanulmányozók azt 

állítják, hogy még a műveltebb osztá-
lyokban is nagyobb a °/°-ka azoknak, 
mint kellene, kik szórakozásuk főforrá-
sául nem a könyvet használják, de más 
módokat és eszközöket, — a népnek 
pedig, — főleg a munkás-osztálynak, 
csak abból áll szellemi élete, hogy 
tudakozódik a háborús hírek felől, 
érdeklődik a szocziális eszmék iránt és 
hallgatja egész füllel a falu pletykáit. 

Az a baj, hogy ezen jelenségnek 
következményei is vannak, még pedig, 
a mint mindennap lát juk: szomorú 
következményei. Egyik az, hogy azok 
is eladósodnak, a kik jó lábon is állhat-
nának, — a nép pedig saját kárára: 
nagyjában vad, túl szilaj és szomorú 
végű duhajkodásra vetemedik minden 
mulatságában. 

Mindkettőre bő fölvilágosítást nyújt 
a hirlap-olvasás azoknak, kik saját 
falujokban nem látnak ilyen szomorú 
eseteket. 

A többek között a napokban két 
ilyen szomorú esetről olvastam. Egyik 
faluban, már elfeledtem a nevét, de 
magyar hely, — összevesztek a legények, 
késekkel estek egymásnak és 20-an 
estek áldozatul. 

A másik: Köbölkút. I t t is bál volt, 
de éjfél után már megártott a szeszi, 

két legény széket fogott egymásra, 
egyik leütötte az égő petróleumos 
lámpát. Ettől lángot fogott a lányok 
báli ruhája. Két lány össze is égett, a 
két legény is halálosan megégett, sokan 
súlyos égési sebekben feküsznek. 

Ez a két eset egy hétre esett. Fogy-
nak fiaink és lányaink, pedig így is: 
nagyon kevesen vagyunk, 

Mit tegyünk? 
Szerencsére meg van mindkét baj 

orvossága. 
Mert ez két baj ám. Egyik az, hogy 

nincs kielégítve a nép természetes 
lelki szórakozási vágya, a másik: nem 
nyer olyan táplálékot, mely elenyész-
tesse vadságát, mely nemesítse, művelje. 

Es mi az ellenszere? Az az alkalom, 
mely varázserejével visszatartja ezen 
veszedelmes helyektől, —. a duhaj ságot 
pedig egyetlen egy orvosság g}rógyít-
hat ja ki: a legszebb könyv. 

Ha ez az orvosság, úgy előttünk 
állanak a teendők, t. i. néptanítók 
előtt. 

Az alkalom az lesz, ha hetenkint 
legalább kétszer, téli időben esténkint 
fölolvasásokat tartunk. Ezekkel szóra-
koztatjuk, de a fő, hogy megszerettessük 
velük az olvasást. Es midőn ez a czél 
el van érve, t. i. midőn már kérve-
kérik az olvasni valókat, — akkor föl-
vetjük az olvasó - egyesület eszméjét és 

Lapunk 10-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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erőnket latba vetve, más, nemes urak 
és emberek támogatásával: meg is 
alakítjuk azt. 

Igen jól tudom, nagyon sok t. kar-
társamat az tar t ja vissza ettől, mert 
nem tudja : mit lehet egy egész télen 
át fölolvasni éppen a népnek? 

Erre nézve tapasztalataimból el-
mondom azt, a mit én te t tem e tél 
folyamán és ez bizonyára tájékoztató 
lesz. 

Bizony, megvallom, eleinte én is így 
gondolkoztam, mit lehet annyit föl-
olvasni? S midőn készítettem egy télen 
4 fölolvasást, — ki is merítettem úgy 
az időt, mint erőmet és a tárgyakat is. 

Aztán a kényszer egy más útra vitt. 
Az a kényszer pedig az volt, hogy 
a temesvári nemzeti szövetség látva, 
hogy én alfélét csinálok, az idén kial-
kudott egész télire e föladatra a Gyár-
városban. Ekkor állott elő a kényszer. 
Hetenkint kétszer felolvasni szépet, 
jót, nemeset, tanulságost, mely szóra-
koztassa a népet. Nem volt tréfa. 

Neki estem a könyveknek én is, a 
feleségem is s hogy egészen igazságos 
legyek: egy főreáliskolai tanár is se-
gítet t azzal, hogy könyveket adott, és 
ajánlott is. 

Ám azért sokat elolvastunk, nagyon 
jók, de nem volt jó. Egyik igen hosszú 
volt, másikat nem értet te meg a nép, 
tehát mellőzni kellett. 

Végre győztünk, mert megkaptam a 
jókat. Am e győzelem sikert is jelentett, 
mert a kevés hallgatóság kezdett nőni 
és egyszer csak könyörögve kérte az 
olvasni valót. De még egynek sem 
adtam egy papírdarabot sem. Ennek 
is van oka. 

Most már leírom azon olvasmányokat, 
melyeket e télen ón i t t fölolvastam. 

í m e : 
A honfoglalás mondái. (Benedek Elek.) A 

babonáról. (Mező D.) János Vitéz. (Petőfi S.) 
Adomák : Jókai Mórtól. A szívkönyvéből 
(Benedek E.): Arany feszület, A szovátliai 
benczések, Forgószél, Mártha, Bedőné beszél. 

Jókaitól: A Balaton vőlegényei, A koldus 
gyermek. Degré Alajostól: Mulatnak a huszárok. 
Serényitől: A falu esze. Boross Mihályt ól: 
A szolgalegény. Malonyaitól: Fehér Eszter. 
Arany Jánostól: Toldi. Roboz Andortól: 
Hanuska. Földes Gézától: Fejes uramék élete. 
Aztán: Mátyás királyról mondákat. Aztán elő-
vettem Benedek E.-nek „A magyar nép múltja 
és jelenét," — ebből: A nép lelke, A véradó; 
most jön a szabadságharcz története. Csulak 
Lajostól: A székely becsület. 

Most egy szolgabíró fog előadást tartani: 
A nép jogai és kötelességei czímen, egy tanár: 
Khináról. 

De közbe még tör tént valami. 
Ez a valami pedig nagyon fontos 

dolog. - Talán ez is egyik oka, hogy 
leirtam ezt a dolgot. 

Ugyanis letárgyaltam nekik a Segély-
pénztár törvényét, megismertettem velük 
és belépésre ösztönöztem, mert ideje, 
hogy a munkás-osztály is nyugdíjba 

; léphessen, hogy ne legyen koldus a 
társadalom nyakán. 

Talán ismerik t. kartársaim a segély-
pénztár törvényét? Ki nem ismerné, a 
jegyző-, vagy főszolgabírótól megtud-
hatja, hogy mi az ? Ezt ismertetni 
minden tanítónak kötelessége. 

A másik, mit közbe tárgyaltam, az 
olvasó-egyesület eszméje és az általam 
készített alapszabályai. 

Kendkívüli volt az érdeklődés, a 
sikerről, mely eddigelé nyilvánult, e 
két tény számol be: 

Az iskola közelében lakó két árendás 
görbe szemekkel néz rám, pedig soha 
egy szóval sem említettem őket. 
De bizonyára, mert hiveit elvontam. 
A másik tény: hogy most egy nap 
influenzám miatt nem mehettem le 
megtartani a fölolvasást, hát szinte 
fölszedték az iskolát a sok panaszszal 
és sajnálattal. Látjátok! ez a nép is 
hova jö t t ? Pedig ezek - ők sem tudják 
honnan származtak ide — elbukott 
napszámosok, de jó munkások és jól 
tudnak irni! 

Megjegyzem, hogy nem úgy soroltam 
föl az anyagot, mint a hogy fölolvastam, 
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ezt ki-ki teszi, a mint tetszik és 1 1h 
óránál hosszabb ideig nem olvastam 
egy este. 

Majd jövőre a történelem, földrajz 
lesz az anyag. 

T. kartársak! Azt tapasztaltam, hogy 
én is nemesedtem sokat e dologgal és 
hálával telik el szivem azok iránt, kik 
a nép ügyét szolgálják, mert nemes 
ügy, égetően sürgős és mert kevesen 
vagyunk, tehát nem szabad elpusztulnia 
egynek se. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

Az elméletnek és gyakorlatnak 
egymásra való hatása. 

Néha-néha abban a kiváló szerencsében 
részesülök, hogy egy országszerte, de nagyítás 
nélkül mondhatom: Európaszerte ismert és 
tisztelt államférfiuval, a ki nagybecsű munkás-
ságával hazánknak gazdagságát gyarapította, 
igen sokszor pedig külföldön is sikeresen meg-
védte Magyarország igényeit, beszélgethetek tan-
ügyi dolgokról is. 0 méltósága csak a tanügy 
fejét : Wlassics Gyula minister urat ismeri 
közelebbről és azzal fejezi ki tanügyi politikája 
iránt való helyeslését és tetszését, hogy na-
gyobb összegeket kívánna rendelkezésére bo-
csájtani. A minap Haláss Ferencz osztály-
tanácsos úrnak a gazdasági ismétlő-iskolákra 
vonatkozó munkálkodását és terveit mondtam 
el neki. Tetszett neki, de észrevettem, hogy 
míg szemeiből igazi öröm sugárzik, homlokán 
barázdákat szánt a gondolkodás. „Engedje 
meg, méltóságos uram — így szólók hogy 
egyik mondására hivatkozzam; annak értel-
mében az öröklöttnek, a réginek, a meglevőnek 
fentartása, nagymérvű gondozása, minél több-
oldalú értékesítése: az a józan gazdálkodás, 
nem pedig & folj tonos kapkodás új szerzemé-
nyek után. És ezért szerfelett nagy értékű 
Wlassics kormányzása, mert ő első sorban 
arra törekszik, hogy az 1868. XXXVIII. t.-cz. 
intézkedéseit végrehajtsa, de a mai viszonyaink-
hoz alakítsa és sokoldaliúag értékesítse." 

Az 1868. XXXVIII. t.-cz. csak elméletben 
szól ismétlő-oktatásról, csak annyit mond, hogy 
a tanórák száma az ismétlő-iskolában hetenkint 
télen 5, nyáron 2. Ennyi az egész, ez az elmé-
let, ez a hagyomány. Az 1877. évben kiadott 
ministeri tanterv, a hogy a mindennapi iskola 
anyagát részletezi, fölosztja, az ismétlő-iskolá-
nak is megszabja, vagy inkább kiszabja a 
munka-anyagot, de az nem egyéb, mint a 

mindennapi iskola anyagának maradéka, olyan 
— a köznyelven úgy hívják, hogy: resztU — 
diribdarab féle; egész öltözetre nem futja, 
csak éppen elejének való, de a dereka meg 
az újjai már más kelméből kerülnek ki. Persze, 
hogy józan eszű népünk, a komoly magyar 
néplélek iszonyodott az ilyenfajta viselettől és 
az elmélet bizony csak elmélet maradt és 
maradt volna népünk kárára még jó soká, ha 
olyan ember nem jön a tanügyi kormányzatba, 
mint a minő Halász Ferencz, a kinek széles-
körű tudományossága mellett kiváló érzéke 
van a gyakorlati élet szükségletei iránt. Ó 
megmutatja, miképpen kell az elméletnek a 
gyakorlatra hatnia: az ismétlő-iskola kérdését 
szerencsésen megoldotta. 

„Ez mind igaz és jó — szólt az én méltó-
ságos uram *— de attól kell tartani, hogy a 
gyakorlat időnek-idejével oly messzire fog 
eltávolodni az elmélettől, hogy a törvények 
igazi intencziója kárba fog veszni." 

A méltóságos úrnak ezen megjegyzésére 
arra kértem, engedje meg, hogy a „Néptanítók 
Lapja" azon két számát hozhassam el neki 
olvasás végett, melyekben Halász Ferencz 
osztálytanácsos úr a gazdasági ismétlő-iskolák 
berendezéséről szól. Nagyon kérte. Én pedig 
készülök a beszélgetésre, hogy tisztában legyen 
azzal, hogy a gyakorlat is hat az elméletre, 
de mily föltételek alat t? 

Gondolatomban ekképen alakulódik e kér-
dés : Minden tárgya a tanításnak: czél is meg 
eszköz is. Nem ellentmondás ez ? Igaz ez ? Ha 
én dolgozom, ha a földmíves dolgozik, ha az 
iparos dolgozik, munkájának czélja a pénz; 
tehát a pénz czél; de az a pénz nekem 
is, a földmivesnek is, az iparosnak is 
csak arra való, hogy vele, általa az élet 
fönntartásához szükséges kellékeket megsze-
rezhessem, tehát : a pénz csak eszköz. 
Igenis, egyugyanazon dolog lehet czél is meg 
eszköz is. A gyermek tanul olvasni, az olva-
sás a czél, de a mint olvasni tud, akkor az 
ismeretek szerzésének eszközévé lesz. így 
vagyunk a tanítás minden tárgyával. Sőt a 
tárgyak anyagrészletei is ilyen fölfogással Ítél-
hetők meg. Mikor nekem czélom az „a" betű 
Íratása, az a betii egyszersmind eszközül szolgál 
a gyermek kezének, szemének ügyesitésére, sőt 
még a szépizlés fejlesztésére is; hasonlóképpen 
ha a Duna-folyó ismertetésem czélja, egyszers-
mind eszközöm hazánk hajózásának, kereskedel-
mének stb. föltüntetésére. De minek erre sok szót 
vesztegetni, ezt nálam nélkül is tudja minden 
tanító. Nos hát, hogyha én a gazdasági 
ismétlő-iskolában az ekeszarvát vezetem, vagy 
inkább vezettetem, akkor a barázda czél, de 
eszköz is a talaj mineműségének, alkalmatos-

7* 
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ságának a megismertetésére. Az a leány, a ki 
van-, az a íiií, a ki gyalul, éppen úgy ügyesíti 
kezét, szemét, sőt szépérzékét, mint az a gyer-
mek, a ki ír, vagy rajzol. Az a leány, a ki 
ruhát, inget szab, az a fiú, a ki karót üt a 
földbe, lapátot farag stb. épp úgy alkot, mint 
az a gyermek, a ki két szóból összetett mon-
datot alkot. Csak tudatára kell hozni, hogy 
alkot. Es ez — szerintem — a gazdasági 
ismétlő-iskola tanítójának a legszebb feladata, 
a melylyel, ha helyesen végez: nemcsak, hogy 
a leghatározottabban hat a gyakorlattal az 
elméletre, hanem ez utóbbit az előbbivel ezer 
meg ezer esetben kifejlesztheti, kibővítheti. 
Szeretném tudni hol lehetne jobban magyarázni 
a természettant, a természetrajzot, mint mun-
kával magában a természetben, a szabad, nyilt 
világban! Oly tisztán áll előttem az elmélet-
nek a gyakorlatra és viszont a gyakorlatnak 
az elméletre való kölcsönhatása, hogy egy ker-
teeskének elrendezésénél a gyermek összes szám-
beli, Írásbeli, nyelvtani, földrajzi és természet-
tudományi ismereteit ismételtetni tudnám, de 
míg a puszta szóval való ismételtetés vagy 
éppen semmi vagy csak nagyon csekély képző-
erejü és hatású, addig a munkával járó, a 
tárgyhoz kötött kitöi'ülhetetlenül hagyja nyo-
mait a lélekben. 

Jó lesz így felelnem ? Vagy nem elég meg-
győző a fejtegetésem ? Akárhogy vélekednek 
mások, én egyelőre megmaradok e fölfogá-
somban és ennek értelmében egy nagyon 
alázatos kérelmem van Halász Ferencz osztály-
tanácsos úrhoz. Szeretném, mert jónak, helyes-
nek, hasznosnak, kivihetőnek tartom, -ha az 
elemi iskola felsőbb osztályaiban a ruhafoltozás 
a kézimunka tanítás-anyagába fölvétetnék. 
Megmondom miért. Valahány gyermek rongyos 
ruhában jelenik meg az iskolában — és nagyon 
sok ez a valahány — mindmegannyi gúnyolója 
nagyke'püsködésemnek, a melylyel pedagógiai 
ismeretemmel előhozakodom — gúny reám 
nézve, mert még arra sincs tehetségem, hogy 
a szegény gyermek rongyolt ruháját megvarr-
jam, szép foltot vessek rá és tűrhetővé tegyem 
az Isten képmásának a megjelenését. Azt 
nekem ne vesse oda valaki, hogy ez nem a 
tanító dolga, hanem a szülőé. Igen, a szülőé, 
ha a szülőnek más dolga nem volna! De 
hiszen más egyéb is a szülőnek dolga volna, 
a mit én végzek helyette. Egyszer kérdeztem 
az V. leányosztály tanítónőjét, nem tudnák-e 
a leányok a rongyos ruhákat megfoltozni. 
„Nem!" volt a felelet — „nem tanulják ezt, 
mert nincs meg a tantervben." Persze, hogy 
nincs a tantervben, de az én tanítványaimat 
még sem szeretném rongyokban járatni, be 
jó volna ezt a gyakorlati munkát a tantervbe 

felvenni. Aztán, hogy a szegény gyermekek a., 
téli. hideg időben meleg ételt kapnak. Hát az 
étel elkészítése, kiosztása, az edények tisztán-
tartása, az mind olyan munka, a mit 12—14-
éves leányoktól bízvást elvárhat az ember. Ha. 
ezt a tanítványok végezhetnék, az erre kiadott 
költségen legalább még tíz gyermeket része-
síthetnénk ebédben. Ezt a tudományt is föl 
kellene venni a tantervbe. 

Az isko'lás gyermekeknek ruhájuk foltozá-
sát, valamint a szegények számára való főzést 
valóságban gyakorolják és megteszik Svédország 
iskoláiban; mert Svédországban nemcsak slöjdöt 
tanítanak, hanem sok egyebet is. 

Aztán mindig boszankodom, mennyi gyümölcs 
pusztul el nálunk, nyári időben, a minek télen, 
hej be szívesen kaparná ki akár csak a csut-
káját is a föld alól a szegény ember. Tanítsuk 
meg a tanulókat, hogyan kell gyümölcsöket 
befőzni! Az aszalt gyümölcs nem olyan jó, 
mint a befőtt. Czukor nélkül is készíthetünk 
élvezhető befőttet. Aztán, hadd serkentse a 
gyakorlat az elméletet, találja ki azt a leg-
olcsóbb szert, a melylyel jóizű gyümölcs-
befőttet lehet egész éven át biztosan eltartani. 

Hát az nem bántó, boszantó, inijsor a sze-
geny ember azért károsúl, hogy nem jól cso-
magolta a külföldre szállított áruit? Küldünk 
külföldre gyümölcsöt, tojást, szőllőt, vajat, stb. 
és akárhányszor elkeserítik a szegény ember 
életét a csomagolásért, vagy pedig útközben 
megromlik az áru és értékvesztetten vissza-
kerül és még költségbe veri a szállítót. Há t 
a jó, biztos csomagolásra nem taníthatnék a 
magasabb ^osztályok, az ismétlő-iskolások tanít-
ványait? Óhajtanám, ha ezekre is tekintettel 
volna a tanterv: az ilyen munka sem billen-
tené föl a gyakorlat serpenyőjét az elmélet 
rovására. 

(Budapest-.) Schön József. 

ín gyen ta n k imy ve k. 
Az 1894. évi 17.200 sz. a. kelt mínisteri 

rendelet értelmében az állami s államilag 
segélyezett iskolákban azon tanulóknak, kik 
tandíjmentességben részesülnek, tankönyvek 
ingyen engedélyeztetnek, s e czélból a tandíj-
mentes tanulók s az azok részére szükséges 
tankönyvekről szóló kimutatás a királyi tan-
felügyelőséghez minden év október hó 30-ig 
beterjesztendő, a lionDan esetleg a minis-
teriumba s onnan az egyetemi nyomda igaz-
gatóságához kerül s eljön, sőt némelykor el-
telik karácsony is, mire a kivánt tankönyvek 
megérkeznek. így volt ez a fennidézett rende-
let megjelenése óta s mindamellett senki két-
ségbe nem vonhatja, hogy ez a rendeletek 
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között a legüdvösebb, mert az iskola felsze-
relése s a rendes iskolábajárás után legelső 
kívánalom az, hogv minden tanulónak elő-
haladásához képest legyen meg legalább az 
Abc-és vagy olvasókönyve. 

A könyvek az idén is hosszas várakozás után 
a megszokott időben, közvetlen a karácsonyi 
szünet előtt érkeztek meg. Nagy volt a tanulók 
öröme s nem kisebb az enyém. Örömükben 
osztoztam nemcsak azért, mert én is részt-
vehettem örömük szerzésében, hanem azért is, 
mert tapasztaltam, hogy kettőzött szorgalommal 
folytatják munkáikat s így reményem lehet, 
hogy igyekező munkájuk folytán fáradságom 
eredményesebbé leend. Csak az a kis „csak" 
szócska nem kellett volna, hogy ott mutat-
kozzék, de „ő," mint a váratlan vendég, meg-
j e l e n t s e miatt nem lehetett örömünk általános; 
nem, mert nem jutott könyv mindenkinek. 

Aranyértékü volt kezdetben az ingyen tan-
könyvekre vonatkozó rendelet az említett 
fogyatkozását — értem a könyveknek kará-
csonyra való megérkezését — leszámítva s 
ebben halhatatlan Eötvösünket feltámadva 
láttuk fiában, a ki szintén kimutatta, hogy a 
szegény nép iránt nem kevesebb jóindulattal 
volt eltelve boldogult atyjánál; azonban a 
rendelet értéke évről-évre csappant. Iger, mert 
a későbbi időben már hiába mentek fel a ki-
mutatások, mert az azokban kitüntetett meny-
nyiség ott fenn nem respektáltatott, küldtek 
a mennyi jutott s azon könyvekből, melyeket 
szükségeseknek tartottak. Kérdeződésünkre 
megírták, hogy többet nem küldhettek, mert 
az e czélra engedélyezett összegből több nem 
telt. Ez nagyon hihető is, mert a rendelet 
keletkezése idejében az országos költségvetésbe 
e szükséglet fedezésére felvett 30 ezer koro-
nából az azóta megkétszereződött állami és 
államilag segélyezett iskolai tanulók könyv-
szükséglete nem is fedezhető. 

Mitévők legyünk tehát arra nézve, hogy a 
feleslegessé vált kimutatást mellőzve az ingyen 
könyvek ne, mint régebben általános szokásban 
volt a téli ruházat kiosztása karácsonykor, 
hanem a tanév kezdetén s legalább a leg-
szükségesebb Abc-és és olvasókönyvek — ha 
már több nem telik — megérkezzenek? 

Javaslatom erre nézve ez: Az összeirási ki-
mutatás már május havában mindenütt készen 
van s különösen faluhelyeken, hol a jövés-
menés kevés, abból pontossággal megtudható, 
hogy hány hányad-osztályú tanuló fogja a 
következő tanévben az iskolát látogatni, s 
meghatározható az is, kik részesíthetők tandíj-
elengedésben, melyek alapján még juliusban 
megküldhető azon kimutatás, melyben kitün-
tetve lenne, hogy hány növendék részére minő 

könyvek szükségeltetnek s első sorban minők 
kéretnek. 

Ha az erre vonatkozó magas ministeri ren-
delet ily értelemben megváltoztatnék, nem 
ism ételnők a tavalyi osztály tananyagát kará-
csonyig, mely miatt a nem tandíjmentesek 
előhaladásukban gátoltatnak annyira, hogy az 
előírt tananyagot abban az évben el nem 
végezhetik, nem lenne az annyi pontossággal 
kiszabott s megtartásra kötelezett tananyagnak 
a felosztás szerint való feldolgozása azon túl is 
kivánalom, nem válna a könyv utáni várako-
zás csalódássá s nem lenne e miatt az illetők 
által a könyvkiosztó tanító a megszólásnak 
kitéve. 

(heésdkna.) Borka Alajos. 

Az évzáró vizsgálatokról. 
Határozottan ellene vagyok az évzáró vizs-

gálatok kiküszöbölésének, mert a szülőket 
még sem lehet teljesen kizárni az iskolából, 
úgyszintén növendékeinket sem vonhatjuk el 
a nyilvánosságtól. Ez által az iskola és a szülők 
közti kapocs meggyengülne. Ha a pontos 
iskolázást megkívánjuk olykor-olykor pénz-
bírságra is ítéltetnek a hanyag szülők, méltá-
nyos tehát, hogy legalább évenkint egyszer 
szabad bepillantást engedjünk nekik az iskolai 
életbe, hogy mégis részben meggyőződjenek a 
kényszeriskoláztatás szépségéről és hasznáról. 

Ezzel nem azt akarom mondani miiítha a 
a szülő csak a nyilvános vizsgálaton hallaná 
gyermeke tudományát, előmenetelét, mert a 
legtöbb szülő gyakran megkérdezi: mit tanult, 
sőt néha még ki is kérdezi a föladott lecz-
kéből. Az meg nem szenved kétséget, hogy 
egészen más dolog nagyobb közönség előtt 
számot adni a tanultakról, mint a megszokott 
tanító előtt, kivel mindennap együtt van. Ismer-
jük köznépünk szokásait s hibáit. Némely szülő 
ugyanis, a ki nem tud az iskolával megbarát-
kozni, minduntalan zsörtölődik, hogy az 5 
gyermekét nem tanítja a tanító, úgymond: 
„Már két hónapja hogy iskolába jár fiam s 
még sem tudja a nevét leirni." Irgalmatlanul 
kimondja reá a sentencziát: rossz tanító, csak 
egyesek gyermekeit tanítja, a kiket jobban 
szeret stb. Az efféle megjegyzések nem igen 
válnak a tanító előnyére. 

Az ilyen kétkedő szőrszálhasogató szülők-
nek nagyon jó a vizsgálaton megjelenni, hogy 
némileg észrevegyék és lássák, hogy a tanító 
nem tesz kivételt tanítványai közt, hogy 
egyenlően szereti mindeniket, egyenlően ipar-
kodik osztani az ismereteket gazdagnak, sze-
génynek; de a talentum nem adatott meg 
mindenkinek egyenlő mértékben. A vizsgálatok 
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meghallgatása az ilyen akadékoskodó szülőket 
helyesebb útra tereli néha. 

Kartársaim azt mondják, hogy ilyenkor a 
tanító ki van téve a kritikának. Hadd kriti-
záljanak, az nem olyan öreg hiba; nem kell 
azt hinni, hogy a nem szakemberek éppen 
nem tudnak a tanításhoz abszolúte semmit; 
parasztembertől is hallottam már én olyan 
megjegyzést, mely figyelmemet fölkeltette s 
melyről érdemes volt gondolkodnom, de meg 
a vizsgálaton a tanító is sokat tanul. A vizs-
gálat megtörténte után jut eszébe az ember-
nek oly dolog is, a mit elfeledett vagy ezt 
így, azt meg amúgy kellett volna föltálalni, 
hogy Ízletesebb legyen. 

Az is tény, hogy a szülő szívesen hallgatja 
meg gyermeke feleletét a nyilvános vizsgálaton 
közönség előtt, annak daczára, hogy úgy is 
tudja, illetve ismeri gyermekének az ismere-
tekben tett előmenetelét. Szinte leolvasható 
a lelkiöröm a szülő arczárói, midőn hallja 
az ő Pistikéjét szavalni. 

A vizsgálatokon szoktathatjuk reá tanítvá-. 
nyainkat a bátorságra is, míg ellenben ha 
elzáijuk őket a nyilvánosságtól, ügyetlenek, 
bátortalanok lesznek. 

Helytelenül gondolkozik azonban, a ki a 
vizsgálatot czélnak tekinti, mert az nem egyéb, 
mint a nyújtott ismeretek bemutatására szol-
gáló esshös. 

Vigyáznunk kell azonban, hogy a vizsgálat 
megfeleljen a valóságnak: ne legyen az szem-
fényvesztés, hanem egészen nyugodt lelkiisme-
rettel számoljunk be egyévi fáradságos mun-
kánkkal ; ne fitogtassunk, ne kapkodjunk, 
hanem tárjuk föl a valót, legyen tehát a 
vizsgálat mindenkor mindenben hű és igaz. 
A vizsgálatok olyforma ferde kinövései, midőn 
a jobb tanulók készítik el a gyengébbek 
föladványait, határozottan lenyesendők. Le a 
lepellel, hogy lássák a valót, az igazat. Ipar-
kodjunk odahatni, hogy a vizsgálaton min-
den gyermek feleljen amennyit-annyit s oly 
kérdést adjunk föl, mire a gyermek megfelel; 
mert ha nehéz kérdésekkel gyötöijük őket, 
kellemetlen benyomást gyakorol a hallgató 
közönségre és a gyermekre egyaránt. Nem az 
a czél, hogy tanítványainkat nyakgassuk, hanem 
hogy a gyermek és szülő kellemes képet lássa-
nak a vizsgálatban kidomborodni. 

A jutalmak kiosztására csak az ünnepélyes 
záróvizsgálat lehet a legalkalmasabb. Becsesebb 
az a gyermek előtt, nagyobb örömet szerez 
neki az, a mit a nyilvánosság szemeláttára adtunk 
neki, maradandóbb benyomást, hatást eredmé-
nyez, ha a közönség előtt dicsérjük meg, 
mintha csak tanuló társai jelenlétében tesz-
szük ezt. 

Tanítványaink a vizsgálat napját nagy nap-
nak tartják s azt örömmel várják. Nagy nap 
ez! Legszebb ruháját veszi elő mindegyik, 
legkedveltebb virágait hozza el a tanterem 
földiszítésére. Egy része a vizsgálat közeled-
tével szorgalmasabban is tanul, ismételget, 
hogy ne kelljen pirulnia hanyagsága miatt. 

A vizsgálat tehát még serkentő eszköz is a 
tanulásra; miért szakítanánk hát vele ? Nem 
szebb, nem jobb-e egyévi munkánkat egy 
ünnepélyes vizsgálattal bezárni ? Hát csak azt 
mondjuk tanítványainknak: Elérkezett a nagy 
vakáczió, .menjetek haza ! ? Ez nem volna 
ünnepies bezárása az évnek. Némelyek az 
évzáró vizsgálatokat ünnepélylyel akarják 
helyettesíteni. Szerintem azok az ünnepélyek 
nem pótolják a vizsgálatot, de meg egy jól 
sikerült vizsgálat is eléggé s?ép ünnepély. 
A tanítóra is buzdítólag hatnak a vizsgálaton 
nyilvánosan kifejezett köszönések, elismerések, 
melyek munkakedvét csak fokozzák a jövőre. 

Fontoljuk meg tehát jól, midőn az évzáró 
vizsgálatokat száműzni akarjuk iskoláinkból. 

(Lelesz-Pólyán.) Nagy István. 

Egyöntetűséget az osztott 
iskolákba! 

Az egészen vagy részben osztott, több tanító-
val bíró iskoláknak tagoltságukból származó 
előnyeiknél fogva minden tekintetben felettük 
kellene állaniok az osztatlan, egytanítós isko-
láknak. Mégis a figyelmes szemlélő azt tapasz-
talhatja, hogy sok osztott iskola nem tudja 
sem szellemi, de főképen nem erkölcsi neve-
lésben azt a maradandó nyomot hagyó ered-
ményt elérni, melynek az osztatlan iskola 
lelkiismeretes, ügybuzgó tanítója kevesebb idő 
és összébbvont tananyag mellett is valóban 
örülhet. 

Tessék bár ezen állításom különösnek, a 
kétszerkettővel ellenkezőnek, hiszem mégis, 
hogy igazat fognak adni nekem azok. kik 
mind a kétféle iskolában működtek és figyel-
mesen szemlélődtek is. 

Hiába végez osztott iskolában egy-egy tanító 
úgy didaktikai, mint methodikai tekintetben 
legkiválóbb munkát is, ha kartársa vagy kar-
társai és az ő működésében nincs meg a szoros 
összefüggés, ha a következő osztály tanítójának 
eljárása nem folytatása, hanem talán éppen 
ellenkezője az előtte valónak. Szóval, ha nincs 
meg az egy iskolánál működő tanerők mun-
kálkodásában az egyöntetűség, akkor az ilyen 
iskola jó végeredményre nem tarthat számot. 
Az osztott iskola tanítóinak éppen úgy kell 
egymáshoz alkalmazkodniok, mint a jó énekkar 
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tagjainak, melyben bár kitűnő hangok vannak, 
mégis egymásba kell ezeknek olvadniok, külön-
ben előadott énekük darabossá s így hatás-
talanná válik. 

Azután az olyan iskolában, melynek mun-
kálkodásában nincs meg a kellő egyöntetűség, 
a hol egyes tanerők jó tanácsot meg nem 
hallgatva, mindenben a maguk feje szerint 
járnak el, a hol nincs egy közös irányító, ott 
a legideálisabb, legügybuzgóbb tanító is néhány 
év alatt munkakedvét veszti, s ő is közönséges 
olyan óraszámra dolgozó rossz hivatalnok lesz, 
ki az óraütést hallva, papirosra vetett betűjének 
másik felét már ott hagyja a következő napra. 

Az ilyen iskola működését megszenvedik 
elsősorban az ott működő tanerők lépten-
nyomon, másodsorban és legfőképen az abból 
kikerülő nemzedék. Az ily iskola tudákos, 
tehát a tudatlannál is rosszabb s e mellett 
szoczializmusra hajló nemzedéket nevel, mert 
míg a tanulósereg fejét teletömi, addig a 
tanítottak állandósításáról, rögzítéséről kellőkép 
nem gondoskodik az egyöntetűség hiánya miatt 
és a kedélyképzést csaknem egészen mellőzve, 
a szivet üresen hagyja. 

1. y-U iskolai egyöntetűség függ legfőképen a 
helyes vezetéstől. Az osztott iskola, illetve a 
tanító-testület feje a vezetésre rátermett legyen. 
Tudása, hivatalos és magánélete kartársainak 
vezérlő csillaga, büszkesége legyen. Első ő a 
tanítók között, azoknak nem parancsnoka, 
hanem szerető, részrehajlatlan, tisztánlátó, ember-
ismerő, igazságos vezetője. 

Az igazgató eme fölsorolt tulajdonságai 
éppen az egyöntetűség szempontjából igen fon-
tosak, mert a hol az igazgató-tanító ezekkel 
nem rendelkezik, ott az egyes tagok csakhamar 
bizalmatlanokká lesznek, a bizalmatlanságból 
pedig könnyen egyenetlenség származik, a mi 
pedig megölője nemcsak az iskolai, hanem 
mindenféle egyöntetűségnek. 

A fölsorolt tulajdonságokkal rendelkező igaz-
gató működése magában véve biztosíték a veze-
tésére bízott iskola egyöntetűségére nézve is. 

2. Az egyöntetűség formáló műhelye a testü-
leti értekezlet. Jó előre megállapodásra kell 
jutnia a testületnek mindazon didaktikai, metho-
dikai és rendtartása kérdésekben, melyek közös 
eljárást kívánnak arra nézve, hogy az iskolá-
ban a nevelve-tanítás egyöntetűen történjék, 
így sok visszás eljárásnak elejét veszi; továbbá 
a kezdő vagy új tanerő tájékozva lesz a köve-
tendő rend és szellem felől. A testület által 
hozott határozatok azonban, bár sokszor kicsi-
nyeseknek látszassanak is azok, pontosan tel-
jesítendők a tanítók által is. 

Az egyöntetűség czéljából hozott megálla-
podások kétféle csoportba oszthatók. 

Egyik csoportba sorolható az iskolai rend-
hez tartozó mindenféle eljárás: a gyermekek 
pontos iskolábajárása, köszöntésmódok, a tan-
teremben, általában az iskola területén való 
viselkedés, a rend fentartásánál használni szo-
kott vezény- illetve utasító szavak stb. stb. 

Ezek kicsinyeseknek látszanak, de a rend 
egyöntetű fentartására, az erkölcsi nevelésre 
s ebből kifolyólag a tanítási idő meggazdál-
kodására befolyással vannak; mert sok idő 
megkímélhető az által, ha minden osztályban 
nem kell újra szoktatni a tanulókat, illetve a 
megszokottról újra leszoktatni őket. 

A másik csoportba sorolhatók: a részletes 
tanmenet, a tanítók osztályokba osztása, egy-
más osztályainak látogatása, a testületi gyű-
lések nevelés- és módszertani értekezései stb. stb. 

A részletes tanmenet csak akkor szolgálja 
igazán az egyöntetűséget, ha úgy alaki, mint 
tárgyi tekintetben osztályról-osztályra tantár-
gyanként ugyanazon elvek az irányadók; ez 
pedig csak úgy érhető el, ha az egész tan-
menetet részleteiben is a tanítótestület vagy 
legalább annak két tagja az érdekelt tanerővel 
felülvizsgálja; az így megállapított tanmenetet 
azután minden tanító áttanulmányozza, illetve 
megismerkedik annak általános és különleges 
czéljaival, melyeket munkálkodásában mindig 
szem előtt tart. 

Az osztályrendszernél a fölfelé haladó rend-
szer jobban megfelel az egyöntetűség kivánal-
mainak. Alapos okok vannak mind a két 
rendszer mellett és ellen; én mégis, ha az 
osztott iskola általam eddig és ezután jelzett 
módon vezettetnék és működnék — éppen az 
egyöntetűség czéljából — nyugodt lelkiisme-
rettel és meggyőződéssel adnék előnyt a fölfelé 
haladó rendszernek a 6 osztálylyal bíró 5—6-
tanítós, vagy 4 osztályú 4-tanítós iskolákban. 

Ez természetes is, mert a leggyengébb tanító 
is nagyobb eredménynyel s egyöntetűséggel 
működhetnék egyugyanazon gyermek-sereg-
gel, mint évenként változó más-más természetű, 
hatszor annyi tanulóval. 

Az osztályrendszer mellett tanított gyerme-
kek erkölcsi élete sem verhet oly gyökeret, 
melyből határozott jellem fejlődhetnék. 

Vájjon nincs-e részük az egyöntetűség nél-
kül működő iskoláknak abban, hogy sok a 
jellemtelen ember az élet nagy piaczán, éppen 
a miatt, hogy elemi iskolás és serdülő kor-
ban nem adunk egyirányú tanítást és nevelést. 

3. Az egyöntetűség hathatós előmozdítója az 
is, ha tanítótársaink tanítási óráit tantárgyak 
szerint időről-időre látogatjuk; ha máséit nem, 
legalább a közvetlen előttünk és utánunk levő 
osztálytanítóiét. 

A hány tanító, annyi módszer. Látogatá-
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saink alkalmával lessük el kartársaink szoká-
sait, ismerjük ki erősebb és gyengébb oldalait. 
Mindkét eset hasznunkra válhatik; abból meg-
tanuljuk, hogyan kell, emebből pedig, hogyan 
és mit nem kell tennünk, követnünk. 

Hibája, gyarlósága az a tanító-embemek 
is, hogy más szemében a szálkát is meglátja, 
magáéban a gerendát sem. így vagyunk taní-
tási és nevelési eljárásainkkal is; mert jól-
lehet valamely hibát magunk folytonosan 
követünk, csak akkor veszszük észre, ha más-
nál látjuk meg azt. 

Ezen okokból tartom én a köri gyűlések 
gyakorlati tanításait megtartandóknak és 
fontosaknak; ezeknél csak az a kár, hogy 
restelkedünk a látott, hallott gyakorlati taní-
tást kellő világításba helyezve töviről-hegyire 
alaposan megbírálni, mintha nem is az volna 
tanítói hivatásunkban a legfontosabb, hogy 
mit és hogyan közlünk a növendékkel, mintha 
nem is a tanításban kulminálna a gyermeki 
lélek, szellem ismerete ?! 

Alapos bírálattal még a rossz tanítás 
daczára is előttünk áll a minta-tanítás, melyet 
követnünk lehet. 

4. Egyöntetűség czéljából ismerősöknek kell 
lennünk az iskolánál használatban levő tankönyvek 
tartalmával, szellemével; mivel tanítási eljárá-
sunknak azokból és azokba folyónak kell lenni. 
Osztályrendszer mellett pedig nem is ritkaság, 
hogy csak a maga osztályának a tankönyvei-
vel van ismeretségben az osztálytanító; ezért 
az ilyennek tanítása nem is lesz egyöntetű a 
többiekével. 

Az egy iskolánál működő testület az egy-
öntetűséget előmozdítja azzal is, ha havi 
gyűlésein az egyöntetűséget hátráltató akadá-
lyokat megbeszélve, elhárítja azokat, akár a 
növendékek tanulásában, viselkedésében, akár 
a tanító személyében, illetve eljárásában fordul-
nak azok elő. 

A havi gyűlések — tárgyamra vonatkozó — 
fontos teendője az egyes tantárgyak részletes 
tanmenetének, módszerének, fejlődésének idő-
ről-időre történő előadása, megvitatása más-
más tag által; ez azért is elkerülhetlenül 
szükséges, mert az egvhelyütt működő tan-
erők legtöbbször más-más intézetnél nyertek 
kiképzést s így természetes is, hogy más-más 
eljárásuk, nézetük lehet ugyanazon tantárgyról 
s módszeréről. 

Ezeket a különféle nézeteket össze kell 
egyeztetni, mert e nélkül sem lesz egyöntetű-
ség az iskolában; de meg azután csak így 
tarthatók iskoláink kellő színvonalon külön-
böző korú és képzettségű tanerők között. 

Minden tantárgynál meg kell állapítani 

tehát a legjobb eljárást. Korántsem azt aka-
rom én ezzel mondani, hogy egy kaptafára 
húzzuk módszerünket, hanem csupán azt aka-
rom jelezni, hogy ha bármennyire is egyéni 
tartalmi tekintetben a gyermekeket biztos 
tudásra vezető arravalóságom megnyilatkozásá-
ból származó módszerem, formai tekintetben 
mégis bizonyos egyöntetű eljárást kell követe 
nem tanítótársaimmal. 

Például a számtannál a 4 alapműveletnek a 
táblán, füzetben való megfejtésénél, de bizonyos 
mértékben még a fejszámolásnál is a 3—6. 
osztályban ugyanazon kifejezéseket, illetve okos-
kodás módokat használjanak a növendékek. 
Éppen így a nyelvtannál, a hol szabályt, 
elemzést tanítunk, már a 3-ik osztály szavait, 
meghatározásait kell a koncentrikus kibőví-
téseknél alkalmaznunk a felsőbb osztályokban is. 

Legeklatánsabb példa erre az írásbeli dolgo-
zatok, fogalmazások szerkesztése és javítása. 

Könnyű a tanítónak magát tájékoznia a 
javításban, ha a felsőbb osztályokban is ugyan-
azon megállapított jelzések alkalmaztatnak a 
hibák észrevétetésére; ellenkező esetben pedig 
időt rabló és terhes munka a tanulókra, míg 
újabb jelzések alkalmazásába beleszoknak; 
a tanítóra nézve, míg a gyermekeket bele-
szoktatja. 

A mint a helyesírás megtanítását kétség-
telenül megkönnyíti az itt alkalmazható ész-
szerű egyöntetűség, úgy a többi tárgyak 
tanításánál is előnynyel jár az; de csak úgy 
érhető el, ha a tanítótestület az egyöntetű-
séget kivánó dolgokban, — mint már előbb 
említettem is — minden kétséget kizáró 
módon jóelőre megállapodik. 

Úgy hiszem, ezekben rámutattam arra, 
hogy az osztott iskola egyöntetűség nélkül 
kellő eredményt el nem érhet s részemről az 
egyöntetűség elérését főképen: a helyesen 
irányító vezetésben, a testületi havi gyűlések 
oly módon való megtartásában, hogy azok 
minden egyes tagot önképzésre sarkaljanak, 
és az osztálytanítóknak társaik osztályainak 
látogatásában találom. 

Végül meg kell jegyeznem, hogy az egy-
öntetűség által nem a tanító önálló működé-
sét akarom kisebbíteni s őt automata-géppé 
sülyeszteni, sem a lélek nélküli sablonszerű-
séget nem óhajtom én látni az osztott iskolák 
egyöntetűségében, hanem igenis külön-külön 
minden egyes tag kitartó munkálkodását és 
önképzését, vállvetett egybehangzó munkáját, 
melynek lelke van, olyan munkát, mely ered-
ményeiben túl lép az iskola küszöbén s értel-
mes, jellemes és mindenekfelett sorsával meg-
elégedett nemzedéket nevel és tanít. 
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Nemzeti oktatásunk s így édes hazánk szebb 
jövője érdekében is kívánatos, hogy osztott 
iskoláink mindegyikében az egyöntetűség 
áldásthozó szelleme minél nagyobb mérték-
ben működjék! 

(Diósgyőr.) N'ayy Lajos. 

r 

lij mérték-gyűjtemény.* 
Elemi iskoláknak szánt gyűjteményembe 

lehetőleg minden mértéket fölvettem. Az ár-
mértéket (pénzt) eléggé ismerteti számgépem; 
négyzetméterül pedig szolgáljon a nagy tábla, 
mely ezentúl ily méretben készüljön, egyik 
oldalán négyzetdeczikre vonalazva. Ezeket 
tehát mellőzöm. 

Szorosan a mérték-gyűjteményhez tartozik: 
1. A méterrúd, mint vonalmérő; és pedig el-
különözve: egészben, deczikben és czentikben. 
Ennek előnye, hogy a gyermek nem kénytelen 
a métert kisebb-nagyobb részek összegének 
tekinteni és mégis látjp, hogy annak 10 deczi 
és 100 czenti felel meg. A lapmértékről 
szóltam. 

2. A millistér vagy deczim.-koczka, mint test 
mértékrész, mely a méterrúdra, vagy még 
inkább a tábla deezilapjára helyezve, közvetve 
a stért is szemlélteti, melynek az épp oly 
ezredrésze, mint a köbczentiméter ezredrésze 
a deczikoczkának. A koczka 10 táblára, a 
felső, kiemelhető tábla 10 hasábra, a szélső 
el válaszható hasáb 10 kis koczkára oszlik, 
melyek közül az első bádog-edény alakjában 
szintén elmozdítható. 

3. Űrmértékül szolgál a) a köbdeeziméter, 
melybe a fogantyúval ellátott millistért be lehet 
bocsátani, hálózata széttárható, hogy az olda-
lakat képző négyzetdeczik egy síkban is szem-
lélhet ők legyenek; b) a hengeres liter, mely-
nek 10 cm átmérőjű kerek feneke leválik és 
egész palástja szétteríthető oly téglánynyá, 
melynek magassága közel 1275 cm, hosszasága 
(2r n) 3 1 4 cm. Ezen literes is (fölfordítva, 
fenékkel fölfelé) betehető a köbdeczibe, hogy 
megmutassuk, mennyivel magasabb annál, 
mivel annak négy sarka nem foglaltatik benne. 
A felsőbb osztályokban számítással is kimutat-
ható, hogy köbtartalmuk egyenlő. A koczka 

* Az elemi isk. tanszereket tudvalevőleg az egye-
temi nyomda kezeli; kivétel az Ében-féle számgép, 
melyet a v.- és közokt. min. közvetlen a szerzőnél 
rendel meg az állami és azon iskolák számára, 
melyek szegénység czímén azt ingyen kérik (1900. 
évi 22.996 sz. rendelet szerint). Az egyetemi nyomda 
igazgatósága nem rég fölszólította dr. Ében Mihályt, 
hogy a Bopp-féle mértékek helyébe állítson össze 
annál jobb magyar mérték-gyűjteményt. Ennek le-
irását vettük most és szívesen közöljük a hazai 
tanítósággal. Szeri. 

ugyanis 1 0 X 1 0 X 1 0 cm = 1000 köbcm, a 
literes pedig (r2 II 1275) 5 2 X3"14X1275 
egészben szintén 1000 köbcm. 

4. A köbcmnyi kis edény átmenetet képez a 
sulymértékre, melyet nem a kiló, hanem a 
gramm, mint valódi mérték-egyed képvisel. 
E kis rézgombot látva a gyermek könnyen 
belátja, hogy annak súlya egyenlő 1 köbcmnyi 
vizzel, 1 liter (1000 köbcm) víz szintén 1 kilót 
(1000 grammot) nyom. 

5. A méterrúd részmérőnek is használható, 
a mennyiben annak egyik oldala 2, 4, 8, a 
másik 3, 6, 12, 24 részre van osztva és meg-
felelő színezéssel ellátva, úgy hogy bármily 
rész és azoknak egymáshoz, valamint a méter 
részekhez való viszonya távolról is szemlélhető. 

6. Ugyanannak a méterrel ellenkező hátlapja 
megnyitott hőmérőt mutat. A 4 cm széles lap 
közepén 1 emnyi feketére festett mélyedés az 
üres üvegcsövet helyettesíti, melyben egy 
20 cm hosszú fényesen nikkelezett domború 
lemez föl-alá tolható a kivánt fokra. Egyik 
oldalán a 0 fölött és alatt 80 és 20 C., 
másikán 64 és 16 R. fokozat számai olvasha-
tók. Czélja e tanszernek a faluhelyen épp oly 
elhanyagolt, mint szükséges hőmérő iránt 
érdeket kelteni s annak használatát begyako-
rolni. A tanító a mindenkori hőfoknak megfelelő 
számra emelheti a higany kinézésű lemezt. 

7. A 30 cmnyi sugaru erős bádogból készült 
szögmérő nem a szokásos fél, banem csak 
negyedkört képez; így közvetlenül szemlélteti 
a derékszöget, holott a félkör átlóját a gyex--
mek semmikép sem nézheti szögnek. Azért 
nem csak hegyes, hanem tompa szöget is lehet 
vele megmérni, mert kettős fokozással van 
ellátva, jobbról is, balról is. 

8. Az időmérőt is fontosnak tartom a nép-
iskolában. E czélra szépen zománczozott erős 
bádog óralapot használok 30 cm. átmérővel, 
függélyesen alkalmazott római számokkal, mert 
a gyermek nehezen ismeri föl a fölfordított 
számokat; pedig ezt éppen az 1-ső osztálynak 
szántam, hol a római számok számképzésre is 
használhatók. A mutatók nagyok és váltó-
kerekek segélyével rendszeres mozgásba hoz-
hatók. akár a nagymutató, akár az egyik fogas-
kerék forgatása által. 

Ezek képezik a magyar mérték-gyűjteményt, 
melynek összes. ára Í7 korona, az ugyanoly 
áru számgéppel együtt pedig 32 korona. Az 
egész számtanszer gyűjtemény ezen árában a 
vezérkönyv is bennfoglaltatik. 

Ezeken kívül hőmérőt, vízszinmérőt, fiiggónt, 
mérleget, deczilitert, fél vagy egész kilót stb. 
kívánatra beszerzési áron szivesen mellékelek. 

(Zsdmbok.) Ében Mihály dr. 
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A jó pap holtig tanul. 

A tanítói gyűléseknek nem az a czélja, 
hogy arra a tanítók eszem-iszomra járjanak. 
Sokat árt az a tanítói tekintélynek, ha a helyett, 
hogy komolyan munkálkodjanak a gyűléseken, 
alig győzik bevárni a dáridó megkezdését. 
A hol ilyen „gyűléseket" rendeznek, maga a 
közönség neveti a tanítókat, elkereszteli a nép-
nevelés ügyét „agyon itatott pedagógiának" 
a mely furcsa cziméről itt-ott már hallottam. 

Magam nem ebből a szempontból szeretem 
a tanítói gyűléseket. Mindég meg volt bennem 
az akarat, hogy tanulni szerettem és be kell 
látnom, hogy éppen a mi pályánk az, a hol 
szüntelen tanulnunk kell, arra az alapra kell 
építenünk, a mivel a képzők az életbe kibo-
csátottak. Az a tanító, a ki fölemelt fővel^ 
garral jár a tanítók között és öklözi a mellét 
abbeli fölfogásában, hogy a világ nem szült 
olyan okos embert, de a mellett az irodalom, 
a kor haladását nem kiséri figyelemmel, ma-
gát encziklopediának képzeli, rendszerint igen 
keveset ér az iskolában, magát p#dig a társa-
dalom kész nevetségesnek nézi, a hol lehet : 
gúnyosan kisebbíti. 

A tanító-embert akkor szeretem, mondta 
egy úri ember barátom, ha szerény. Magam is. 
Sok van közöttünk olyan, a kinek 50 koro-
nával több a jövedelme, a másikat már ebből 
a szempontból nézi kisebbnek. Es azzal az 
eshetőséggel sokan nem számítanak, hogy oda-
haza a kisebb jövedelmű tanítónak hét-nyolcz 
gyereke kéri a kenyeret, míg ez aranylánczcrt 
akaszt az órájára, vagy Uram bocsá1! — mo-
noklit ragaszt szemére, addig az a megéleme-
dett őszfürtü „falusi tanító" csak piaczi csiz-
mában járhat, a nyakkendőkben sem olyan 
válogatós, felköt a nyakára egy jó babos ken-
dőt, a mit a gondos tanítóné-asszonv az útra 
adott, hogy a hét gyerek apja valahogy ne 
kapjon betegséget. 

így van ez, hiába tagadják a kiöltözött 
kollégák. Velem, beszéljek más nevében, paro-
lázik valamennyi, mert kénytelen-kedvetlen 
divatosan öltözködöm, (és senki sem kérdi 
mily nehezen viselem) de azt az öreg kollégát 
a kinek bizonyára csak van valami a fejében, 
olyan immel-ámmal fogadják és ha az ő mód-
szerével oda áll minta-tanítani, csupa udvarias-
ságból minősítjük sikerültnek tanítását, de : 

magunk között mi, büszke fiatalok, egyenkint, 
és közösen leszóljuk az öregek régi rossz szisz-
témáját, lomtárba való módszerüket. 

Én szeretek az öregek mellé kuporodni és 
ha azt látom, hogy lehet valamit tőlük tanulni,, 
a világért se fintorgatom az arczomat, sőt 
igazán érdekkel veszem magamba az újat, a 
jót, a szépet. 

Viszont megint elitéleni öreg bátyáink azon 
nézetét, mivel ők öreg tanítók, mi gyerekek 
semmi útbaigazítást, tanácsot nem adhatunk 
nekik. 

Ismerős vagyok több öreg tanítóval, a kik 
tanulni szeretnek és a kik azt mondják, hogy 
ők szivesen is tanulnának tőlünk, csak ne mu-
tatnék a „tudóst" olyan nagyon és ne tartanok 
olyan kiváló kegynek azt, ha ügyes-bajos 
dolgaikban valamelyes napokon hozzánk for-
dulnak. Mert ha ők öreg ember létükre nem 
szégyenlenek előttünk meghajolni, ne minő-
sítsük mi sem szégyennek azt, ha az öreg 
ember hozzánk folyamodik. 

Nincs mit tagadni, igazság: hogy az öreg 
tanítók régen nem tanultak annyit, mint a 
mostani generáczió. Az a tanító, a ki ezelőtt 
25—30 évvel falura ment és ott aztán sarokba 
rakta könyveit, valóban sokat elfelejtett, lassan 
az örökös egyhangúságban majd csak annyit 
tartott meg fejében, a mennyit az iskolában 
egy kaptafa-módra évről-évre tanít. Az ilyen 
embernek nem csak szükséges, de sőt kell, 
hogy érintkezzék képzett, olvasott tanítókkal, 
mert a világgal semmi sem áll, még a tudo-
mány sem. 

Régi, ma már nem érvényes dolgokat 
tanítani pedig éppen nem föladat, mert az a 
nép rossz tudatban felnőve, semmit sem műve-
lődik és mestere legyen, a ki a felnőtt népet 
téves fölfogásából az igaz útra vigye. 

Egy ország jövője csak akkor biztos, ha az 
a korral halad. 

Vannak öreg tanítók, (ne mindég dicsérjük 
magunkat, valljuk be hibáinkat is) a kiket a 
külvilág eseményei egyáltalán nem érdekelnek. 

Csak egv bizonyítékom, kedvelt lapunk 
szerkesztőjének azon sűrű üzenetei, a mint itt 
következnek: „Olvassa a lapot figyelemmel," 
„On nem olvassa lapunkat," „Úgy látszik, 
Önnek nem jár kezében a N. L." és így 
tovább. Jóllehet sok tanítónak ez az egye-
düli újságja, még azt se teszi meg sok tanító, 
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hogy legalább fölvágja, átfussa egyedüli újság-
ját, a mit pedig jelenben szerencsés kezekkel 
szerkesztenek és a melyből tanulni lehet és a 
melyet a tanítók továbbképzésére nagy áldo-
zatok árán adnak ki. 

Bizony a jó pap holtig tanul. 
Es, tanuljon a tanítóság szünös-szüntelen, 

mert ha erős lesz tudományban, a mostani 
generácziót fölemeli a műveltség fokára, majd 
az a generáczió emeli föl megint a tanítói 
kart és eme kor népe fogja megbecsülni taní-
tóját, áldozni fog örömmel az iskolájára, áldozni 
a tanító fizetésére. Művelt államnak több a 
pénze, mert művelt állam tudja idejét pénzzé 
tenni, már pedig, ha az államnak pénze van, 
a tanítónak is szívesen ad belőle; az állam 
lesz a vezető, községek, egyházak utána 
mennek szépen, rendesen. 

(Moson.J Verne,r Jenő. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Kinevezte: Simon Lőrincz és Sándor Mária 
oki. tanitót, ill. tanítónőt a siklódi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: G-avron Etelka illavai állami 
óvónőt az ó-lublói állami óvodához; Ilegyi 
Pál felső-szálláspataki áll. el. tanítót a siklódi 
áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezet t : Bay Gizella 
munkaképtelen békés-gyulai magániskolái taní-
tónak 860 koronát. 

Segélj-, ill. gyámpénzt engedélyezett: néh. 
Menner József hántai r. kath. volt tanító özv., 
szül. Nahrhaft Annának évi 345 koronát és 1 
árvájának 57korona 50 fillért; néh.Klein Ferencz 
miklósfalvi r. kath. volt nyug. tanító özv., szül. 
Heffler Francziska és Rudolf nevű kiskorú 
árvájának összesen évi 512 korona 30 fillért; 
néh. Hankusz Gyula tápió-szt-mártoni ég. ev. 
tanító özv., szül. Kinczler Ida és kiskorú árvájá-
nak együtt évi 631 korona 16 fillért; néhai 
Bányai László volt gebei g. kath. nyug. tanító 
özv., szül. Hrinyák Appolóniának évi 339 
koronát; néh. Arszenievits Lázár orlováti nyug. 
közs. elemi isk. tanító özv., szül. Jovanovics 
Angelina részére évi 437 koronát; néh. Katona 
Döme kiszsámi közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Ilieszku Erzsébetnek és 4 kiskorú árvájának 
összesen évi 758 korona 32 fillér. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. J. A közokt. min. munkaköre beosztása 

szerint a népoktatási intézetekben működők 
és a kisdedóvók ügyeinek elintézésével jelen-
leg, a XX-ik század elején leginkább fog-

lalkoznak a következők: 1. Wlassics Gvula 
dr. közokt. min.; Zsilinszky Mihály állam-
titkár; Molnár Viktor min tan. az elnöki osz-
tály vezetője. Legfőképen a VI. ügyosztály, 
melynek főhivatású a népoktatás körébe vágó 
minden oly ügynek intézése, mely esetleg 
kivételesen más osztályhoz nincsen utalva. 
Ez ügyosztály főnöke Axaméthv Lajos dr., 
ki vezető munkássága mellett a kir. tanfelügye-
lők személyi ügyeit közvetetleniil intézi. A 
VI. ügyosztály a) b) c) d) alosztályokra oszlik. 
Az a) alosztály főnöke Halász Ferencz oszt.-
tanácsos, kinek hatáskörébe az állami iskolák, 
a gazdasági ismétlő iskolák, tanítóegyesületek, 
Tanítók Háza ügyei s a kir. tanfelügyelők 
adminisztratív ügyei tartoznak. Ide vannak be-
osztva : Edvi Illés Zoltán dr. fogalmazó, 
Kalencsik Lajos dr. és báró Dániel Elemér dr. 
segédfogalmazók; szolgálattételre berendelve: 
Mosdóssy Imre és Körösi Henrik kir. tanf., 
Jankovich György dr. tani'., Gönczy Ferencz, 
Petróczy István állami tanítók, Porth Béla min. 
számvizsgáló. A b) alosztály a magasabb fokú 
népoktatás és szakiskolák (felső nép-, polg., 
felsőbb leány-, kereskedelmi, tanoneziskolák, 
ipari és keresk. oktatási tanács) ügyeivel fog-
lalkozik. Alosztályfőnök: Morlin Emil dr. 
oszt.-tanácsos, Gönczy Mór min. titkár, Gosz-
tonyi Aladár segédtitkár, Varjas J. dr. fogal-
mazó-gyakornok. Szolgálattételre berendelve: 
Berec?; Antal fels. leány isk. ig., Kirchner Béla 
főigazgató. A c) alosztály ügykörébe tartoznak: 
a tanító-, tanítónő- és óvóképző-intézetek, a 
pedagógiai kérdések, Néptanítók Lapja, a tan-
könyvek, tanszerek, ösztöndíjak, tanfolyamok 
és póttanfolyamok, népoktatási statisztika. Al-
osztályfőnök : Kuliszeky Dezső oszt.-tanácsos, 
Neményi Imre dr. oszt.-tan., Radnai Rezső dr. 
titkár. Szolgálattételre berendelve : Józsa Mihály 
kir. segédtanfelügyelő. A d) alosztály hatás-
körébe tartoznak a községi, felekezeti, magán-
és társulati elemi iskolák, az összes óvodák, (nyári 
és állandó menedékházak) ügyei. Alosztály-
főnök : Kacskovich Mihály dr. oszt.-tanácsos, 
Neiszer Antal fogalmazó, Imre Miklós dr. 
segédfogalmazó. Szolgálattételre berendelve: 
Benécs Gusztáv tanfelügyelőségi tollnok, Lázár 
Károly, Benedek Sámuel állami tanítók. Ezen-
kívül a tanítók ügyeivel foglalkoznak: a 
Xl-ik ügyosztály (nyugdíjoszt.), melynek élén 
Gömöry Oszkár dr. min. tanácsos, Klauzál 
Gábor oszt.-tan. állanak, szolg.-tételre oda 
osztva be Karny Ferencz számvevőségi aligaz-
gatói czímmel s jelleggel és számos tisztviselő; 
a számvevőség Szepessy István igazgató és 
Cseike Győző az elnöki osztályba beosztott 
számv. aligazgató, a Tanítók Háza ügyeinek 
is számvevőségi intézője, mint f'őbb tisztvise-
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lók vezetése alatt; a XII. ügyosztály, mint a 
ministerium összes építkezési ügyeinek műszaki 
bírálója, vezetője, lebonyolítója; a VII. ügy-
osztály az emberbaráti intézetek ügyeinek 
intézője. — B. A. Bere-Keresztúr. A fizetés-
pótló államsegély polgári évre szól és előleges 
havi részletekben fizetendő ki. — 0 . G. Még 
csak tervben van; lépéseket még sehol sem 
lehet tenni. — H. S. Eger . 1. Ha 25 frtot 
befizetett az Eötvös-alap pénztárába, úgy 
részes-jegy tulajdonos s mint iljennek évi 
tagsági díjat nem kell fizetnie. 2. A nem állami 
tanítók vasúti kedvezményéért az Orsz. Biz. 
is folyamodott, de a keresk minister nem haj-
landó a kedvezményt kiterjeszteni. — G. J . 
Dévaványa. Az iskolai adót alaposan tárgyalja 
a Tanítók Tanácsadója czímű, most megjelent 
könyv. Lehetetlen, hogy e helyen már szám-
talanszor elmondott dolgokat ismételjünk. — 
F. S. Kutas. A „ Magyar Gazdák Kincses-
házá"-t a földmívelési ministerium tanítóknak 
és lelkészeknek ingyen küldötte meg; de hogy 
van-e még a készletből: nem tudjuk; úgy 
látszik, hogy nincs, mert több hasonló tuda-
kolást kaptunk. Nagel Ottó könyvkereskedésé-
nek joga van a könyv árának beszedéséhez. — 
J . A. Ajuli. Rendelje meg Wodianer F. és fiai 
könyvkereskedésében (VI., Andrássy-út 21. sz.) 
a Böngérfy-Velősy-féle vezérkönyvet — I). J . 
Pichnye. A heti iskolai szünet napját az 
iskolaszék határozza meg ; az iskolaszéki elnök 
úrnak ellenére nem járhat el. — „Éret tségi ." 
A felső osztályokból előbb osztályvizsgálatot, 
majd érettségit kell tennie. — P . B. J . Tass. 
1. Az Eötvös alap tagsági díja csak 1900-tól 
kezdve 3 korona. 2. Minden tagnak s így 
természetesen az 50-koronás részes jegy tulaj-
donosának is joga ^an a kedvezményekhez. 
3. Nagel Ottó könyvkereskedésében kapható. — 
G. J . Gy. Székes-Fehérvár. Az önök föl-
fogása belyes. Az egymástól 2, 3 sőt 4 kilo-
méter távolságra eső iskoláknál a tanítók nem 
helyettesíthetnek, csak azon iskoláknál, a 
melyekben saját osztályaik vannak. Erre minis-
teri rendelet ugyan nincs, de nem is szük-
séges. Az iskolaszék bölcsen cselekszik, ha 
(egy) szótöbbséggel hozott határozatát hatályon 
kívül helyezi. Ne kívánjon a tanítóktól lehe-
tetlenséget. Négy havi időtartamra érdemes 
külön helyettesítőt alkalmazni. Székes-Fehér-
vártól — úgy hiszszük — ez kitelik. — 
B. J . Rákos-Palota. Nyugalmazott tanító adhat 
magánórát. Csak zugiskolát ne tartson. („Zug-
iskola" fogalmát lásd Tanítók Tanácsadója 108. 
lapján.) — Nráy Gy. Zala-Tárnok. Igen, 
vannak 3-osztályú képezdék. (Fölsorolva a 
Tanítók Tanácsadója 17. lapján.) — H. N. S. 
Tanítói oklevél és kinevezési okirata másolatait 

„megleletezték," mert bélyegtelenek voltak. 
Erre nézve az a véleményünk, hogy fölebbezze 
meg a bírságolást az illetékes m. kir. pénzügy-
igazgatósághoz. A tanítói oklevél bélyegmentes 
a 22. t.-cz. e) pont értelmében. A hitelesí-
tésre — esetleg — követelhetnének bélyeget; 
azonban védekezzék avval, hogy „hivatalból, 
hivatalos czélra" adattak ki azok a másolatok 
s ön törvényes kötelezettségének tett eleget, 
midőn a hatóság fölszólítására hivatalos hasz-
nálat végett beterjesztette a „megleletezett" 
másolatokat. Ez „hivatalos levelezésnek" tekin-
tendő, mert közhalóság törvényes kötelező rendel-
kezése folytán_ közérdek szempontjából nyújtotta 
be. Szívesen vennők, ha annak idején az 
eredményről bennünket értesítene. — B.-né 
F. A. Lapunkban s a Tanítók Tanácsadója 
czímű műben is szóltunk a képezdei űj rend-
tartás, illetve új képesítés al&pján teendő 
munkamesternői vizsgálatról. Ön pl. Szabad-
kára vagy Budapestre folyamodhatnék a képe-
sítő szabályzat alapján, mely kapható 33 fillér 
bolti árért. — K. Pé te r . Lugosliely. A nyil-
vános tanintézetek és tanítói hivatalos lakások 
adómentesek, ha az iskolaföntartó tulajdona az 
épület. Bérelt házban levő tanítói lakás után 
az adót a bérbeadó köteles fizetni, ha csak ellen-
kező értelmű szerződést nem kötött. (Tanítók 
Tanácsadója 200-ik lap.) — T. D. K. T. 
A gazdasági ismétlő-iskolában a szervezet 
15-ik §-a szerint csak olyan tanító taníthat, 
ki vagy földmíves-iskolában, esetleg vinczellér-
képezdében a tanfolyamot szabályszerűért elvé-
gezte vagy pedig a földmívelési minister által 
elrendelt tanfolyamban résztvett s arról bizo-
nyítványt nyert; vagy végre a ki elméleti és 
főleg gyakorlati készültségét közelismeréssel 
igazolja és ezen az alapon a közoktatásügyi 
ministertől tanítási jogosítványt nyert. Önre 
nézve, ki 2-éves kurzust végzett, az a kérdés: 
vájjon a most megbízott öreg tanítónak van-e 
szabályszerű minősítvénye ? Ha nincs, akkor 
a kir. tanfelügyelő közbenjöttével a föntebbi 
jogalapon erélyesen követelheti, hogy közsé-
gükben a gazdasági ismétlő vezetésével önt 
bizzák meg. H. Gy. A helyi körülmények 
határozzák meg: vájjon a tanító kijáró szarvas-
marhája és sertése után tartozik-e legelő-adót 
fizetni a községnek? Ha pl. díjlevelében szabad 
legeltetési joga van, vagy szántóföldje is van 
(esetleg csak használatára bocsátva) s ezen 
helyi megállapodás szerint minden szántóföld 
7* stb. telke után ki-ki legeltetési jogot is 
gyakorol; vagy ha közmegállapodás szerint a 
község tulajdonát képező közös legelőre nincs 
használati díj mindenkire nézve megálla-
pítva: akkor a tanító sem tartozik fizetni. — 

; Ázsia. 1 A katonai beszállásolási adóról a 
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Tanítók Tanácsadója 215-ik lapján van szó. 
Tisztelendő úr kérdésére ott határozott választ 
talál. Ilyen műnek a lelkészi hivatal is jó 
hasznát veszi. 2. Iskolaszékeknek közhatósá-
gokkal való levelezése portómentes a tanügyre 
vonatkozó ügyekben. A kérdezett ívek, nyug-
ták stb. ebbe a rovatba sorolhatók, mert nem 
magán, hanem iskolai ügyre vonatkoznak. 3. Az 
idejében le nem rótt adó után befedik a 
késedelmi kamatot; sőt — esetleg — még 
eljárási költséggel is tetézik. 4. Az .iskola-
fentartó birtokán nem kell megengedni a kocsi 
utat, ha eddig sem egyedül azon volt az 
úzns-út, hanem közösen az övén meg a szom-
szédén, a ki most bekerítteté a maga birtokát. 
Hatósági beavatkozást kell provokálni s az 
útjától megfosztott egyén indítsa meg az eljá-
rást. 5. A községi térképet nem szabad privát 
czélra az őrizetre bizott helyről, pl. a község-
házáról kiadni. 6. A Borászati Lapokat nem küldik 
ingyen az iskoláknak. Ez privát nyereségre 
alapított vállalat. Kiadja Boross Károly, Buda-
pesten. VIII. llilői-út, Köztelek. Ára egy évre 
10 korona. 7. A Néptanítók Lapja megszer-
zésének módozatát a lap homlokzatán olvas-
hatja Tisztelendő úr. Az iskola részére ingyen-
példányt kaphat. — M. J . 1. Mutassa meg 
az iskolaszéki elnöknek a Tanítók Tanácsadója 
cz. müvet, melynek 67. s köv. lapjain tüzetesen 
van ismertet/e a róm. kath. iskolaszék jogköre 
stb. Az iskolaszékbe a képviselőt a tanítók 
maguk közül titkos szavazásul válasrtják, nem 
a polgárság választja, miként önöknél történt. 
2. Önnek 800 korona fizetése van; állam-
segélyes kiegészítésre tehát nem számíthat. — 
B. A. Bere-Keresztúr. Még nem érkezett 
föl; a közigazgatási hizottságnál késhetik. 
(Magánügyben lev. lapot kell mellékélni.) — 
Ny. A. A községi bíró felelős azért, ha a 
neki átadott nyugdíjkönyvecskét nem tudja 
önnek kezéhez visszaadni. A bíró hivatalosan 
szólítsa föl mégegyszer az adóhivatalt, ha a 
könyvecskét onnan nem kapja vissza. Jelezze, 
hogy az nyugdíjazás esetén egyik főokmányul 
szolgál. Esetleg ő gondoskodjék másolat meg-
szerzéséről. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 

ministernél f. hó 7.-én tisztelgett a tanító-
képző-intézeti tanárok országos egyesületének 
küldöttsége Kovács János elnök vezetése alatt. 
A küldöttség az e tanintézetek számára kiadott 
új rendtartásért mondott köszönetet Wlassics 
ministernek. A küldöttség vezetője utalt arra, 
hogy a minister az új rendtartással mily fontos 

és mélyreható reformot valósított meg s kérte 
a' tanítóképző-intézetek részére továbbra is a 
minister jóakaratát. Wlassics minister a küldött-
ség tagjaival, a kiket bemutattatott magának, 
hosszabb ideig beszélgetett a tanítóképzés 
szakkérdéseiről; végül a küldöttség a minister 
éltetése közt vett bucsut. 

— Lapunk t". szerkesztője már annyira 
fölépült bajából, hogy ismét átvehette a lap 
szerkesztését. 

— Világ folyása. Az osztrák képviselőház 
talán mégis munkaképesnek fog bizonyulni; 
legalább f. hó 8.-án tartott ülésében eléggé 
simán megválasztotta az elnököket. Csakhogy 
egy franczia közmondás szerint: az ajaktól a 
serlegig még nagy az út! — Hollandia fiatal 
királynője férjhez ment Henrik meklemburgi 
herczeghez. F. hó 7.-én volt az esküvője 
Hágában, nagy ünnepségek között. — A dél-
afrikai harcztérről még mindig a búrok sike-
reit jelentik; így újabban annak a hire 
érkezett, hogy a húrok megrongálták és meg-
szállva taríják a Delagoa-öböl felé vivő vasutat. 
Krüger kedvező híreket kapott Botha fővezér 
seregének helyzetéről. Egy angol katonai szak-
író szerint Kitchenernek még legalább százezer 
emberre volna szüksége, hogy a búrokat tel-
jesen legyőzze. „Volna", de ha nincs! 

— Tanfelügyelőségi kirendeltség. A közok-
tatásügyi minister Torontálvármegye kir. tanfel-
ügyelősége területén Pancsova törvényhatósági 
joggal fölruházott város, továbbá a pancsovai, 
alibunári és antalfalvi járások számára Pancsova 
székhelylyel, kir. tanfelügyelőségi kirendelt-
séget szervezett és ennek vezetésére Faragó 
János krassó-szörénymegyei kir. segédtanfel-
ügyelőt áthelyezte. 

— A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 
könyv mind jobban és jobban- terjed a tanító-
ság közt. a minek mi különösen azért örven-
dünk, hogy a tanítók így megismervén jogaikat 
és kötelességeiket, tanácsadó rovatunkat a 
lapban rövidebbre foghatjuk, a mi csak elő-
nyére válnék lapunknak. Eddig ugyanis még 
mindig nagyon sok a tudakozó és tanácsot 
kérő levél s így terjedelmes az illető rovat is. 
Mai számunkból p. a közölt 4 hasábon fölül 
még ugyanannyi kiszedett tanácsot és fölvilágo-
sítást kellett lapunk jövő számára hagynunk. 
E mellett naponkint átlag 10—15 magán-
levelet és levelezőlapot irunk. Kartársaink sok 
fáradságtól kimélhetne'k meg magukat, ha útmu-
tató könyvünket megszereznék, ügyes-bajos dol-
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gaikban attól kérnének tanácsot és csak akkor 
fordulnának hozzánk — a kik egyébiránt 
mindig szívesen rendelkezésükre állunk — ha 
esetökre ott sem találnának fölvilágosítást. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató könyv 
lapunk szerkesztőségében rendelhető meg; ára 
fűzve 2 K. GO f., kötve 3 K. 

— Yass Mátyás ünneplése. Folyó hó 
9.-ikén Szegeden a Kass-vigadóban 140 terí-
tékű fényesen sikerült lakoma volt abból az 
alkalomból, hogy Vass Mátyás szegedi tanító, 
az ismert nevű pedagógus és pedagógiai író 
nyugalomba vonult. Vass Mátyás 42 éven át 
szolgálta a magyar oktatásügyet ritka oda-
adással és hazafisággal. A lakomán, melyen 
Szeged város és Csongrádvármegye tanár-
tanítósága, nemkülönben a társadalom is szé-
pen volt képviselve, számos felköszöntő hang-
zott el, melyekre az ősz tanférfiú meghatóan 
válaszolt, i 

Gyermekek Petőfije. A „Magyar 
Nemzet"-ből veszszük át a következő sorokat: 
„Csak az a költő hathat igazán egy egész 
népre, a ki hódítását a gyermekek lelkén kezdi. 
A kinek nem adatott meg ez a hatalom: az 
nem vállkatik a szó valódi éi'telmében nemzeti 
költővé. Mert az az érzés a legerősebb, a 
legmélyebb, mely velünk együtt nő és fejlődik, 
mely gyermek korunkban vágyakat ébreszt, 
hogy férfi korunkban tettekre serkentsen. 
Es ha van a világon költő, kinek ez a hata-
lom megadatott, ki a gyermekek, az ifjak 
lelkére épp olyan varázsosan hat, mint a fér-
fiúéra és aggastyánéra, úgy az Petőfi! Petőfi 
ama legnagyobbak közül való, ki az emberi 
élet minden korszaka számára irt — de nem 
mindent minden kor számára és épp azért 
tartjuk rendkívül nagy jelentőségűnek az Athe-
naeum új Petőfi-kiadását, mely specziálisan a 
gyermekek, az ifjúság számára készült. Készült 
nagy gonddal, lelkiismeretes figyelemmel. 
A kiadás lelkes előszavának írója: Újvári) Béla 
a kiváló pedagógus, válogatta ki az igazán 
gyermeknek és ifjúnak való költeményeket. 
Költeményeket, melyek minden nemesebb érzés 
élesztői: hazafiságra lelkesítők, a szép, a 
nemes, a jó imádására tanítók. Az ifjúság, a 
gyermekek bibliájává kell válnia e könyvecs-
kének, mert nem csak nagy fenséges érzések 
és gondolatok hirdetője, hanem a legmagya-
rabb érzések és legmagyarabb gondolatok 
visszatükrözője. Ne hiányozzék magyar fiu, 
magyar leány könyvei közül: árát (20 fillér) 
olyan alacsonyra szabta a kiadóhivatal, hogy 
megszerezheti a legszegéiiyebb, megszerezheti 
mindenki, ki gyermekei lelkébe magyar érzést, 

magyar gondolkozást akar oltani." — Ehhez 
mi, részünkről, annyit jegyzünk meg, hogy ez 
az ifjúsági Petőfi-kiadás, bámulatos olcsósága 
mellett, az Eötvös-alap javára is jövedelmez. 

— A Magyar Tanítók Kaszinója hetedik 
rendes közgyűlését február 2.-án tartotta meg. 
A lelépett igazgatóság nevében dr. Verédy 
Károly intéző igazgató búcsúzó beszédét Tanos 
Sándor helyettes igazgató olvasta föl, melynek 
elhangzása után egyhangú lelkesedéssel Verédy 
Károly a kaszinó tiszteletbeli tagjául válasz-
tatott meg. Ezután Bardócz Pál titkár terjesz-
tette elő jelentését az 1900. évről. Az igazga-
tóság és igazgatótanács működésének vázlata 
után a szakbizottságok üléseit (72 volt) ismer-
tette. Bejelentett 82 új tagot. A könyvtár 
170 kötettel gyarapodott 700 korona értékben. 
Az irattárt és könyvvezetést rendezték; az 
alapszabály-módosítás és a korona-szövetke-
zet tervezetei készen vannak. A szamaritánus-
alap közel 14.000 korona értékkel rendelkezik. 
A minister 1000 korona, a főváros tanácsa 
500 koronát adományozott ez évben. A köz-
gyűlés hálás köszönettel Tette tudomásul ez 
adományokat. Az 1900. évi zárszámadás 13.752 
korona 87 fillér bevétellel és 13.274 korona 
7 fillér kiadással, a folyó évi költségelőirányzat 
pedig 12.500 korona bevétellel és kiadással 
fogadtatott el. A közben megejtett választás 
eredménye a következő: Az új igazgatóságba 
be választattak: Bánó József, Ember Károly, 
Gergely István, Klement Alajos és Kiss Károly. 

— Alapítvány a Tanítók Házára. Hód-
mező-Vásárhelyen, a hol már annyi jelét adták 
tanítóink a Tanítók Háza ügye iránt való 
érdeklődésüknek és áldozatkészségüknek, egy 
újabb követésre méltó eset történt. Mészáros 
János községi tanító ugyanis a Fonciére Pesti 
Biztosító intézetnél 4000 koronára biztosította 
életét oly formán, hogy életben maradása 
esetében említett biztosító-társaság 1931-ben, 
halála esetében pedig azonnal a biztosított 
összegnek felét, azaz 2000 koronát fizet be 
a budapesti Ferencz József Tanítók Háza 
javára. Ugyanekkor dr. Fehér Kálmán, ki 
említett biztosító intézet hódmezővásárhelyi 
fiókjának orvosa, kijelenté, hogy minden oly 
esetben, midőn életétt bizosító tanítót kell 
megvizsgálnia, honoráriumát — 10 korona — 

i o O ' 
a Tanítók Háza javára adományozza. 

— Lubrich Neveléstudománya, melyet az 
elhunyt tudós rokona dr. Pacséri Károly, 
Nógrádmegye kir. tanfelügyelője rendez sajtó 
alá, már a jövő hó közepén elhagyja a sajtót. 
A szóban forgó mű az eddigi három kiadástól 
lényegesen eltér, a mennyiben a legújabb 
tudományos eredmények, főleg annak lélektani 
részében, teljesen felöleltettek s egyéb részei-
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ben is lényeges átdolgozást nyert. A két vaskos 
kötet előfizetési ára 10 korona. A mű bolti 
ára 12 kor. lesz. Pedagógusoknak a sajtó alá 
rendező azon kedvezményt nyújtja, hogy a 
műre öt, két koronás havi részletben is elő-
fizethetnek. Az előfizetések legkésőbb márczius 
hó 10.-ig Balassa-Gyarmatra (Nógrádmegye) 
dr. Pacséri Károly kir. tanfelügyelőhöz küldendők 
be, ki egyszerű levelezőlapon előjegyzéseket is 
elfogad. Előjegyzőknek a mű utánvéttel kül-
detik meg. 

— Beteges gyermekek részére. A lipiki 
gyermekgyógyintézet központi bizottsága pályá-
zatot hirdet az 1901. évben budapesti jótékony 
egyesületek által adományozandó ingyenes és 
az intézeti igazgatóság által engedélyezendő 
kedvezményes helyekre. A kedvezményes helyek-
kel lakás, ápolás és felügyelet, orvosi kezelés 
s esetleg fürdő- és forráshasználat ingyen jár. 
A vérbeteg, gőrvély- és angolkórban, idült 
légcső-, gyomor- és bélhurutban, fül-, szem és 
orrbántalmakban szenvedő 12 éven aluli sze-
génysorsu gyermekek szülei vagy gondozói föl-
kéretnek, hogy szegénységi s születési bizo-
nyítványnyal fölszerelt ajánlatukat a lipiki gyer-
mekgyógyintézet központi irodájához (Buda-
pest V., Alkotmány-utcza 12.) legkésőbb 1901. 
évi február hó végéig intézzék. Az orvosi 
vizsgálatot Budapesten dr. Radó Lipót főorvos 
(IV. Vámház-körút 4.) s Lipiken dr. Breit-
wieser Henrik intézeti főorvos, lipiki fürdő-
orvos teljesíti. 

— Kérelem. Az állami tanítók országos 
egyesületének választmányi tagjait kérem: 
szíveskedjenek e hó 19-én Debreczenben tar-
tandó választmányi gyűlésre való jövetelük 
idejéről, illetőleg megérkezésükről engem érte-
síteni. Egyidejűleg tudatom, hogy a tagok 
mérsékelt elszállásolásáról gondoskodtam s a 
„Debreczen városához" czímzett szállóban 
24 órára teljes kiszolgálással 2 korona fizetendő. 
Az egyesület tagjait pedig arra kérem, hogy 
tagsági díjaikat Józsa Dániel újpesti áll. 
igazgató egyesületi pénztáros úrhoz mielőbb 
küldjék meg. Debreczen, 1901 február 3. 
Kozma László, egyesületi elnök. 

— Az állatok világa. Brehm Alfréd világ-
hírű munkájának magyar fordításából most 
jelent meg a 11-ik füzet, mely a denevérekkel 
foglalkozik bőven s ez érdekes bőrszárnyú 
állatokat az úgynevezett vampirokkal együtt 
szép képekben is bemutatja. Ugyané füzetben 
kezdődik a ragadozók s köztük elsősorban a 
macskafélék ismertetése. A sort megnyitja a 
tigris. A Légrády-testvérek kiadásában meg-
jelenő nagybecsű munka (mely összesen 1800 
képet s 80 fekete és 100 szines műmellékletet 
fog hozni) füzetenkint 80 fillérjével kapható 

i 
Í 

minden könyvkereskedésben; előfizetni Lég-
rády-testvéreknél lehet (Budapest, V., Váczi-
körút 78.) negvedévre (12 füzet) 9 korona 

! 60 fillérrel. 
— Nyilatkozat. Néhány tanügyi összejöve-

telen volt már szó a magán uradalmi iskolák-
nál alkalmazott tanítók nem éppen irigylendő 
helyzetéről. Ennek hatása alatt írtam meg, e 

. becses lap mult számában „Megy Pisti az 
: iskolába" czím alatt megjelent tárczaczikkemet. 

Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy 
dolgozatomban sem egy, sem más uradalom 
tisztikarára nem czéloztam, hanem vonatkozik 
az kizárólag olyan helyekre, a hol hasonló 
állapotok vannak, de a mely helyek előttem 
is teljesen ismeretlenek. Oly állami, vagy 
bármely más jellegű birtokra, mint például a 
mezőhegyesi m. kir. áll. ménesbirtokra, hol a 
czikkben rajzolt alakoknak és körülménynek 
nyoma sincsen, természetesen az a legtávo-
labbról sem vonatkozik. Maradtam az igen 
tisztelt Szerkesztőségnek Mezőhegyesen, 1901. 
évi január hó 28.-án, a legkiválóbb tisztelettel 
kész szolgája: Nagy Sándor, áll. tanító. 

— „Bérezek közöt t" czímű verskötetem 
február végén fog a könyvpiaezon megjelenni. 
Miután erre az időre a nyomtatandó példányok 
száma felől okvetlenül tájékozást kell szerez-
nem, ez úton is fölhívom mindazokat, a kik 
a könyvemre gvűjtőíveket kaptak, hogy azokat 
február 20-ig czímemre visszaküldeni szíves-
kedjenek. Ugyancsak alábbi czímre küldendők 
az előfizetési pénzek is Fűzött példány 2 ko-
rona. Tisztelettel: H. Szántó István, Emke-
tanító Magyar-Nagy-Somboron. 

— Rövid hirek. 50 éves jubileum. Tápió-
Sághon szépen ünnepelték meg l'app Pál 
tanítói működésének 50-éves fordulóját. Az 
ünnepelt résztvett 1848-ban mint huszár a 
szabadságharezban, melynek lezajlása után 
Hatvanban kezdte meg működését, mint tanító 

; és segédkántor s a hol most 22 tanító ter-
| jeszti a tudomány elemeit, ott akkor ő volt 

egyetlen tanító. T.-Ságlion 45 év óta műkö-
dik. Az ünneplés csak a legszűkebb körben 
folyt le. Fölkeresték a jubilánst a szomszéd 
kartársak is, hogy jó kivánataikat kifejezzék, 
a mit a község derék plébánosa tolmácsolt 
lelkes szavakban. — Egyházzenei kongresszus. 
A győregyházmegyei papi eucharisztikus-egylet 
az Orsz. Magyar Cácilia-Egyesülettel egyet-
értve és ennek szellemében folyó évi február 
hó 14.-én egyházzenei kongresszust rendez, 
melyre elsősorban hivatalosak az egyházme-
gyei papság, karmesterek, kántor- és egyéb 
tanítók sőt tanítónők is. — A Tanítók Háza 
gyufáját Gruber Károly tanító meghozatta 
alsónémedi község kereskedőivel s azóta, mint 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7. SZAM. 

nekünk írja, „szorgalmasan gyújtogatják egy 
szebb jövő reményére." — Az Eötvös-alap 
javára a dobronvai itjuság zártkörű tánczvigal-
mat rendezett, mely jól sikerült. — „Bodrog-
közi rigólátta kalács" czímen id. Berecz Károly 
verses szózatot írt a kivándorlás ellen, mely-
ből gróf Majláth Józsefné 500 példányt ren-
delt meg; egy p. ára 1 korona. Melegen 
ajánljuk. — Dalárda-estély T'úrjén. A türjei 
népiskola körében alakult dalárda f. hó 2.-án 
igen kedvező eredményű hangversenyt tartott 
a türjei szegény iskolás gyermekek „Tankönyv-
alap "-jának szaporítására Koronczy Nándor 
tanító vezetése alatt. Befolyt összesen 152 K. 
10 f. Kiadások levonásával a fönti jótékony 
czélra maradt összesen 85 korona 70 fillér. — 
A szólnők-dobokavárm. tani óegyesiilet bethleni 
fiókköre a „Tanítók Háza" megyei alapítványa 
javára f. hó 19.-én Bethlenben, a „Casinó" 
nagytermében zárkörű tánczestélyt^ rendez. 

— A Tanítók Háza javára. Ó-Turán jan. 
22.-én tánczmulatságot tartottak, mely alka-
lommal Hochel Kálmán róm. kath. tanító gyűj-
tést rendezett, melynek eredménye a követ-
kező : Csulik Lajos 1 K.; Filipek Mihály 1 K.; 
Kaiser Ignácz dr. 2 K.; Griinbaum Sándor 
2 K.; Paulovits József 1 K.; Yanyó István 
3 K.; Molnár György 1 K.; Somora N. 1 K.; 
Káres József 1 K.; Hornyák Lajos 20 f.; 
Yagács Mihály 1 K.; Malárik János 1 K.; 
Yagács Sándor 1 K.; ifj. Moletz Péter 2 K.; 
Vagács Márton 2 K.: Kálmán József dr. 1 K.; 
Moletz Márton 1 K.; Szabados István 1 K.; 
Hickl Róza 1 K.; Galbavy József 1 K.; Sztan-
kovics Filomén 2 K.: Moletz Imre 1 K.; Valló 
János 1 K.; Gyurkovics Péter 1 K.; Hochel 
Kálmán 3 K.; Vagács Sándor 50 f.; Rádóezy 
Jordán 50 f. = 34 K. 20 f. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Demesné-Albu Mária áll. tanítónő, Kis-
Borosnyó (Péterfy és Lakits fölhívására azzal, 
hogv „a mi szívből jön, az szívhez megyen," 
részes-jegvére) 50 K.; Lengyel Samu, Homonna 
3 tagsági díj fejében 9 K.; a Tanítók Háza 
gyufagyára (Gyula) munkásai tánczmulatsá-
guk jövedelméből (bek. Láng M. Ármin) 15 K.; 
Szentgyörgyi Lajos, Újpest (50-koronás részes-
jegyére) 5 K.; Erdős Endre, Nagy-Kolcs (tag-
sági díj 190l-re) 3 K.; Erdős Endre, Nagy-
Kolcs (50-koronás részes-jegyére) 10 K. — 
2. Tanítók Háza javára: Kosa István (Peér) 
gyűjtése 7 K. (ehhez járultak: pécsi hitelszövet-
kezet 4 K.; iskolásgyermekek 1 K. 55 f.; Kosa 
István 1 K. 45 f. = 7 K ) ; Lengyel Samu, 
Homonna 3 K.; Onody Gusztáv 40 f.; Stoll 
Ernő (Nyíregyháza) 2 K.; Vogl Károly (Csol-
nok) 1 K.; a hátai tanítók tánczestélyének 
tiszta jövedelme (bek. Csankó Géza) 28 K. 

52 f.; lajosfalvi közs. iskolák tanítótestülete 
által rendezett tánczestély tiszta jövedelme 
(bek. Eakla János) 61 K. (fölülfizettek: Dole-
schall Lajos ev. lelkész 7 K.; Grasznek Ottó 
50 f.; Doleschall István 40 f.; Hacker Simon 
50 f.; Schaffer József 1 K.; Kredatusz Gusztáv 
1'50 f.; László János 1'50 f.;Kovách Sándor 1 K ; 
Tóth Béla 50 f.; dr. Xagy Jenő 50 f.; Rainer 
M. 50 f.; Eakla János 1 K. = 15 K. 90 f.). — 
3. Vörösmarty-szobor és alapra: az ungvári 
áll. népiskola gyűjtése (bek. Takács László) 
19 K. 39 f.; Heveder Ferencz, Feketeerdő 
(„egy szórakozásra összegyűlt kis társaság" 
megbízásából) 3 K. 20 f.; Halló Károly gyűj-
tése 6 K. (ehhez járultak a puji jobbára szegény-
sorsit románajku tanítványok 4 K. 76 f.; Salló 
Károly 1 K. 24 f. = 6 K.); Sziklavári János 
gyűjtése (János-Mindszent) 2 K. 16 f.; Lengyel 
Samu, Homonna 6 K.; Gerhardt Katinka 
2 K : Lakhovitz János 50 f.; patóházi áll. 
el. isk. tanulói és tanítói 2 K.; Parajdon 
tartott Vörösmarty-ünnep jövedelme (bek. 
Kovács Mihály) 8 korona. — 4. Fővárosi 
Ínségesek számára: Demesné-Albu Mária 2 E . ; 
nagykolcsi ev. ref. népiskola növendékei (bek. 
Erdős Endre tanító) 1 K. 17 f.; Polgáry 
Gáspár ároktői kántortanító gyűjtése 2 K. 
46 f.; Kovács István igazgató-tanító (Alsó-
Nyáregyháza) gyűjtése tanítványai közt és 
családjában (a maga 80 fillér adományával) 4 K. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. (VII. 
Y'esselényi-utcza 44. szám.) 

— Halálozások. Halasy Béla nyitrai polg. 
isk. tan. f. hó 2.-án meghalt. — Janosovszkg 
Lajos zsarnóczai r. kath. tanító február hó 
3.-án életének 28 ik, áldásos munkásságának 
9 ik évében jobblétre szenderült. — Klein 
Radó györkönyi ev. tanító, 47 évi hű műkö-
dés után, nyugdíjaztatásának első évében f. év 
január hó 30.-án, életének 65-ik évében hosszú 
szenvedés után elhunyt. — Zechmeister Richárd, 
társulati tanító, életének 68-dik, tanítói mű-
ködésének 35-dik évében f. hó 5.-én Aninán 
elhunyt. — Gémessy Miklós, polg. isk. r. tanító, 
életének 46.-ik s tanítói működésének 20.-ik 
évében f. hó 5.-én Galgóczon elhunyt. Áldás 
emlékökre! > 

Tarta lom : A néptanító hivatása. Mező Dániel. — 
Az elméletnek és gyakorlatoknak egymásra való 
hatása. Schón József. — Ingyen tankönyvek. Borkct 
Alajos. -— Az évzáró vizsgálatokról. Nagy István. — 
Egyöntetűséget az osztott iskolába. Nagy Lnjos. — 
Új mérték-gyűjtemény. Ében Mihály cír. — Szi.ni-
ó r a : A jó pap holtig tanul. Verner Jenő. - Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában-
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A herencsvö lgy - karvacz i tanítói állomásra 

1900. évi november hó 8. és 15-én hirdetett pályá-
zat, mivel a megválasztott, — időközben máshová 
választatván meg, — itt leköszönt, f. hó 20-áig ter-
jedő határidővel megújíttatik. Pályázhatnak róm. 
kath., tót nyelvet bíró oki. tanítók. Tauber Richárd, 
a községi iskolaszék elnöke. (144—U—2) 

A szűcs i kántori állásra a 3-ik és 4-ik számban 
hirdetett pályázat határideje meghosszabbíttatik. 
A kérvények febr. 19-ig adhatók be; a választás 
pedig febr. 21-én lesz. Hajdukovics Ödön, lelkész. 

(112—11—2) 
Sopronmegyei S ig lóson róm. kath. osztálytanítói 

állásra február 17-ig pályázat hirdettetik. Köteles-
sége : az első osztályt önállóan, az ismétlő-iskoláso-
kat fölváltva tanítani, a kántoriakban segédkezni. 
Fizetése : 810 korona. Lakás egy szoba. Hat méter 
keményfa. Tanítónők is folyamodhatnak. A folya-
modványok a siglósi róm. kath. iskolaszékhez (pósta: 
Nag.ymárton) küldendők. (125-II—2) 

Rozgonyban (Kassa mellett) folyó évi febr. 28-ig 
elemi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak képesített, róm. kath. vallású, férfi- és nőtanítók. 
Tannyelv: tót-magyar. A vallás és ismétlők tanítása, 
külön díjazás nélkül kötelesség. Javadalom : Rozgony 
községtől 150 frt.. államsegély 226 frt és esetleg a 
törvényes korpótlék; három öl fa befuvarozva, '/» 
hold kertföld és lakás: két szoba, konyha, kamra, 
istálló, tyúk-sertésól, fatartó, pincze és padlásrészlet. 

(151—II—2) 
Qlocsár (Barsmegye, p. Selmeczbánya) tót, róm. 

kath., kir. erdőkincstári patronátusi kántortanítói 
állomásra okleveles, azok nem létében nem okleve-
les tanítók is, hogy ha magyarul tudnak és orgo-
nálnak, márczius 20-ig, véglegeseb végleges kineve-
zéssel, máskülönben egy próbaévre, pályázhatnak. 
Van kir. erdő kincstártól és községtől készpénzben 
<>00 K. Mezőgazdaság után, stóla és eladható saját 
crdöbem szükségfölötti fából 400 K minimum. Meg-
okmányolt kérvényeket elfogad a mocsári iskolaszék. 
Vetzel, tanfelügyelő, gar.-szt.-kereszti plébános. 

(134-11—2) í 
Jász ladányra kántorsegédet keresek évi 240 

korona és (ágynemű, mosás, világításon kívül) teljes 
ellátás mellett. Tóth, főkántor. (158—1-1) 

A csornai r. kath. kántortanítói állomásra 1901. i 
év február hó 20-ára pályázat hirdettetik. Java- ' 
dalma: I. a hitközségtől: két szoba, konyha, kamrá-
ból álló tisztességes lakás; 12 hold szántóföld, 
4 hold rét haszonélvezete; a község pénztárából 
70 korona; a hívektől 15 p. mérő buza, 8 p. mérő 
zab, 2 bécsi öl fa beszállítva; minden tanköteles 
után 1 korona s egy kocsi fa, melyből az iskola is 
fütendő; ismétlősöktől 1 korona. A tankötelesek 
száma 50 körül. II. Államsegély : 498 korona. Köte-
lessége : a mindennapos és Í9métlősök oktatása; a 
soros és a délutáni isteni tiszteleteken orgonálás. 
Kérvények főt. Gyöngyössy Endre sőregi plébános 
úrhoz küldendők. Sőreg, u. p. Ajnácskő. (115—I — 1) 

A töv i s fa lva i (Beregvárm.) kántortanítói állo-
másra folyó évi február végéig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme készpénzben: aj a községtől 200 korona; 
>0 az egyházmegyétől 317 korona 62 fillér; c j stólá-
ból mintegy 28 korona; dj püspök ő méltóságától 
100 korona; ej államsegély 182 korona. Ezenkívül 
tűzifa értékben 51 korona 20 fillér, s öt sertés legel-
tetése 3 korona 20 fillér. Kényelmes lakás, istálló, 
774 rr-öl házikert; 3 hold 602 Q-ö l szántófold; 
2 hold 62 í -öl rét és 2 hold 74 Q ö l legelő haszon-
élvezete. A kellően fölszerelt folyamodványok Szalay 
Sándor espereshez küldendők Beregszászba. 

(156—1—1) 

A magyar-hertelendi plébániához tartozó és le-
mondás folytán megüresedett egyházbér-bodolyai 
r. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 1. szabad lakás, mely áll: két padlózott 
szobából, egy konyhából, pinczéből, szükséges mellék-
épületekből, '/a hold házikerttel; 2. 17 magyar hold 
kitűnő minőségű szántóföld, melyből '/> hold rét ; 
ezeket míveltetni és az adót fizetni a tanító tar-
tozik; 3. minden pártól '/« buza, körülbelül 33 mérő; 
4. 6 L méteröl hasábfa a papnevelői uradalomtól, a 
község által megvágva és a helyszínére állítva, az 
iskolafütésről a községek gondoskodnak ; 5. Egyház-
bér községtől 9 régi mázsa, Bodolyától 8 régi mázsa 
széna; 6. borváltság czímén 100 korona; 7. stólából 
10 korona; 8. párpénz telkespár után 32 fillér, 
kisházas- és zsellérpár után 1 korona, átlag : 60 kor.; 
9. tankötelesek után 40 fillér, át lag: 18 korona, 
ismétlősök után 40 korona ; 10. Laubheimer-féle 
alapítványból évente 23 korona 84 fillér; 11. föld-
kisajátítás czímén évente 7 korona 10 fillér. Köte-
lessége: 1. A köznapi és ismétlő-tankötelesek taní-
tása ; 2. minden 3-ik akár vasár- akár ünnepnap a 
plebánia-templomban a délelőtti isteni tiszteleten 
énekelni és orgonálni; 3. Egyházbéren a szokásos 
litániák végzése. Csak okleveles tanítók pályázhat-
nak. Tannyelv: magyar. A választás folyó hó 18-án 
ejtetik meg, mely napon a szokásos próba is meg-
tartandó. A kellőleg fölszerelt folyamodványok 
Magyar-Hertelendre (Baranyamegye, p. helyben) az 
iskolaszék elnökéhez folyó hó 17-ig bezárólag inté-
zendők. Kelt Magyar-Hertelenden, 1901 február 4-én. 
Fülöp István, plébános és iskolaszéki elnök. NB. Az 
üresedésben lévő állomás: Pécs-egyházm. 

(166-1-1) 
A böhönyei róm. kath. népiskola osztálytanítói 

állásra 800 korona fizetés, bútorozott szoba, takarítás 
és fűtéssel, pályázat hirdettetik. Osztálya vezetésén 
kívül a kántoriakban tartozik segédkezni. Kérvények 
az iskolaszékre küldendők. (159—1—1) 

A k i s széke ly ! r. kath. k Intortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 2 szobából álló 
lakás, konyha, éléstár, pincze, a szükséges mellék-
épületek, 415 J-öl területű konyhakert. 2. Készpénz-
fizetés : a j minden r. kath. házaspár különbség nél-
kül fizet: 24 fillért, (290 pár) = 69 korona 60 fillért; 
hj borváltság czímén minden régi szőllősgazdától, 
(80) 36 fillér — 28 korona 80 fillér ; c j földmunka-
váltság czímén : 60 korona ; d j segédtartási átalány 
czímén : 63 korona; ej vasárnapi ismétlők oktatási 
díja : 60 korona ; f j tandíjpótlék : 50 korona ; i/J gaz 
dasági iskolai oktatásért: 60 korona; hj stóladíj 
átlag: 100 korona. 3. Földjövedelem : 7 kat. hold 
743 -öl szántólöld és 1 kat, hold 571 -öl rét, 
melyeknek bérjövedelme: 280 korona. 4. Terményjöve-
delem : aj minden telkes pártól '/•. pozs. mérő 
tiszta buza, (90 pár) á 6 korona = 270 korona: 
b) minden kisházas- és zsellérpártól '/-• pozs. 
mérő rozs (200 pár), a 5 korona — 500 korona; 
cj 10 m® kemény tűzifa, á 6 korona - ii0 ko-
rona; dj malomfuvar: 16 korona. A kisháza-ok és 
zsellérek 10"/o-a átlag fizetésképtelen lévén, az össz-
javadalom készpénzértéke = 1496 korona. A kántor-
tanító kötelességei pedig: egy, az iskolaszék által 
meghatározandó tanteremben tanítani, az ismétlők 
és gazdasági iskolások oktatásáról gondoskodni, az 
osztálytanító élelmezése czímén annak havonkint 
24 koronát fizetni, a kántori teendőket végezni és 
hadgyakorlatra bevonulása esetére helyettesről gon-
doskodni. Tannyelv : magyar. Pályázati határidő: 
1901 február 21., a mely napon énekpróba és válasz-
tás ; pályázók csak oklevelesek lehetnek, kik kérvé-
nyeiket a simontornyai egyházkerületi espereai hiva-
talhoz küldjék Miszlára (Tolnamegye). Alagics János, 
pleb., iskolaszéki elnök. (147—1—1) 
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Magyarország tek. tanári és tanítói karához. 

Ai i i a s y s i r ü z a b a i U i í ^ l i i i r c z Ovl 'or<lulój : i k ö z e l e d i k ! Nincsen e hazában magyar ember, a 
kinek ez ünnepség fordulóján szive meg ne dobbanna s meg ne emlékeznék az elmúlt nagy idők 
nagy alakjairól, a kik édes szép magyar hazánk történelmének örökké ragyogó csillagai maradnak 
míg e földön magyar lesz. 

Mindenki, a ki ismeri az évforduló lelket emelő, magasztos jelentőségét, kiveszi majd a maga részét 
az ünnepségekből s ünnepel nemcsak azért, mert magyar, de mert hazafi is ; ünnepel, mert a nemzetnek 
nagyjelentőségű ünnepén ünnepel a hazának minden hű fia. 

Az ünnepségből minden kételyt kizárólag ez évben is ki fogja venni a maga részét a magyarországi 
hazafias főiskoláié, egyetemek, gazdasági tanintézetek, gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi 
akadémiák és iskolák s a népiskolák mélyen tisztelt tanári és tanítói kara és ezek révén 
az ifjúság is, a kik a hazafias nemzeti mozgalmaknak mindenkoron éltető elemei, előmozdítói s kik a 
hazafiságot első sorban a tanítói testülettől tanulják. 

A hazafiasság, a magyar nemzet szeretete vezetett bennünket, a midőn gondoskodtunk olyan jelvé-
nyekről, a melyeket az ifjúság és a leány növendékek egyaránt viselhetnek a nagy nemzeti ünnep-
ségek idején. Az ifjúságnak kalap mellé lengő gémtollhoz tűzött leveleket gyártunk ( Kossuth, Petőfi 
és Batthyány <trczképévél), a leányoknak pedig ugyanilyen levélből álló, nemzetiszínű szalaggal 
díszített kokárdát, a melyet keblükre tűzhetnek. Mindkét jelvény láthatólag viselhető s méltóan 
fejezi ki a nagy ünnepek külsőleg is látható nemzeti jellegét. 

A túloldalon bemutatunk hü lenyomatban egy-egy ilyen jelvényt, a melyből a t. Czím vezetése 
alatt álló intézet vagy osztály tanulói részére igen jutányosán árusítjuk a szükséges mennyiséget. 
Szépen kérjük, kegyeskedjék az intézet tanári karából valakit megnevezni, a ki a tanuló - ifjúságtól 
a jelvényekre való pénzt beszedi s velünk érintkezésbe lép. — E szíves szolgálat némi viszonzásául 
fölajánlunk ezennel az országos tanítói árvaház vagy más jótékony intézmény részére a. 
tollak árából 20"U-ot, a, mit az összeg árából a gyűjtő levonásba hozhat. A jelvényekért járó 
összeg előre küldendő be vagy a küldeményt utánvéttel küldjük. 

A midőn még megjegyezzük, hogy az elmúlt évekbeni jubiláris ünnepségek alkalmával a fővárosi 
hirlapiró-egyesületek tagjai, valamint a fővárosi és a vidéki hazafias tanintézetek és egye-
sületek nemcsak hogy viselték „Szabadsága-jelvényünket, hanem azt a jövőre nézve is a 
szabadságharcz évfordulójára állandó jelvényül fogadták el és hogy a székesfőváros polgármesteri 
hivatala kizárólag ezeknek a jelvényeknek elárusítására adta meg a jogot, a mélyen tisztelt Czímnek 
nagybecsű pártfogásába ajánljuk vállalkozásunkat s mindennemű kérdezősködésre szívesen válaszolunk. 

Hazafias üdvözlettel maradunk 

Kiss Testvérek, dísztoll-gyára 
Budapest , VI., Podmanic/.ky-utcza 49. 

A rendeléseket kérjük minél előbb megtenni, nehogy a tömeges megrendelés 
folytán a szállítás késedelmet szenvedjen. 

Az összes osztályok rendeléseit kérjük lehetőleg egyszerre föladni, hogy ez által 
(165—1—1) a többszöri postaköltséget megtakaríthassuk. 

A minta szerinti toll vagy kokárda darabja 5 kr. 
8 C A tanár vagy tanító urak vagy hölgyek minden 

rendclméiiynyel ingyen tisztelet-díszpéldányt kapnak. 
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I ^ r A r a d a r a b o i i k i i i t 

W 

k o k á r d a 

A csokor nemzetiszínű 
selyemszalagból készül. 

5 k r . H 

A toll világos szürke lengő gém, 
a levél fehér elefántcsont-utánzat. 

S z a b a d s á g " - t o l t é s 
(eredeti nagyság). 



— I V -

Szabolos (Szabolcsm.) fiók - egyházközség róm. 
kath. kántortanítói állomására pályázat. Javadalma: 
540 korona készpénz; két kat. hold szántóföld, 50 
korona tandíj és 30 kor. stóla. Államsegély 800 koro-
náig elődjének volt. Egyszobás lakás, konyha, kamra, 
istállóval. Kérvények: Bukoveczky Sándor vencsellői 
plébánoshoz küldendők. ( 1 7 0 - 1 - 1 ) 

A nézsa i (Nógrádvármegye) róm. kath. iskolánál 
másodtanítói állomásra február 25-ikére pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 800 korona és 50 korona lakbér. 
Az iskolaszékhez czímzett kérvények Dutka Imre 
id. h.-plebános úrhoz küldendők. (160—I—1) 

A szab. osztrák-magyar államvasuttársaság kegy-
urasága alatt S z á s z k a b á n y á n (Krassó-Szörénym.) 
álló magyar-német elemi fiúiskolánál egy tanítói 
állás azonnal betöltendő. Ezen tanítói állás rendsze-
resített javadalma: 800 korona készpénzfizetés, 
160 korona lakpénz-átalány vagy természetbeli 
lakás és 30 ürméter tűzifa. Azonkívül az orgonázásért 
120 korona a templom pénztárából. Az alkalmazás 
előlegesen egy próbaév tartamára történik ideiglenes 
minőségben és csak ezen próbaév sikeres lefolyta 
után következik a végleges kinevezés. Az ezen állásra 
pályázók sajátkezüleg írt (bélyegtelen) kérvényeiket, 
melyhez a tanítói oklevél és az esetlegesen már a 
tanítói pályán teljesített működési idő fölötti okmá-
nyok, valamint erkölcsi és egészségi bizonyítványok 
csatolandók, alólirt igazgatósághoz (VI. Teréz-körút 
24/a) f. évi márczius hó l-ig küldjék be. A magyar 
és német nyelv tökéletes birása, valamint orgoná-
zásbani jártasság okvetlen megköveteltetik. Atársaság 
fentartja magának azt a jogot, hogy az illető tanítót — 
szükség esetén — a kegyurasága alá tartozó iskolák 
bármelyikéhez áthelyeztesse. Budapest, 1901 január 
31-én. Az igazgatóság. (37—II—1) 

A gönczruszkai ref. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : lakás természetben 
és 800 korona, mely áll 324 korona államsegélyből, 
21 köböl rozsbói, 6 k. hold szántóföld és rét jövedel-
méből, tandíjból és stolából. Pályázati kérvények 
február 25-ig küldendők Nemes Gyula ref. lelkészhez 
Göncz-Ruszkára (Abaújt.-megye). (140—I—1) 

R á d i r. k. iskola Il-od tanítói állására pályázatot 
nyitok. Kötelessége: kezdők önálló vezetése. Java-
dalma: 700 K államsegély, 100 K községi pénztár-
ból. 400 K mellékjövedelemre számíthat. Nyári 
hónapokra még esetleges mellékjövedelem. Pályáz-
hatnak r. k. vallású okleveles tanítók. Pályázatok 
február 24-ig iskolaszékre czímezve, Podhorányi 
József igazgatóhoz küldendők Kosdra (Vácz mellett). 

(152—1-1) 
A szurdokpüspöki róm. kath. népiskola tanítói 

állomásra február l-től augusztus 31-ig terjedő időre 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása lakással együtt 
800 korona évi fizetésnek megfelelő hányada. Oklevél 
és működési bizonyítványnyal ellátott kérvények 
t'ebruár 20-ig az iskolaszéknek beküldendők. 

(157—1—1) 
A „Néptanítók Lapja" 1901. évi 5-dik számában 

közzétett pályázat, a mezökomáromi oszt.-tanítói 
állásra, febr. 20-ig meghosszabbíttatott. (153—1—1) 

Puszta-szent- tornyai uradalmi iskolához oki. 
tanító kerestetis, megkívántatik kimutatható jártas-
ság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szünidők 
alatt felügyelői teendőket köteles végezni, csépelés 
és kukoriczatörés alkalmával. Évi illetmény: kész-
pénz 400 korona; 480 liter I. buza, 1000 liter kon-
venczió-buza, 740 liter árpa, 50 kg. só, 1 tehéntartás, 
2i00 öl tengeriföld, lakás és kerthasználat, 4 folyó-
méter ölfa, tandíj 1 frt, Egy év próbaidő kikötte-
tik. Véglegesítés megfelelés esetén 1901 november 
elsején. Bizonyítványmásolatok, melyek vissza nem 
küldetnek, intézendők Székács József úrhoz Nagy-
Szénás. (173_H_1) 

J á z o v a községben halálozás folytán megüresedett 
községi kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma mint tanítónak: Készpénz, állami segélylyel 
együtt: 764 korona, 2 öl szalma egyenértéke: 50 
korona, 400 Q-öl házi kert haszonélvezete. Szabad 
lakás: 2 szoba, konyha, kamra és melléképület. Mint 
kántornak : 2 hold föld haszonélvezete és failletmény 
30 korona s a szokásos stóla; végül 1 tehén, 2 ser-
tés nyári legelője. Pályázhatnak róm. kath. tanítók, 
kik oklevéllel fölszerelt kérvényüket legkésőbb folyó 
évi február hó 26-ig küldjék vagy nyújtsák be ; meg-
jegyzendő, a folyamatban levő tárgyalások szerint 
szept. 1-sőtől iskoláink valószínűleg már államo-
8Íttatnak. Jázova, u. p. Tisza-Szent-Miklós. 

(167—II—J) 
A nagyfo lkmári róm. kath. tanítói állomásra 

pályázat nyittatik. Javadalmazása : 760 korona kész 
pénzben, 3 hold szántó és két hold rét használata, 
4 régi köböl vegyes rozs-árpa terményben, 24 méter 
tűzifa házhoz szállítva, 16 méter az iskola fűtésére 
szintén a házhoz szállítva, két szarvasmarha legelte-
tési joga a községi legelőben, a harangoztatás gon-
dozásáért 60 korona, újjáalakított épületben tisztes-
séges lakás (két szoba, konyha, kamra, pincze, ra-
kodó, istálló, ól); tanítási nyelv magyar, a tót nyelv 
tudása szükséges. A kántori teendőkben jártasak 
előnyben részesülnek, melyért díjazás külön egyesség 
útján leend megalapítva. Szabályszerű folyamodvá-
nyok 1901 márczius hó 6-ig Jekelfalvára (u. p. Mar-
gitfalu, Szepesin.) Glósz Lajos plébános, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Választás márczius hő 7-én lesz. 
Jekelfalván, 1901 február hó 10.-én Glósz Lajos, 
plébános. (175—1—1) 

Torontálmegye Egres községben az államilag 
segélyezett községi iskolánál a tanítói állás elhalá-
lozás folytán üresedésben van, minél fogva ezen 
állás betöltése czéljából ezennel pályázat nyittatik. 
Ezen állással a következő javadalmazás van egybe-
kötve : 1. 800 korona évi készpénz. 2. 3 öl kemény 
tűzifa, melyből a tanterem is fütendő. 3. Szabad 
lakás, mely áll egy szobából, egy konyhából és 
padlásból és egy kis kamrából. 4. Egy 250 Q-öl házi 
kertnek haszonélvezete. 5. Miután az ezen községi 
iskolát látogatók majdnem kizárólag német ajkúak 
és római katholikusok, s miután itt helyben templo-
muk és lelkészök nincs, a megválasztandó tanító a 
római kath. hívek részére előimádkozást is tartozik 
végezni, melyért minden házaspártól 1 kor. 20 fillért 
vagyis körülbelül 70 házaspár után 84 koronát. 
A tannyelv német és magyar. Az előimádkozást 
német nyelven *artozik végezni s a tanköteleseket a 
róm. kath. vallásban oktatni. Fölhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy kellőleg fölszerelt folyamodványaikat 
folyó évi márczius hó l- ig az iskolaszéki elnökhöz 
benyújtsák. (128—11 — 1) 

Május hónapra helyettest keresek. Fizetés meg-
egyezés szerint. Ajánlatokat február huszadikáig 
kérek. Berzeviczy Margit, Grlrált (Sárosm.) 

(168—1—1) 
B é c z róm. kath. kántortanítói állomás február 

20-ra pályázatot hirdet. Jövedelme : Lakás: 1 szoba, 
1 konyha, 1 kamra, pincze, disznóól, istálló és 
pajta. Kert belsőséggel, 3 hold szántóföld, annak 
megszántását, terményt hazahordását a hitközséget 
illeti. Minden házaspár után fél mérő gabona, fele 
buza, fele rozs, jelenleg 70 pár. Lélekpénz: minden 
lélek után 40 fillér, jelenleg 260 lélek. Minden tan-
köteles után 4 korona, jelenleg 30. Ismétlős után 
1 korona, jelenleg 10. Stóla öreghalottér 1 korona, 
kicsinytől 70 fillér. 4 öl keméy hasábtüzifa. Szabad 
legelőt a jószágának. Tannyelv magyar és német. 
Harangozni a tanító kötelessége. Személyes jelenés 
kívántatik. Bécz, 1901 január 23. Az iskolaszék. 

(113-1—1) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Hrcrkaphatja 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 a z illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi olőljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
L^pja" 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. — Á pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után (5 fillér fizetendő._ Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted része: 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre n kiadóhivatalba küldendők. 

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

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

Wlassics minister beszéde. 
(A képviselőház folyó hó 14,-i ülésén.) 

Az 1901. évi közoktatásügyi költség-
vetés vitáját, eddigi szokásához híven, 
maga a közoktatásügyi minister vezette 
be nagyszabású beszéddel, irányt mu-
tatva és medret ásva így tárczája 
költségvetési vitájának. Beszéde elején 
a minister a középiskolák reformjáról, 
melyet az egységes jogosításé, közép-
iskola alapján kiván megoldani, szólt. 
A kérdést állandóan napirenden ta r t ja 
és addig is, míg ez az új iskola kibon-
takozik, keresztülvitte a középiskolai 
tanterv-reformot és a budapesti tanár-
képző-intézet reformját is, valamint 
elrendelte a tanárvizsgáló szabályzat-
nak teljes revideálását; rámutatot t a 
középiskolai oktatás ama bajára, mely 
az osztályok túlzsúfoltságában van, a 
min egyelőre csak párhuzamos osztályok 
nyitásával segíthet. Kísérletet tesz most 
a minta-gimnáziumnál a szülői konfe-
rmcziákhal; a testi nevelésre igen nagy 
súlyt helyez s a középiskola négy 
alsó osztályában már meghonosította 
a kötelező játék-délutánokat. 

A felső oktatásról kifejtett programm-
ját fokozatosan igyekszik végrehajtani. 
Az egységes jogi képesítés híve és a 
tudorságot, mint tudományos jellegű 
fokozatot kivánja föntartani, sőt a 
műegyetemre is ki fogja terjeszteni. 

Ezek után á t tér t a minister a nép-
oktatás ügyére és beszédének ezt a 
részét a következőkben szószerint 
közöljük: 

„A népoktatás területén — méltóz-
tassanak megbírálni, helyesen-e vagy 
helytelenül én különösen az iskola 
beléletére fordítottam az utolsó évek-
ben figyelmemet. Méltóztatik tudni, 
hogy a népiskolák 72%-a osztatlan. 
27°/<>-a több-tanítós és osztott, tehát 
a népiskola legnagyobb részében ma 
osztatlan. Igen nagy probléma az, hogy 
az osztatlan iskola minő tanterv szerint 
járjon el. En nagyon örültem/ most, 
hogy mikor 3 vagy 4 esztendő előtt 
a pedagógusoknak csaknem egyhangú 
kívánsága volt, hogy az ú. n. osztatlan 
iskola számára külön tanterv dolgoz-
tassák ki; mikor a dolognak részleteire 
mentek át, meggyőződtek, legalább 

| legnagyobb részben, hogy egy külön 
osztatlan iskolai tanterv leszállítaná a 

| népiskolát, nem segítene a bajon és 
hogy sokkal helyesebb csak az osztott 
iskolának jó tantervet adni, azután 
utasításokkal segíteni azon, hogy az 
osztatlan népiskolában miképen kezel-
tessék az osztott iskolák tanterve. Es 
ha én akkor abba a pedagógiai áram-
latba bele sodortatom magam, akkor 
ma már az a tanterv megjelenik és ma 
már akár vissza is vonhatnám. En 

Lapunk s-ik s/amalioz egy melléklet van csatolva. 
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azonban elküldöttem ezt a tanterv-
kérdést a népiskolai testületeknek és 
azoknak véleményét is meghallgattam. 
Mert méltóztassék elhinni, hogy az 
ilyen reformoknak nagyon rossz az 
eredményük, ha a bureauknak homályos 
levegőjéből egyszerre kerülnek ki az 
életbe. (Igaz! i'gy van!) Hadcl dol-
gozzék velünk mindenki, a ki ahhoz 
ért. Ezt te t tem a középiskolai tan-
tervvel is — és méltóztassék meg-
nézni minden rázkódás nélkül ment 
a dolog, mert hiszen legjobb és leg-
buzgóbb munkatársaim maguk a tanárok 
voltak. (Tetszés.) 

Nagy anomália volt a népiskola belső 
életére vonatkozólag az, hogy hat osz-
tályú lóvén a népiskola, körülbelül az 
osztatlan népiskoláknak csak 60 száza-
lékában és az osztott iskolák 81 száza-
lékában volt meg a törvény által kö-
vetelt hatéves tanfolyam. Méltóztassék 
ezt úgy képzelni, hogy az előirt tárgyak 
az egyes tanfolyamra nézve nem adattak 
elő, hanem csak ismétlésekbe bocsát-
kozva, mondjuk, négy esztendőnek a 
tanfolyama adatott elő. Erre különös 
súlyt helyeztem, mert ha egyszer van 
egy népiskolának tanterve, akkor azt 
végre kell hajtani úgy, hogy az egész 
művelődési anyaggal távozzék az illető 
a népiskolából. 

Kiadtam egy körrendeletet, — igaz, 
hogy nagyon jól tudom, hogy az ilyen 
körrendeleteknek nem szokott sok 
eredménye lenni, ha nincsenek jól 
ellenőrizve de mégis konstatálható, 
hogy azon ellenőrzés mellett is, a mely 
rendelkezésemre állt, 166-al emelkedett 
azon iskolák száma, a melyekben ez 
ma már következetesen keresztül van 
vive. Ez nem kicsinyelhető eredmény; 
mivel sok embernek Magyarországon 
csak a népoktatás adja meg a tulajden-
képeni szellemi táplálékát, fontos tehát, 
ha e szellemi táplálékot emeljük. 

Nem kicsinylendő eredmény, na 
többet tanulva lép ki az ifjú az isko-

lából; de az is csak imponderabile, a 
melylyel nem lehet, nem szabad dicsek-
vőleg beszámolni, csak később az élet-
ben látjuk meg, hogy ennek a vetés-
nek micsoda eredménye lett. 

T. képviselőház! Egy új utasítás van 
teljesen elkészítve a gondnokságok 
részére. Folytonos panasz tárgyát képezte, 
hogy az iskolák beléletébe is hete avatkoznak 

; olyanok, a kik az iskolák beléletére vonat-
kozólag csakugyan alig lehetnék irányadók. 
Erről olyan utasítást dolgoztatok ki, 

| a mely az iskolát a társadalommal szerves 
kapcsolatba hozza, különösen az iskolá-

j nak bogy úgy fejezzem ki maga-
i mat — külső viszonyaiban, de magának az 

iskolának beléletében, a tanulmányi rend 
\ vezetésében, mégsem a gondnokságot tartom 

kompetensnek. 
Folytonosan küzdenek bizonyos ol-

dalról az állami iskolák ellen. El merem 
mondani, hogy a valláserkölcsi oktatásra 
oly gondot fordít a vezetésem alatt álló 
ministerium, a milyen csak lehetséges. 
256.000 koronánál több az, a mit csak a 
vallástanílóknak fizet az állam, és merem 
mondani, hogy a vallásoktatás ezekben az 
állami iskolákban kifogásnélküli. 

Alapjában véve nem nagyon jelen-
I tékeny dolog, de a mely, azt hiszem, a 

képviselőházat, a mely annyira órdek-
I lődik az ország kulturális érdekei iránt, 
í mégis érdekelni fogja az, hogy a beira-

tási dijakat én most eredeti rendelteté-
sükre, az ifjúsági és tanítói könyvtárakra 
kívánom fordíttatni (Tetszés.), mert rend-
kívüli nagy fontossága van annak, hogy 
annak az iskolának, annak a tanítónak 
megfelelő könyvtár álljon rendelkezé-

| sere. (Tetszés ós helyeslés.) Csaknem 
évtizedeken keresztül feledésbe ment 
ez a régi rendszer, ezt most fölují-
tot tam és remélem, hogy ezzel ismét 
hasznos szolgálatokat tehetünk az ország 

I kulturális ügyeinek. (Helyeslés a jobb-
| oldalon.) 

A népoktatás területén, t. képviselő-
i ház, kiváló gondot fordítottam a nép-
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iskolák elhelyezésének kérdésére. Körülbelül 
8 millió korona cLZ, 8j mit népiskolai 
építkezésekre fordítottam, illetve for-
dítok. Az 1899 : XIV. t.-cz. 2 millió 
koronát adott rendelkezésemre azoknak 
a népiskoláknak elhelyezésére, a me-
lyek a saját, t. i. az állam épületeiben 
voltak elhelyezve. Viszont 5 millió 
korona van most rendelkezésemre foko-
zatosan a bérházakban elhelyezett nép-
iskolák fölépítésére. Mert valóban az 
államnak még sem lehet tűrnie azt, 
hogy iskolái oly rosszul legyenek elhe-
lyezve. Mert az állam a felekezeti és 
a községi iskolák föntartóit figyelmez-
teti, hogy jobban, czélszerűbben helyez-
zék el az iskolákat, azok viszont nagyon 
könnyen utalhatnak néhány állami 
iskola elhelyezésére, hogy előbb jó 
példával járjon elől a minister. Tehát 
már égető kérdés volt nemcsak ebből 
a szempontból, hanem általános peda-
gógiai és hygieniai szempontból is, hogy 
ezen a bajon segítsünk. En lehetőleg 
úgy akarok ezen segíteni, hogy öt 
évre fölosztom ezt, bevonva a várme-
gyéket, a vármegyei közigazgatási 
bizottságokat, sőt a felső ellenőrző 
építési bizottságokat is, úgy hogy az 
építés a lehető legnagyobb ellenőrzés 
gyakorlása mellett foganatosíttassék. 

Es, nem tudom, hogy mennyiben 
sikerül, mennyiben nem sikerül, de 
egyúttal az építési, terveket olyan 
alakban dolgoztattam át, a mely — 
hogy úgy fejezzem ki magamat — a 
magyaros ornamentikának megfelel, 
hogy mégis bizonyos magyaros orna-
mentikával legyenek az iskolai épületek 
ellátva; mert, fájdalom, abban a nézet-
ben vagyok, hogy magyar építési stil 
ma még nincs, tehát ezt nem Írhattam 
elő, hanem igenis magyar ornamenti-
kát lehetőleg alkalmazandónak tartok. 
(Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

Az állami elemi népiskolák szerve-
zésénél azokat az irányelveket köve-
tem, a melyeket a t. képviselőház 

előtt többször volt szerencsém kifej-
teni és a melyeket röviden az ú. n, 
párhuzamos politikának neveztem, azaz, 
hogy fölállítom a népiskolákat, vegyes, 
tiszta magyar ós tiszta nemzetiségi 
vidékeken. De, t. Ház, tekintélyes 
helyről, a sajtóban is egyszer szememre 
vetették, hogy túlságosan protezsálom 
a magyar vidékeket, (Helyeslés jobb-
felől.) hogy túlságos súlyt "fektetek a 
tiszta magyar vidékekre és ennek foly-
tán elhanyagolom a nemzetiségi vidé-
keket. Hát t. képviselőház, én nem 
hanyagolom el a nemzetiségi vidékeket, de 
soha sem csináltam titkot abból, sőt egye-
nesen politikám egyik sarkélvévé tettem azt, 
hogy én a magyar fajnak kulturális snlyát 
akarom emelni. (Elénk tetszés és helyes-
lés a jobboldalon.) Mert ha azt mond-
juk mindig, hogy ennek a nemzetnek, 
ós ennek az államnak magyarnak kell 
lennie, a magyar legyen clZ? cl mely 
vezessen: hát ha a kulturális fáj súlyát 
elhanyagoljuk, minő értékkel bír ez a 
magyarság úgyszólván az állami, nem-
zeti és társadalmi életre, ha azt elha-
nyagoljuk? (Úgy van! jobbfelől.) 

De mivel azt vettem észre, hogy a 
beiskolázott magyar gyermekek száma 
nincs arányban a többi nemzetiségek 
beiskolázott gyermekeinek számarányá-
val, igenis, én bizonyos tekintetben a 
magyar vidékeket — hogy úgy fejezzem 
ki magamat — protezsálom. (Helyeslés 
jobbfelől.) De azért, t. képviselőház, 
ez nem áll úgy, hogy a nemzetiségi 
vidékek elhanyagoltatnak, mert pl. 
utóbb is 297 állami iskola közül 247 
községben tiszta magyar volt 97, vegyes 
és tiszta nemzetiségi 150 község. 

De azért, t. képviselőház, szememre 
vetették azt is, hogy a nagyobb magyar 
városokban államosítok. A nagyobb 
magyar városokban kellett különösen 
gondoskodni arról, hogy a be nem isko-
lázott gyermekek megfelelő iskola-helyi-
séget kapjanak és megfelelő iskolai 
tanerőkkel láttassanak el. 
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Hát t. képyiselőház, igaz, hogy én 
Szegeden, Hódmezővásárhelyen — ós 
•még sokat tudnék fölhozni - államo-
sítottam az iskolákat. De. midőn mérle-
geltem azt, hogy ezen városoknak 
milyen nagy áldozatokat kell hozniok, 
hogy néha megijed az ember, a midőn 
hallja, hogy 120 —180%-pótadót fizet-
nek: akkor lehetetlen volt ezen váro-
soktól megvonnom az államosítást. És 
legyenek meggyőződve, ezek a városok 
tetemes áldozatot is hoztak. (Helyeslés 
a jobboldalon.) És én azt hiszem, igen 
nagy szolgálatot teszek éppen azon 
általam kifejtett magyar kulturális 
politikának, a mikor ot t a nagy váro-
sokban eddig be nem iskolázott ma-
gyar gyermekek kellő oktatásáról gon-
doskodom. (Igaz! Úgy van! a jobb-
oldalon.) 

Az állami iskolák képének egy ér-
dekes oldalát fogja a t. képviselőház 
előtt föltüntetni, ha annyit konstatálok, 
hogy 1901-ben, tehát már ezt a budgetet 
is beleveszem, 3650 állami tanító fog 
működni, míg 1895-ben csak 1306 ilyen 
tanító volt, tehát ezeknek a száma csak-
nem megháromszorosodott. Ma már az 
az összeg is, a melyet erre fordítunk, 
a mely 1895-ben 1,860.000 korona volt, 
ennél 3,121.000 koronával több. Tudom 
én azt, hogy azok, a kik nem nagyon 
szeretik az állami iskolákat, azt fogják 
mondani, hogy bizony ez talán túl-
tengése is már az állami iskolák fej-
lődésének. Pedig hát még nagyon hátra 
vagyunk. Én azonban úgy vagyok meg-
győződve, hogy egy állami * iskola 
— lehet arról így vagy amúgy itélni — 
de ha elfogulatlanul akarunk itélni, el 
kell ismerni, hogy a magyar állam esz-
méjének helyes, pregnánsan kidombo-
rodó képviselője és hogy az oktatás 
ott azon a színvonalon áll, a mely szin-
vonalat más iskolák — általában és 
nem egyes iskolákról beszélek — alig 
érhetik el. (Igaz! Úgy van! a jobb-
oldalon.) 

Mindenesetre érdekelni fogja a házat 
az a kimutatás is, a melyből arról 
győződtetik meg — mert ez egy igen 
fontos kérdés — hogy mennyi gyer-
mek nyer oktatást az állami iskolák-
ban. (Halljuk! Halljuk!) 1895-ben pél-
dául 104.000 tanköteles jár t állami 
iskolákba, 1899-ben 198.316', ma mond-
juk 200.000, tehát még egyszer annyi 
ezen lustrum alatt, mint a mennyi 
volt ezelőtt. Nagyon érdekes az is, t. 
képviselőház, hogy anyanyelvre nézve 
szaporodott-e ez a látszám. Pl. 1896-ban 
magyar já r t 64.982, 1899-ben 105.074, 
tehát 40.000-el több mint akkor. 
Német já r t 17.700, ma jár 23.142, 
tehát 10.000-el több. Oláh 11.945, ma 
19.288, tehát 7000-el több. Tót 16.687, 
ma 27.637, tehát 10.000-el több. Szerb 
1228, ma 1873, tehát csak 645-el több. 
Horvát 1741-el több. Ruthén 1126-al 
több. 

Igen nélkülözöm természetesen azt, 
hogy a tanfelügyeletnek kellő személye 
zetóvel nem rendelkezem, úgy hogy az 
iskolalátogatásokat a lehető legponto-
sabban minden vidékre kitérj edőleg 
gyakoroltathassam. Én, a mit adminisz-
trat ív tekintetben megtehettem, azt 
megtettem. Könnyítettem rajtuk, hogy 
csak ennek a föladatnak éljenek, ennek 
a föladatnak szenteljék munkásságukat. 
Behoztam a pausális utazási átalányt 
is, de természetesen a rendes kezelé-
semre álló összeg nem elegendő. 

Azért, t. képviselőház, mégis el kell 
ismernem, hogy az iskolalátogatások 
tekintetében még nagyon sok a tenni 
való és üdvösnek tartanám, hogy- ha 
a közigazgatás rendezésénél megtalál-
nék azt a módot, a mely móddal azután 
a tanítást előnyösen lehessen ellen-
őrizni. Most tárgyalok a társminister 
urakkal arra nézve is, hogy a más 
közigazgatási ágakba tartozó agendák 
alól, a melyek véletlenül ott a köz-
igazgatási bizottságban a tanfelügyelő 
vállaira nehezedtek, azok emanczipál-

< 
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tassanak. hogy így idejüket annál in-
kább az iskolalátogatásnak szentel-
hessék. 

Xem tudom, hogy igen t. barátom, 
a földmívelésügyi minister úr, előadta-e 
a gazdasági ismétlő-iskolákra nézve a szük-
séges tájékozást, de ha nem, én leszek 
bátor igen röviden konstatálni annyit, 
hogy ma. életbelépésüknek negyedik 
évében, 1439 gazdasági ismétlő-iskola van, 
ezek közül .25—30 olyan, melyben önálló 
gazdasági szaktanító működik. Igen ter-
mészetes dolog, hogy ezt némi tekin-
tetben lendületbe hozni csak úgy 
tudom, ha engem igen t. barátom, a 
földmívelésügyi minister úr támogat, 
a ki pedig mindig a leglelkesebben 
támogat, a miért is neki it t a Ház 
szine előtt is köszönetet mondok. (Al-
talános. élénk helyeslés.) 

Minden ilyen új intézménynek van-
nak bizonyos ellenségei. Sokszor hallom 
magam is azt, hogy ezek az ismétlő-
iskolák még sem válnak be, de t. Ház. 
az nem lehet hogy mindjárt eleinte, 
rögtön nagy eredményeket létesítsenek. 
Mindenesetre helyes gondolatból indul 
ki a gazdasági ismétlő-iskola, a midőn 
az ismétlő-oktatást gazdasági irányú 
oktatással fokozni akarjuk. A községek 
szeretik is a gazdasági szakiskolákat. 
Méltóztatnak tudni, hogyan túl vannak 
terhelve nálunk a községek és mégis, a 
gyakorlati területet nem számítva, 
83—-84.000 korona hozzájárulást adnak 
a községek ezen ismétlő gazdasági 
iskolák í'öntártásához. A fő az, hogy a 
néptanítóknak gazdasági kioktatásáról 
gondoskodva legyen. Erről pedig, a mint 
mondom, gondoskodva is van. 

Meg akarom kísérelni a jövő évben az 
Alföld nagyobb községeiben a leányok részére 
külön gazdasági ismétlő-iskolát létesíteni, 
(Altalános helyeslés.) a liol a konyhaker-
tészetet, baromfitenyésztést, női kézimunkát 
és a háztartást tanítsák. (Helyeslés jobb-
felől.) Méltóztatnak tudni, t. képvis "'ló-
ház. hogv az országnak bizonyos részei-

ben a nők nem foglalkoznak :— leg-
alább nemrég egy jelentékeny irodalmi 
műben is olvastam ezt az Alföldre 
vonatkozólag. Es itt kell megfogni 
ezt az iskolákban, itt, ilyen gazdasági 
iskolákkal kell hozzászoktatni őket, ha 
azt akarjuk, hogy a nagy magyar Alföld 
az országnak és talán Európának is 
részben konyhakertjévé legyen. 

T. képviselőház! Még a polgári isko-
lákról akarok annyit mondani, hogy bár 
ezek ma is meg nem reformált rend-
szerükben nagyon keresett iskolák, hisz 
17 — 18.000 ifjú és 23—24.000 leány 
nyeri a polgári iskolában kiképeztetését, 
mégis szigorúan ragaszkodom a polgári 
iskolák reformtervéhez. (Helyeslés.) El is 
mondhatom a reform alapgondolatait. 
(Halljuk! Halljuk!) Lesz egy • négy-osz-
tályú polgári iskola, a mely mint önálló 
szervezetű befejezett egész, és mint népokta-
tási intézet fog működni. Ezen négy osz-
tály fölé jön három osztály, az ú. n. 
felső polgári iskola. 

Ennek a felsőnek kettős lesz a föla-
data. Az egyik, hogy mindazokra a 
közszolgálati ágakra képesítsen, a me-
lyekre jelenleg megfelelő iskola hiá-
nyában a középiskola és a felső keres-
kedelmi iskola képesít; a másik föladata 
a közélethez szükséges általános művelt-
ségnek a megszerzése azok számára, a 
kik felső oktatásban nem részesülnek, 
a kik egyetemi, műegyetemi s általá-
ban felső iskolai kiképzésre nem akar-
nak menni." 

A reform azonban lassabban megy 
két okból. „Kapcsolatban van a minősí-
tési törvénynyel, tehát valamennyi 
ministertársammal kell tárgyalnom ezt 
a kérdést; az ilyen kérdések pedig 
természetesen nem mehetnek olyan 
gyorsan, mint mikor egy minister 
hatáskörétől függ valamely ügy elinté-
zése. De ott van az egyévi önkéntes-
ség is, a melyre nézve tárgyalásban 
állok a hadügy minister úrral, mert én 
tígy óhajtom a felső polgári iskolát 
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létesíteni, hogy arra az egyévi önkén-
tesség kedvezménye kiterjesztessék. 
(Általános helyeslés.) Mert ezzel a 
kereskedelmi iskolákat, a melyekbe i 
most éppen az egyéves önkéntesség 
kedvezménye miatt túlsokan járnak, 
saját föladataiknak vissza lehet adni | 
(Helyeslés.) és viszont azt is hiszem, 
hogy le lehet terelni a gimnáziumokat 
is a túlnépesedéstől, mert hisz igen 
sokan vannak, mutat ja a kereskedelmi 
iskolák nagy látogatottsága, a kik nem 
pusztán a kereskedelmi czélok. hanem 
csakis az egyévi önkéntességi jog ked-
vezményének elérése czéljából járnak a 
kereskedelmi iskolába. 

Addig is, míg a reform keresztül-
vihető, a polgári iskola terén megtet-
tem azt, a mit megtehetőnek tartottam/; 
az iskolaszékek és gondnokságok szá-
márakiadott utasítást megváltoztattam, 
i t t is ugyanabból a pedagógiai elvből 
indulva ki, a melyet a népiskolákra 
vonatkozólag voltam bátor előadni, 
hogy tudniillik az iskola beléletébe ne 
avatkozzanak bele a gondnokságok. 
(Helyeslés.) A tanulmányi ügyek veze-
tését tehát új alapon rendeztem. A kéz-
ügyességi oktatásra súlyt helyeztem és 
némely városban a polgári iskolával 
kapcsolatban a kézügyességi oktatást 
föntartva, így: Kassán, Beszterczén, 
Iiesiczabányán, Oraviczán, Galgóczon, 
Dobsinán, Szombathelyen stb. Tanít-
ta t tam kézimunkára a polgári iskolai 
tanítókat is, erre nézve számukra tan-
folyamot tar tot tam. (Helyeslés.) Yolt 
ilyen Szegeden és aztán Beszterczebányán 
is. így tehát addig is, a míg a polgári 
iskolai reform a ház elé jöhet, a mi 
remélem — az akadályok elháríttat-
ván — meg fog történhetni, megtettem 
a szükséges intézkedéseket és mint 
előbb is említeni voltam szerencsés, 
azért nagyon keresett az iskola mai 
szervezetében is." 

Szólt ezekután a minister a felsőbb 
leányiskolákról, melyeknek tanfolyama 

egységes lesz minden elágazás nélkül, 
czéljuk az általános műveltség és így 
különbözni fognak úgy a polgári leány-
iskolától, mint az ií. n. leánygimná-
ziumtól. 

A tanítóképzőkről a következőket 
mondotta a minister: „Az államnak 
legalább is négy tanítóképzőre volna 
még szüksége, hogy azt a tanítóhiányt, 
a melyet még észlelek, megszüntethes-
sem; de addig is, a míg ezeket föl-
állíthatnám. iparkodtam — ha meg 
méltóztatnak nézni ezen budgetet. látni 
fogják — a tanítóképzők befogadási 
képességét emelni. (Helyeslés jobbfelől.) 
Ott van a mármarosszigeti internátus, 
ott van a losonczi tanítóképezde, a mely 
még 50, ott van a znióváraljai, a mely 
még 30 növendék befogadására bővít-
t e te t t ki. Pozsonyban is segíteni aka-
runk az égető bajon. Baján. Pápán stb. 
párhuzamos osztályokkal segítettünk. 

A tanítóképezdék színvonalának eme-
lése rendkívül nagy fontosságú kultú-
rális föladat, mert a milyen a tanító, 
olyan az iskola. (Igaz! Ugy van!) Éppen 
azért én szünidei tanfolyamokat tartok 
fönn a tanítóképző-intézeti tanárok 
részére és Jénába is elküldtem néhányat, 
hogy a szünidei tanfolyamokon tovább 
képezzék magukat. Megbízást adtam 
továbbá külön tan- és kézikönyvek 
Írására a pedagógiumok számára, mert 
ezek számára nem lehet tisztán csak 
a középiskolai tan- és kézikönyveket 
használni. Tanulmányi kirándulásokat 
engedélyeztem történelmi emlékekben 
és természeti szépségekben gazdag 
vidékekre, a hova az egész pedagógium 
kivonult s a tanár künn a szabadban 
odavezeti a hallgatókat a jelentős 
helyekhez, megbeszélik a történelmi és 
természeti nevezetességeket, a melyek 
ott észlelhetők. Egyszóval, gonclos veze-
tés mellett, akárlfogyan méltóztatnak is 
ezeket kicsinyelni. (Fölkiáltások: Dehogy 
kicsinyeljük! A világért sem kicsinyeljük!) 
ennek meg van a maga haszna és semmi 
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tekintetben sem fogok eltérni ettől a 
rendszertől. Igen nagy súlyt helyezek 
azonban e mellett arra. hogy teljesen 
képzett gazdasági szaktanítók alkalmaz-
tassanak s hogy a mezei és kerti gaz-
daságban is oktatás1 adassék. A hol 
nem volt gazdasági telep, ot t intéz-
kedtem. ho jy szerezzenek; némely 
helyen volt, hanem azt nem lehetett 
semmire sem használni; ot t intézked-
tem. hogy kicseréltessék az a hely 
olyannal, a melyet gazdasági települ 
föl lehet használni. (Helyeslés.) 

Mindezeknél azonban fontosabb az 
új tanterv, a rendtartás ós az új képe-
sítő vizsgálati szabályzat. A két utób-
bit. t. i. a rendtartást és a képesítő 
vizsgálati szabályzatot máris kiadtam. 
.V rendtartás kiadásával kapcsolatosan 
mintegy a leikökbe akartam a képez-
dei tanítóknak vésni azt, hogy mi az 
ő föladatuk: az. hogy a magyar nép-
tanító eszményképét oltsák be a tanító-
jelöltek ifjú lelkébe: mert ha ez sike-
rül. hogy az a tanító az ő eszményi 
hivatásának tudatában, tehát hivatásá-
nak szeretetével megy ki oda, akkor 
áldásos lesz az a munka, a melyet az 
a tanító kifejt. (Ugy van! Úgy van!) 
T. képviselőház! Minthogy az idő már 
is előrehaladt, lemondok arról, hogy 
tárczám többi kérdéseiről ez alkalom-
mal előzetes tájékoztatást nyújtsak. 
Csak arra kérem a t. képviselőházat, 
hogy a midőn meg méltóztatik ítélni 
itézkedéseim és általában munkám so-
rozatát. legyenek szívesek benne föl-
ismerni azt. hogy mindez egy egységes 
gondolattól, attól a gondolattól van 
vezéreltetve, hogy itt, ebben az ország-
ban megteremthessük a magyar egységes 
társadalmat és a magyar egységes társada-
lom alapján a hatalmas magyar nemzeti 
államot. (Altalános, élénk helyeslés és 
tetszés.) Ezt a gondolatot én kicsiny 
és nagy reformnál, jelentékeny és nem 
jelentékeny intézkedésnél egy perezre 
sem tévesztem szem elől. (Altalános 

helyeslés.) Csak arra kérem a t. Házat, 
hogy a mikor a magyar kultúrának 
ügyéről és érdekeiről van szó, a meny-
nyire emberileg lehetséges, tegyük félre 
a pártoskodást és a széthúzást. (Elénk 
helyeslés.) Méltóztassanak elhinni, hogy 
nem a kormányok fogják megoldani a 
magyar kultúra problémáját: az csak 
az egész nemzet együttes erejével és mun-
kájával lesz megoldható. Ebben a remény-
ben és óhajban ajánlom a költségvetés 
elfogadását." (Hosszantartó élénk helyes-
lés, éljenzés.) 

Népoktatásunk intenzív fejles/iése. 
(H.) A népoktatás nemzeti irányú 

intenzív fejlesztése Wlassics minister 
kultúrpolitikájának egyik sarkköve. E 
végből az új század első évében egész 
sorozata a kormány-intézkedéseknek 
lép életbe. Első helyen említjük a 
népiskolai új tantervet, a melvet a 
közoktatási tanács már teljesen elké-
szített, a mely a magyar népművelődés 
szilárd fundamentumát fogja képezni. 
Ezzel okozati összefüggésben említjük 
a tanítóképezdék új tantervét és rend-
tartását, a mely tanítóképzésünk szín-
vonalát jelentékenyen fogja emelni. 
Elkészült az állami elemi iskolák helyi 
felügyeletére hivatott gondnokság szá-
mára az új utasítás, a melynek alap-
elve, hogy a gondnokság kapcsolatot 
képezzen a társadalmi élet és az iskola 
között, gondozza az iskolák külső anyagi 
ügyeit, ellenőrizze a tanítók pontos 

i kötelességteljesítését ; de viszont az 
iskola beléletében a tanító, tanító-
testület, igazgató-tanító és a tanfel-
ügyelő jogait és kötelességeit a szak-
szerűség teljes érvényre emelésével 
szabatosan körvonalozza. és szabályozza 
népoktatásunk egyik ifjú, életképes 
tagozatának: a gazdasági ismétlő-isko-
láknak összes viszonyait. 

Az ifjúsági könyvtárak szervezésére 
vonatkozó javaslatát a közoktatási 
tanács már a minister elé terjészté. 
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ezek létesítésére a minister a beiratási 
díjakat rendelte fordítani. Milyen nagy 
lendületet fog adni mindez az ifjúsági 
irodalomnak, megítélhetjük abból, hogy 
a megjelölt forrásból évenkint 40 — 50 
ezer korona fordítható az ifjúsági 
könyvtárak létesítésére, fejlesztésére. 

A Néptanítók Lapja 1899. évi 23. szá-
mában részletesen ismertettük Wlassics 
ministernek azon tervét, hogy a nép-
iskolák számára a magyar történelem 
és földrajz tanításához hazai művészeink 
által szemléltető képeket akar készít-
tetni. E sorok írója által ez ügyben 
készített javaslatot a minister elnöklete 
alatt t a r to t t szaktanácskozmány beha-
tóan megvitatta, s egyhangúlag helye-
selte, hogy a népiskolák számára olyan 
történelmi és földrajzi szemléltető képek 
készíttessenek, a melyeknek czélja nem 
csupán a tárgyi ismeretnyuj tás, hanem 
egyszersmind az ifjúságban a hazaüas 
érzület ós szép iránti érzés fölkeltése 
ós ápolása. Ezután a minister kiváló 
tudósokat szólított föl arra nézve, hogy 
tegyenek körülirt javaslatot: mik legye-
nek ezen szemléltető - képek tárgyai? 
Az összes javaslatok beküldettek az 
országos közoktatási tanácshoz, majd a 
mult nyáron a külföldi hasonirányú 
szemléltető - képekből igen tanulságos 
kiállítás rendeztetett, a mely főleg 
művészeinknek nyúj to t t becses útba-
igazítást. 

A közoktatási tanács a hozzáküldött 
javaslatokat, általában az egész föl-
adatot, beható tanácskozás tárgyává 
tet te , s megállapította azon általános 
elveket, a melyek a képek kidolgozásá-
nál szem előtt tar tandók; megállapí-
to t ta továbbá a népiskolai történeti, 
irodalom-történeti és löldrajzi szemlél-
tető-képek tárgyait. 

A közoktatási tanács javaslata a 
következő: 

I. Általános elvek a szemléltető-képek kidol-
gozására vonatkozólag: 1. A szemléltető-kép 
egységes legyen, egy főtárgygyal: ne legyen 

i a képbe még egy más kép beillesztve. 2. A 
kép fölfogása egyszerű és világos legyen. 
3. A rajz biztos, határozott legyen. 4. A cse-
lekvést kevés és jellemző alakok fejezzék ki. 
5. A szinhangulat lehető világos legyen. 6. Az 
alakok mesterkélt, vagy zsúfolt kompozicziója 
kerülendő. 7. A perspektíva könnyen áttekint-
hető legyen. 8. A pályázat csupán vázlatokra 
történjék: ezek alapján a megbízás a kivitelre. 

II. Történeti szemléltető - l;éi>ek: 1. Árpád 
paizsra emelése. 2. Asztrik átadja a koronát 

\ Szent Istvánnak. 3. Szent Lászlót az európai 
í államok követei fölkérik a keresztes hadak 

fővezéréül. 4. Könyves Kálmán a meghódított 
magyar tengerpartvidék hódolatát fogadja és 
megerősíti a dalmát váiosok kiváltságait. 
5. IV. Béla és a tatárjárás (p. visszatérése). 
6. A morvamezei csata, Kun László és Habs-
burgi Rudolf. 7. Lovagjáték Nagy Lajos 
udvarán (vagy Nagy »Lajos bevonulása Ná 
polyba). 8. Hunyadi János megvédi Nándor-
fehérvárt. 9. Mátyás király Gömörben. 10. Má-
tyás király Bécsben. 11. Mátyás király könyv-
tárában tudósaival (vagy Mátyás a lakoma 
után hallgatja a hegedősök énekét). 12. Peré-

| nyiné eltemetteti a mohácsi csata halottait 
i (vagy II. Lajos király holttestének föltalálása). 

13. Martinuzzi és az erdélyi fejedelemség meg-
alapítása. 14. Szigetvár védelme. 15. Bocskay 

i és a bécsi béke megkötése. 16. Bethlen Gábor 
fogadja a külföld követeit. 17. Buda vissza-
vivása 1686., p. Petneházi kitűzi a várfalon a 
lobogót. 18. Zrínyi Ilona Munkács várában. 
19. II. Rákóczy a S z é c h é n y i országgyűlésen 
(vagy Rákóczyt a határon fogadják ruthén 
jobbágyai). 20. Vitám et sanguinem (Mária 
Terézia). 21. Széchényi megalapítja az Aka-

1 démiát. 22. V. Ferdinánd király a pozsonyi 
primási palotában (1848 ápril 12) a 48.-iki 
törvények szentesítését megköszönő orsz. rendek 
hódolatát fogadja. (A rendek élén István nádor 
s az újon kinevezett ministerek.) 23. Kossuth 
az országgyűlésen. 24. Deák Ferencz az 
országgyűlésen. 25. Ferencz József koronázása. 
26. Erzsébet királyné Deák koporsójánál. 
27. A millenniumi díszfölvonulás (Korona és 
az új országház.) 

III. Irodalom-történeti szemléltető - képek: 
1. Tinódi Sebestyén énekével lelkesíti a vár-
népeket. 2. Vörösmarty elszavalja a Fóti dalt 
Fáy András fóti szőllőjében. 3. A gyermek 
Arany Jánost olvasni tanítja édesatyja a bibliá-
ból. 4. Petőfi a „Talpra magyar" költeményét 
szavalja. 

IV. Földrajzi szemléltető-képek: 1. Alföld. 
Tájkép a Hortobágyról, vagy Kecskemét vidé-
kéről. Végtelen rónaság a háttérben, jól kul-
tivált, itt-ott facsoportokkal behintett alföld. 
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A középtéren ménes a gémes kút közül, esetleg 
cserény. Az előtér egyik oldalán részben kötött 
homokbuczkák, szőllőktől fedve. A másik 
oldalon és a szőllők közt az alföldi népvise-
letet és foglalkozásokat föltüntető alakok: : 

csikós, földmívelő, ételt vivő asszony kis gyer-
mekkel stb. — Déli verőfény, izzó világítás. 

2. Tiszai tájkép. Szépen világított, nyugalmas 
tájkép. A kép közepét a csendesen folyó Tisza 
vize foglalja el, erős tükrözéssel. A kép bal-
oldalán sűrű tölgyes a melyen keresztül árviz- l 
gát vonul. Az árvizgát a kép előterén meg-
szűnik. s itt sürgő-forgó kubikolók dolgoznak a 
gát építésén. Némelyek talicskáznak, mások a 
helyre hordott anyagot lesulykolják. A kép 
jobb oldalán kis darabka látszik a kanyarodó 
folyó partjából, a folyón komp. A kép közepén, 
középtéren gulya iszik megzavarva a víz tükrét. 
A sötétkék égen nyárias cumulus felhők. — 
A tájképet a Tiszának a Tokaj alatti bár-
melyik szakaszáról lehet venni. 

3. Dunai tájkép. Visegrád Nagy-Marosról. 
Előtérben hajókikötő-hid, hajóra váró, duna-
menti magyar, rácz és sváb néprajzi alakok-
kal. Középtéren a Duna gőzhajóval, hajó- i 
malmokkal. A háttérben Visegrád vára és a 
város. Salamon tornya, visegrádi nyaralók. A : 
kép baloldalán a szent-endrei sziget éjszaki 
végét lehet látni. Az égen sötét vihartélhők. 

4. Pozsony város. Pozsony látóképe a Duna 
déli partjáról. Háttérben a pozsonyi hegyvidék, 
a régi királyi kastély romjaival. Középen a 
Duna, rajta gőzhajóval való vontatás. Előtér-
ben a lombok alatt vásáros nép, révész, a mint 
ladikjával kiköt. A néprajzi alakok a pozsonv-
vidéki magyarokat, németeket és a vasmegyei 
vendeket állítsa elénk. — Homályos őszi idő, 
szürke felhőkkel, sárguló lombokkal, az emberek 
meleg gúnyában. 

">. Aldunai tájkép. A Kazán-szoros részlete. 
Jobbról, balról meredek sziklafalak, az egyiken 
a Széchenyi-űt, utasokkal. Kissé párás napfény, 
CÍITUS felhőkkel. Az alakok aldunai szerbek, 
románok és bolgárok lehetnek. Harcsahalászat. 

tí. Balaton. Szigligeti-öböl a Fekete kastély 
vidékéről. Középtéren a szigligeti- öböl, a melyet 
baloldalon sűrű nádas határol. Háttérben a 
szigligeti vár, a tőle délre levő halmok, ezek 
mögött messze előre nyúlik a F>adacsony sza-
bályos lejtője. A dombok között a Gulács 
csúcsa bukik elő, balra, ha a képre ráfér, 
még a Szt-György is látható. A tó hullámzása 
szűnni kezd, a csendesen ringó redőkön szét-
zilálón tükröznek a partok és az ott fehérlő 
szigligeti házak. A tavon vitorlás hajók. Az 
előtérben halászok húzzák a hálót a vonyóra, 
hajójukat a partra kötik s halat árusítanak a 
falusiaknak. IK-rült, alkonyati hangulat, 

hosszan elnyúló stratus felhőkkel, szingazdag 
levegőtávlat. 

7. Tengerpart. Fiume a fölötte emelkedő 
magaslatokról. Előtérben dolinás Karsztvidék, 
hófehér mészkősziklákkal, a melyeken az úgy-
nevezett karr képződmények láthatók. A kép 
szélén lugassal árnyékolt, vöröstetős olaszház, 
előtte olasz nép festői viseletében. A középtéren 
nagyszabású kilátás Fiúméra és a Quarneróra. 
A Fiumara torkolatában nyüzsögnek a kis 
halászbárkák, a Mária Terézia moló mögött 
nagy vitorlások, kinn az öbölben gőzhajó. A 
háttérben az isztriai hegyek. Fekete-kék ég, 
sötétkék tenger, élénk napfény. 

8. Dombvidék. Munkács vidéke a várral. 
Háti érben a Kárpátok. 

9. Középhegység. Verespatak vidéke a liucsum 
felé vezető nyeregről vagy az Abrudbányára 
vivő völgy valamelyik oldaláról. Középtéren a 
helység szétszórt házai, háttérben középmagas, 
fenyvesekkel borított hegyek. Előtérben arany-
zuzó gép, oláh nép. A hegyoldalakon a bányák 
hányói, esetleg a nagy abrudbánvai bányamüvek 
drótpályája látható legyen. Olomszürke 
lomhán úszó fellegek, a melyek itt-ott a hegy-
oldalakat is háttérbe szorítják. 

10. Selmeczbánya. Kilátás Selmeczbányára 
nyugati kapujától a Kalvária felé. Előtérben a 
város házai, kapuja, az Akadémia és a leány-
vár. Középtéren bányató. Kalvária. Hátul az 
Osztrovszky hegység körvonalai. A kép bal-
felé kiteijedhet a város közepéig. — Hideg, 
őszies, derült nap. lombtalan fákkal, csak a 
fenyvesek zöldelnek. 

11. Magas-hegység. Tájkép a Magas Tátrá-
ból. (P. a Lomniczi csúes a Kőpataki-tó felől; 
a Halas tó vidéke, a Csorbai-tó vidéke stb.) 
Kissé havas bérezek, közel látható szikla-
részletekkel. Előtérben tengerszem, némi fenyves. 
Legelöl tót ház és tót lakosság faiparral fog-
lalkozva. — A bérczeket felhők ne takarják, 
a világítás nappali legyen. 

12. Budapest főváros. Budapest a Gellért-
hegyről, szép kilátás a budai hegyekre. Az 
előtérben a Gellérthegy sziklái, szerpentina 
útja, fővárosi nép, sétálók, árusok, rendőr. 
A középtér legkiemelkedőbb része a királyi 
vár. A város éjszakkeleti része fölött füstös 
levegő, egyébként nyugodt derü. 

13. Modem alföldi város. Szeged. Lehetőleg 
jellemző részlet a városból, a mely annak 
modern jellegét és alföldi természetét kiemeli. 
Az utczán alföldi polgárnép. - Derült idő, 
néhány jól jellemzett felhőalakkal. 

14. Kisebb alföldi város. Valamelyik alföldi 
városnak olyan részlete, a melyik széles ut-
czákat, nagy udvaros alföldi magyar házakat 
mutat be. Az előtérben, vagy a középtér 
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elején artézi kút lássék, az utczán földmívelő 
nép. Az előtér egyik felén egv házat jól, rész-
letesen lehet látni, az udvar teljes fölszerelésé-
vel, s minél több olyan részlettel, a mi a házi 
foglalkozásokat mutatja be. - Poros utak, 
poros levegő, nyárias cumulusok. 

15. Hegyvidéki város. Brassó éjszakkeletről, 
háttérben a Czenk sötét oldala s a Fogarasi 
havasok. Középen a város, jól kiemelkedő 
templomával. Az előtérben székely ház részlete, 
székelv és szász néppel. — Nehéz felhők, mint 
szeles időben, tiszta levegő, aczélos hegyszinek. 

Íme, ezek lesznek a magyar nép-
iskolai új szemléltető-képek, a melyek-
nek művészi kivitele felöl a minister 
még ez évben gondoskodik, mert a 
szükséges költségek a folyó évi állami 
költségvetésben már biztosítva vannak. 

(ioudoljuuk most arra, hogy ezen 
művészi kivitelű magyar történelmi, 
irodalom-történeti és földrajzi képek 
1 7 ezer népiskolában közel két millió 
magyar és nem magyar anyanyelvű 
gyermek lelkivilága elé fogják vará-
zsolni a magyar nemzet ezeréves múlt-
jának dicsőségét, még olyan vonat-
kozásokban is, midőn a magyarok az 
itt lakó nemzetiségekkel együtt küz-
döttek a közös magyar szent haza 
érdekében ; bemutatják a magyar 
hazát gyönyörű részleteiben. Isten 
áldotta minden vonatkozásaiban; — s 
akkor méltányolhatjuk kellően a minister 
zseniális és nagyfontosságú akczióját. 

Meg kell még azt is említenünk, hogy 
sem a mult nyáron i t t Budapesten 
rendezett szemléltető-kép • kiállításon, 
sem .a párisi nagy világversenyen egy 
ország népoktatási kiállításában sem 
találtunk olyan szeniléltő-kép esopor-
tozatot. a mely a most tervbe vett 
'magyar szemléltető-képek konczepczió-
jával és nagy jelentőségével veteked-
hetet t volna. Még azt is megemlítjük, 
hogy a magyar történelmi és földrajzi 
szemléltető - képek nemcsak a nép-
iskolákban. hanem még a polgári, sőt 
a középiskolákban is igen becses taní-
tási segédeszközei lesznek a magyar 
történelem és földrajz tanításának. 

íme, így vezeti be Wlassics minister 
a XX. századot a magyar nemzeti 
népnevelés intenzív fejlesztése érde-
kében. Erős a hitünk, hogy mindezen 
intézkedések a magyar nemzeti állam 
konszolidácziójábanigen becses tényezők-
nek fognak bizonyulni. 

Rendelet a tankönyvek iigyében. 
A vallás- és közoktatásügyi minister <37 ÍI77. sz. a. 
a következő rendeletet intézte a kir. tanfjglüyyelősé-

gekhez: 
Tudomágpmra jutott, hogv a tanítók, i.letve 

tanítótestületek t ibb helyt gyakorta változtat-
ják az intézeteikben használatos kézikönvveket, 
minek következtében ezen iskolák egy-egy 
osztályában minduntalan más-más kézikönyv 
kerül a gyermek kezébe. 

Minthogy azonban a gyakori tankönyvváltoz-
tatás egyrészről a tanítás sikerességét veszé-
lyezteti, másrészről meg az iskoláztató szülőket 
és az iskolaföntartó községeket anyagilag is 
sújt ja: fölhívom a tanfelügyelőséget, hogv a 
tankönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában az 1040/90. eln. 
sz. a. kelt rendeletemmel kiadott szabályzat 
14. Jj-a értelmében komolyan figyelmeztesse a 
vezetése alatt álló állami és államilag segélyezett 
községi iskolák tanítóit, illetve tanítótestületeit, 
hogy az intézetükben használatban lévő egyes 
tankönyvek megváltoztatására nézve csak szoros 
kivételképen és csak az esetben tegyenek 
javaslatot, ha a behozandó új tankönyv nyelvi, 
tárgyi és didaktikai tekintetben határozottan 
jobb, mint a régi. 

Ugyanebből a szempontból Ítélendő meg az 
is, midőn valamelv állami és államilag segé-_ c? o 
lvezett községi elemi iskola az állami kiadfány 
helyett valamely más engedélyezett tankönyvet 
kiván behozni. Mert az 1891. évi május hó 
12.-én 15.364. sz. a. és u. a. év agusztus hó 
6.-án 33.028. sz. a. kelt és az állami kiad-
ványok kötelező használatáról szóló rendeletek 
módosítást szenvednek ugyan a „Tankönyvek 
megbirálása, engedélyezése és használatba vétele 
tárgyában" 1940/96. eln. sz. a. kelt rendele-
temmel kiadott szabályzat 13. §-a folytán; 
vagyis az ezen utóbbi rendelet alapján enge-
délyezett népiskolai tankönyvek használhatók 
az állami és államilag segélyezett községi nép-
iskolákban is, de csakis abban az esetben, ha 
a tanító, illetőleg tanítótestület alaposan meg-
okolja a tankönyvváltoztatás szükségességét és 
kimutatja, hogv a behozandó új tankönyv 
nyelvi, tárgyi és didaktikai tekintetben hatá-
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I 
rozottan jobb és az illető intézet czéljainak 
jobban megfelel, mint a régi. 

E végből utasítsa a tanfelügyelőség: 
1. A: osztatlan népiskolában a tanítót, hogy 

minden év április l - i g a leggondosabban 
állítsa egy ne a jövő évben használandó tan-
könyvek jegyzékét és ezen jegyzéket, valamint 
ha új tankönyvet akar behozni, az esetben ezt 
alaposan megokoló jelentése kíséretében a 
jelzett időpontig jóváhagyás végett a tanfel-
Ü<Í velőségnek mutassa be. o«' o 

2. Az osztott népiskolában pedig utasítsa a 
tanítótestületet, hogy minden év márczius havá-
ban tartson egy külön tantestületi értekezletet 
a jövő évben használandó tankönyvek jegyzé-
kének megállapítása czéljából és az esetben, 
ha valamelyik tanító tankönyvet óhajt változ-
tatni : akkor az illető tanító a tantestületi 
ülésen tartozik igazolni, hogy a választott 
könyv jobban megfelel rendeltetésének, mint 
az eddig használt. 

Ennélfogva minden egyes könyvváltoztatást 
(annak megjelölésével, hogy a régi tankönyv 
mennyi ideig volt használatban) külön meg 
kell okolni a föntebb említett szempontokból 
illetve, hogy miben áll az új könyv előnye a 
régi fölött. Oly könyv, mely több évi tanul-
mánynak szolgál alapjául, első izben csak a 
kezdő évfolyamban változtató meg s csak a 
következő években vihető föl folytatólag a 

/ 

magasabb évfolyamokba úgy, hogy a tanulók 
mindig a megkezdett könyvvel fejezzék be a 
megfelelő tanulmányt. 

A tankönyvjegyzék összeállítása czéljából 
tartott tantestületi értekezlet jegyzőkönyvét a j 
tankönyvváltoztatást indokoló jelentéssel együtt 
minden év április 1.-ig a kir. tanfelügyelőhöz 
kell eljuttatni; a kinek jóváhagyása előtt a 
tankönyv változtatásra irányuló tanítótestületi 
határozatok nem foganatosíthatók. 

A tanfelügyelőség ezen ügyben május végéig 
tartozik intézkedni. 

Budapest, 1901. február hó 11.-én. 
A minister meghagyásából : 

Molnár 
ministeri tanácsos, elnöki titkár. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyi lvání tot ta : a barsvármegyei 

népbank igazgatóságának, mely az aranyos-
maróthi áll. el. közs. polg. leányiskola és ala-
pítványi óvodai szegény növendékek fölruhá-
zására ö'szesen 320 koronát adományozott; 
az ungvári gyermekbarát-egyesületnek, a mely 
az ottani szegénysorsu tanulók fölruházására 

617 korona értékű ruhaneműt adományozott; 
a marosujvári Erzsóbet-egycsületnek, mely az 
ottani áll. el. iskola szegénysorsú növendékei-
nek fölruházására 850 koronát adományozott; 
a za'antai jótékony-nőegyletnek a mely az ottani 
állami elemi iskolai növendékek fölruházására 
270 koronát adományozott. 

Kinevezte: Hosszú Aurél oki. tanítót a 
horgosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá: Borulh 
Jolán oki. óvónőt a tolcsvai állami óvodához 
óvónővé; Adámy Rezső oki. tanítót a topán-
falvi áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Zejfer Gizella radvánczi áll. 
óvónőt a biai áll. óvodához; Nagy Kálmán 
beregszász-végardói áll. el. isk. tanítót a bereg-
szászi áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősí tet te : ííarisné-Krszte-
kanits Emma kusziczi közs. isk. r. tanítónőt 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Droppa Ferencz 
a diósgyőri vas- és aczélgyár pereczesi bánya-
telepén alkalmazott munkaképtelen áll. el. isk. 
tanító részére évi 800 koronát; Gruits Frigyes 
(Miroszláv) tovarisovai munkaképtelen g. kel. 
tanító részére évi 1140 koronát; Nagel Róza 
újvidéki munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónő 
részére évi 1160 koronát. 

Segély-, ill . gyámpénzt utalványozott : 
Lyosz Simon semetkoczi nyug. volt g. kath. 
tanító özv., szül. Holadt Anna részére évi 
300 koronát; néh. Máthé János vizszilvási ev. 
ref. el. isk. volt tanító özv., szül. Péterfy Ilona 
és két kiskorú árvája részére együtt évi 581 
korona 32 fillért; Ventura József c-sukárdi 
r. kath. nyug. tanító özv., szül. Haas Mária 
részére évi 300 koronát; néh. Kohn Ferencz 
nyug. újvidéki izr. tanító özv., szül. Trebits 
Rozália rés?ére évi 600 koronát; néh. Kocsis 
Károly sümegi r. kath. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Látos Rózsa részére évi 620 koronát és 
3 kiskorú árvája részére együtt 309 korona 
99 fillért; néh. Deutsch Samu szegedi volt izr. 
tanító özv., szül. Stern Karolia részére évi 
680 koronát, Marcell és Ernő kiskorú árvái 
részére pedig 226 korona G6 fillért; néh. Tóth 
József volt mezőkeresztesi nvug. evang. ref. 
tanító özv., szül. Belényesi Erzsébet részére 
évi 620 koronát; néh. Huszár Jakab jázovai 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Víg Ilona és 
3 kiskorú árvája részére összesen 675 ko-
ronát; néh. Zilahi József hadrévi áll. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Erdélyi Lujza részére 
évi 450 koronát. 

Árvaházba való fölvételét e l rende l te : 
néh. Metzker János volt budafoki róm. kath. 
tanító Borbála nevű árvájának a kecskemétibe. 

-
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Vass Mátyás.* 
Xtíin szokásom, hogy személyekről dicsőítő 

himnuszokat zengedezzek. Utálatos a tolakodó 
hízelgés, bármint igyekszik is furfangos ügyes-
séggel a polczon ülő „nagy férfiút" körül-
rajongni. Mint illattal in művirág, olyan ez a 
puszta kötelességet is érdemmé hatványozó 
dicsőítés, ha önzésből fakad. 

De a mikor igazi érdemről, kivételszámba 
menő ritka jellemről, igazi hazafiról, valódi 
nagyságról van szó, készséggel emelünk kalapot, 
mert. ezt követeli az elismerés, mely úgyis 
egyedüli osztályrésze a derék férfiaknak. S ha 
a kapaszkodók, az ügyes modernkék buborék-
munkájukért koszorúkat nyernek, csak meg-
érdemel a/, igaz ember is egy csekélyke 
babérágat! 

Fogadd, érdemes férfiú e kis borostyánt! 
Nem mintha szükséged volna e jelentéktelen 
elismerésre, hanem mert kötelességünk legalább o O 
ily módon leróni hálánkat. 

Engedd meg, liogy tudtod, beleegyezésed 
nélkül elmondhassam ez alábbiakat, melyekhez 
az életrajzi adatokat úgy szedtem össze a 
Néptanoda s a Magyar Tanítók Naptárá-ból, 
de melyek lényegét hét évi szegedi s több 
évi vidéki tapasztalatomból állapítottam ínég. 
Ne vedd dicséretnek, még kevé^bbé hizelgés-
nek soraimat — hiszen mi cze'lom volna 
mindezekkel ? — hanem tekintsd szavaimat 
színigazságoknak, melyek önként fakadtak föl 
szívemből, mint illat a virág kelyhéből, most, 
hogy a magyarok Istene 64 életévvel megáldott, 
melyből 42 őt a hazának, az iskolának s a 
tanítóságnak szenteltél. 

Negyvenkét év az iskolában százféle apró, 
tudatlan gyermek között, nagy föladat! Negy-
venkét év buzgó, áldásos munka közt bent a 
„tanteremben", ugyanakkor folytonos küzdés 
és önzetlen irodalmi működés az iskola falain 
kívül: ezt csak az tudja megérteni, a ki maga 
is néptanító volt! 

Minden munka szép és nehéz, ha odaadással 
párosul, de a lelkiismeretes tanító munkájával 
még sem ér föl egyik sem. 

Bámulatos egy-egv székesegyház messze 
csillogó kupolája, pompás látvány a palota-

* Vaus Mátyás nyugalomba vonulása alkalmából, 
a kinek tiszteletére a szegedi Kass-vigadóban f. hó 
?-ikén fényes társasvacsorát rendeztek. 

sorok festői csoportja: ám a hangyák és 
méhek csöndes munkája mindezt megszégyeníti. 
Amott erős emberek hatalmas gépekkel, itt 
apró teremtmények láthatatlan részecskékkel 
dolgoznak . . . 

Le a kalappal a hangyaszorgalmú néptanítók 
előtt! Zajtalan munkájuk liazafísá^gal, eszinényi-
séggel karöltve bámulatosabb, eredményesebb, 
mint a győző hadvezérek hajmeresztő tettei. 

Petőfi, Moliére, Shakspere, Göthe, Homér 
Műveitek híre, dicsősége mit ér V 
Ha — miket ránk hagyott az istenek kegye, 
Nincsen tanítóság, mely közkincscsé tegye. 

Mi a tanítóság'? Bércztetőn nőtt fenyő. 
Lába alatt kőszirt, feje felett felhő, 
S ámbár alig hall mást, mint harsogó szelet, 
Sorsküzdelmet feled — munkál, tanít, szeret . . . 

Jár-kél útat törve úttalan avaron 
S a bére: sorsharag s elmaradt jutalom. 
A jövő számára sziklavárat emelt, 
Zsenge ifjainkból embert s magyart nevelt. 

„Ne a gépeket csodáljátok" — mondja 
Turgenyev - „ne a vívmányokat, hanem azt 
az ismeretlen hatalmat, a niit Géniuiznak 
mondanak, a mi az ember szimbólumát, a 
szót, létrehozta. Ha láttok egy megkövesült 
fatörzset, ne csodálkozzatok, mindez néhány 
évezred műve. De gondoljátok el csak azt a 
szörnyű, korszakokon át tartó küzdelmet, a 
míg az állati makogás szóvá alakult!" 

Csodáljuk a néptanítókat, a kik évtizedről 
évtizedre rozzant termekben, romlott levegőben, 
testet-lelket ölő nehéz munkával formálják 
emberré a tudatlan apróságot. Minő türelem, 
minő óriási fáradság, mennyi furfang, módszer, 
tudás s minienekfölött mennyi lelkesedés 
kell ehhez, mert a tanítói pálya messze esik 
a hír, dicsőség és anyagi haszon útjától! 

Nem tudom mit csodáljak inkább Foss 
Mátyásban: a vasszorgalmat, az önzetlen mun-
kást, a nagy hazafit, az irodalom lelkes műve-
lőjét, a pedagógust, a nemesszivü kartársat, 
vagy a puritán, de önérzetes férfiút ? Annyi 
bizonyos, hogy mindenikben nagy és kiemel-
kedő, mert ennyi jeles tulajdonság bármely 
országos hirű embernek is díszére válnék. 
Igaza van Lakitsnak. a mikor ezeket mondja: 
„ Vass Mátyás élete a tanügyé, a tanügyi 
irodalomé és a kartársi segítésre szánt ember-
baráti intézeteké.' 
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Vass Mátyás a magyar ember, a magyar 
tanító valóságos példaképe; idejét föláldozta 
tanítótársainak s a hazának, látóképességét a 
tudománynak s az iskolának, szorgalommal 
párosult tudása gyümölcsét nem vagyonszer-
zésre, hanem ideális czélo^ra fordította. A ki 
ennyit tesz, az hasonlatos ahhoz, a ki életét 
áldozva a hazáért. 

De lássuk e ritka ember rövid életrajzát 
Yass Mátyás 1837 ben Kis-Kun-Dorozsmán 

született. Iskoláit Szegeden végezte s mái-
tanuló korában különös szeretettel viselkedett 
Szeged iskolaügye iránt, melynek iskoláiban 
többször helyettesített is. 1858-ban Szegváron, 
majd 1871-ben Szegeden találjuk, mint taní-
tót. Az utóbbi helyen nemsokára a belvárosi 
iskolához helyezték át, melynek tiszteletbeli 
igazgatója volt. 

A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága" 1895. évi nagygyűlésén a tanítók lakás-
pénzének rendezéséről* nagyszabású előadást 
tartott, melynek értelmében a ministeriumhoz 
fölfolyamodtak. 1896-ban a gazdasági ismétlő-
iskolák érdekébeti agitált s csakugyan a követ-
kező évben már alakulták is ilyfajta intézetek. 

Erdemei elismeréseül a régi „Országos 
Közoktatásügyi Tanácsinak kültagjává, az 
Országos Bizottságnak több éven át alelnökévé 
lett. 

Legnagvobb munkásságát az egyesületi élet-
ben s főkép az iskolaügyi irodalom terén fej-
tette ki. Többször átdolgozott s minden osztály 
számára írt olvasókönyvei nemcsak Szegeden 
s Csóngrádvármegyében, hanem az egész 
országban kedvelt kézikönyvek. 

Érdekes műve az „Emlékkönyv a szegedi 
tanítók aradi útjáról", még kiválóbb a „Szeged 
város községi iskoláinak és kisdedóvó intéze-
teinek története kapcsolatban az olvasás-irás 
tanításának történetével", nagyszabásií a Lantos 
Bélával közösen írt „Csongrádvármegyei tanító-
egyesület 30-éves története". Szeged város öt 
kötetes történetének utolsó kötetében pedig 
megirta Szeged közoktatásának történetét, 
felölelve az összes iskolafajokat. Figyelemre 
méltó emlékirata a szegedi tanyai iskolák 
államosítása, melynek alapján Szeged törvény-
hatósága megindította a tárgyalásokat a minis-
teriummal. 

Vass Mátyást az itt csak vázolt működése 
alapján a szegedi Dugonics-Társulat rendes 
tagul választotta meg. 

Itt olvasta föl székfoglalóul „Libellus 
Alpliabetus pedagógiai korrajz Szeged múltjá-
ból1' czímű müvét. E társaság gyűlésein több-
ször értekezett. 

Munkássága sokoldalú voltát bizonyítja, hogy 
a szegedi és iskolaügyi lapoknak, különösen a 

pécsi Néptanodának — mért nem Nép-
iskola ? — 30 éven át volt szorgalmas dolgo-
zótársa. 

Neki s barátainak köszönhető a „ Csongrád -
megyei Tanító-Egyesület"-nek a megteremtése* 
mely arról nevezetes, hogy még síz 1868. évi 
38. t.-cz. megalkotása előtt keletkezett. E derék 
egyesületnek 1895 óta Vass Mátyás az elnöke. 
Kartársi szeretetének fényes bizonyítéka az a 
fáradozás, melylyel az „Eötvös-alap" csongrád-
megyei fiókját létrehozta. Ez a fiók Eötvös-
alap kezeli „ Vass-alpp" czímén a V. M. 
olvasókönyvei járulékaiból és a sajátjából 
kiegészített 2000 koronás alapot. E buzgói 
kodásért Yass Mátyást az Eötvös-alap tiszte-
letbeli tagjául választotta. De tiszteletbeli tagja 
ő számos más egyesületnek is. 

Nehéz volna mindazt fölsorolni, a mit az 
iskolában s ezen kívül tett. Lelkes munkája 
sikerét eléggé bizonyítja a sok szó- és Írásban 
kifejezett elismerés s különösen a legfelsőbb 
kitüntetés, mely 1896-ban arany érdemkereszt 
alakjában érte. 

íme, Vass Mátyás érdemei! 
De bármily örömmel írtam is le e sorokat, 

szívem elszorul, ha rágondolok, hogy ime, 
Vass Mátyás nyugalomba vonulásával ismét 
kidől egy a régi jó gárdából, abból a sorból, 
a hol a kötelesség, az önzetlen becsiletes 
munka, a megalkuvásnélküli jellem s a ma-
gyar önérzet volt irányadó. Elszorul a szivem* 
ha látom a könnyebbvérű ifjú nemzedéket, 
mely akaratlanul is rabja az uralkodó anyag-
elvfiség rút elveinek. Fájdalom, a kapaszkodás, 
az olcsó sikervadászat kezd a legideálisabb 
pályán, a tanítóin, is tért hódítani. 

Ifjú kartársak! legyen példaképetek Va.-s 
Mátyás! Tanuljatok tőle igaz hazafiságot, 
tanuljátok meg, miképen kell a hazát, az 
iskolát önzetlenül szeretni. Kérdezzétek meg 
tőle ti nyolcz könyvből egy kilenczediket gyártó 
„modern tankönyvirók", hogyan kell éveken 
át fáradsággal jó könyvet írni, hogyan kell 
egymást önzetlenül szeretnünk ? ! 

Ha ezt megteszitek, nem kell félnünk a 
jövőtől. Vass Mátyások újra lesznek! 

Adja Isten, hogy e kitűnő férfiú zavartala 
nul élvezze a megérdemlett nyugalom csöndes 
békéjét! 

(Szeged.) Sassi Xagy Lajos. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Katonaügyben, a tanítók és tanítójelöltek 

sorozás előtt állván, a napokban számosan for-
dultak hozzánk. Sokaknak levélben válaszoltunk, 
némelyek azonban oly részletes útbaigazításo-
kat kívánnak, hogy azokat lemásolni nincs 
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módunkban. A Tanítók Tanácsadója cz. út-
mutató könyv ezzel az ügygyei egy .ívnyi ter-
jedelemben nemcsak hogy tüzetesen foglal-
kozik. hanem iratmintákat is csatol az eljárás 
megkönnyítése végett. Erre a forrásra hívjuk 
föl a katonaköteles tanítók és tanítójelöltek 
figyelmét most, midőn a fősorozás ideje be-
köszöntött. A Tanítók Tanácsadója cz. könyv 
lapunk szerkesztőségében rendelhető meg; ára 
fűzve 2 K. 60 f., kötve 3 K. A ki ajánlva 
kívánja küldetni, az áron fölül még 45 fillért 
mellékeljen, -r- L. I . Család. Csak megválasz-
tatása napjától, illetőleg nov. 1-től fogva ese-
dékes. — E. K. Sárd. Az alapszabályok 
megküldése iránt intézkedtünk. Kénes gyufa 
is lesz. Ugybuzgóságáért az Eötvös-alap elnök-
sége köszönetét küldi. — P . 0. L.-Hibbe. 
Semmit sem hallottunk arról, hogy gazd. 
ism.-iskolák számára ingyen - tankönyveket 
engedélyeznének. — Schl. Ií . Bikity. Mi sem 
ismerünk olyat, a milyenről ön ír. — P . P . Alsó-
Sztregova. A kir. tanf. útján a mmisteriumhoz 
kell folyamodni A mellékletek a „Tanítók Ta-
nácsadója' cz. könyvben vannak fölsorolva. — 
G. E. Tornya. Forduljon Sebestyéné-Stettina 
Ilonához, Erzsébet-nőiskola VI., Andrássy-út. — 
Sch. K. P in tak . S. B. lakása VII., Dembinszky-
utcza 46. sz. - I)r. Z. A tanítói állást ne hagyja 
ott, míg hivatalosan el nem intézik kérvényét. 
A többi fölsorolt kérdéseire a Tanítók Tanács-
adója cz. könyvünk ad részletes tájékozást. A 
végkielégítésről a 179., 180., 181.-ik, a tanítói 
oklevél értékéről pedig a 27., 28. stb. lapjain 
van szó. Oklevélhez nem kötött állásnál a 
tanítói oklevélnél többet ér az állás természe-
tének megfelelő hivatottság, egyéni képesség, 
arravalóság igazolása. — W. Mihály ig. Az 
illető iskolaszolga jutalmazására az iskolafen-
tartó hivatott. 18 évi szolgálat magában véve 
még nem érdem s nem is oly jelentőségű, 
hogy érte külön jutalmazást lehetne várni. Az 
állami hivatal- s iskolaszolgák 40 évig kötele-
sek szolgálni. Akkor teljes fizetést kapnak 
nyugdíjul, ha minden év beszámítható ily czí-
men. Jutalmat csak igen ritka esetben kap 
egyik-másik. Kár volna a bélyeget. veszte-
getni. Ön talán összetéveszti a gazdasági 
cselédek jutalmazásával, melyet a földmívelési 
minister adott már egy pár esetben. — 
U. -T. Nilgy-Czétény. 1. Részletesen benne van 
a „Tanítók Tanácsadója" cz. könyvben; szíves-
kedjék ott elolvasni, 2. Annak idején majd benne 
lesz lapunkban. 3. A pályázati hirdetményben 
meg lesz az is. — H. D. Hosszú P ívszteg. 
Nagyon csodáljuk, hogy a „Tanítók Tanács-
adója" cz könyv „árát nem találta lapunkban", | 
holott minden számban olvasható az. Egyéb- i 
iránt már megküldtük, mint kívánta, után- | 

vétellel, csakhogy ez 65 fillérrel drágítja meg 
a munkát! — Több állami tanítónak. Az 
állami tanítók (tanítónők) fizetését, a költség-
vetés törvényerőre emelkedése után, szolgálati 
idő arányában fogják rendezni, illetőleg emelni. 
Külön-külön hasonló kérdezősködésekre nem 
adunk ezentúl választ. — D. K.-Varcza. 1. A 
betegápolási pótadót mindnyájunknak meg 
kell fizetnünk. 2. Államsegélyt kérő folyamod-
ványa nijtcs a ministeriumban. — M. A. 
lílenova. 1. Bélyegtelen kérvényen megsür-
getheti a ministeriumnál. 2. A tanfolyamok 
annak idejében hirdetve lesznek lapunkban; 
előre mi sem tudjuk. — D. A. 1. A tanító 
készpénzfizetése IV. oszt. kereseti adó alá tar-
tozik. Nem sokaljuk, hogy ön 12 koronát 
fizetett. A nyugdíjjogosultságért fizetett évi 
díjat nem lehet az állami adóval azonosítani. 
2. Fizetéshátraléka behajtását s az ön kezébe 
való átadását a politikai hatóságnál szorgal-
mazza. Vagy tán ott még be sem jelentette ? 
(A fizetési hátralékok behajtásáról a Tanítók 
Tanácsadója cz. könyvünk 153., 154., 155., 
156., 157., 158. lapjain van szó.) — Államo-
sí tot t . 1. Ma még nem tudható: vájjon isko-
láik államosítása esetére az érdekelt tanítók 
érdekei nem fognak-e megrövidíttetni. Az 
egyezkedésnél kellene arra törekedni, hogy az 
állam átvegye szolgálatába a tanítókat. Ha az 
illetők minden tekintetben megfelelnek a 
követelménynek, akkor ez a kívánság elérhető. 
Egyébként az államkormányt nem lehet arra 
kötelezni, hogy az iskolát tanítóval együtt vegye 
át. Az államosítás sok helyütt éppen azért törté-
nik, mert a községi iskola (vagy tanítója, vagy 
más ok miatt) nem felel meg a jogos kívána-
lomnak. 2. Az esetleges kinevezés tehát jó rész-
ben az egyezségtől függ. 3. Az iskola föl-
osztása „végett" nem kérhet a tanító vég-
kielégítést. (Talán azt akarja mondani: 
„fölosztása miatt" ? Ebben az esetben, ha állás 
nélkül maradna, nincs kizárva a lehetőség a 
végkielégítés kieszközlésére. Mi ezt a tanító 
érdeke szempontjából nem javasoljuk.) 4. Az 
államkormány önmaga fog intézkedni az iránt: 
ki legyen iskolaigazgató. Egyszóval mindezeket 
a függő kérdéseket az iskolaátadás föltételeivel 
együtt kellene tisztázni. — Gazd. taní tó . 
A dolog természetéből következik, hogy ön 
vezesse az egész gazdasági ismétlőt, miután 
ön gazdasági tanfolyamot végzett. Ha a 
növendékek nagy száma megokolttá tenné a 
szétválasztást, akkor intézkedni kell, hogy 
más tanítót is megbízzanak. A nőtanítók 
közül a legalkalmasabbat kellene beosztani 
a leánviskolai ismétlőbe. Az 1896. évi szer-
vezet 7. és 15-ik pontjai követelik, hogy a 
fiú- és leányismétlő-tankötelesek — az el-
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méleti tanításnál, a mennyiben lehetséges, — 
a gyakorlati tanításnál pedig mindenesetre 
elkülönítendők.. . . Továbbá . . . ha a leány 
növendékek ismétlő-iskolai kézimunka-oktatása 
felől intézkedni lehet, úgy ezen tantárgynak, mint 
a leányoknál esetleg még az olvasás- és fogalma-
zásnak tanítására is tanítónők alkalmazandók. 
Ugyancsak az 1896. évben a gazd. ismétlő-
iskolák számára kibocsátott tanterv már tüze-
tesen fölsorolja a leányok számára az első, 
második, harmadik évben tanítandó gazdasági 
ismeretek tétéleit, (pl. kerti föld mívelése... 
konyhakerti növények termelésének gyakorlása. 
Baromfitenyésztés. Gyümölcsök értékesítésére: 
aszalás, befőzés stb. . . ) Ha 60 nál több tanuló 
jelentkeznék, jogosan sürgetheti a párhuzamos 
osztály nyitását. A megye kir. tanf. bizonyára 
segítségére leend. Árgyilan Demeter . Folya-
modjék fiaiért a gimn. igazgatóságához. Nagy 
tekintettel vannak a tanítók fiai tandíj mentesí-
tésére, ha magaviselet és előmenetel s szor-
galom alapján az illetők a kedve ményt megér-
demlik. A tanítók elsőbbsége abban is nyilvá-
nul, hogy nem kell szegénységi bizonyítványt 
mellékelniük fiaik tandíjmentesítése végett. — 
Gy. Sz. M. A Bécs-Hernalsi katonatiszti 
leányok nevelő-intézetét jeles sikerrel végzett 
s ottan elemi és polgári leányiskolák vezeté-
sére képesített nő, bár magyarországi illetőségű, 
nálunk nem folyamodhatik tanítónői állomásért, 
míg oklevelét nem nostrifikálják. Az oklevél 
honosítására vonatkozó eljárást a Tanítók 
Tanácsadója ez. könyvünk 6-ik és 7-ik lapján 
találhatja meg. — Notáros Sz. Magasabb 
iskolába neri járók életük 12-ik évének betöl-
tése után a 15-ik életév betöltéseig ismétlő-
iskolába kötelesek járni, habár az elemi isk. 
IV. oszt. bevégzése után egyideig polgári 
vagy felsőbb leányiskolái növendékek voltak. 
A tanom-ziskolák, a polg. isk. négy oszt. vagy 
felső népiskolát végzetteket csanis a rajz és 
szaktantárgvak tanulására kötelezők; a polg. 
vasrv középisk. ITI-ik vagy a felső népisk. Il-ik 
osztályát végzett iparos, kereskedő-tanonezokat 
az iparos-tanonczi^kola harmadik osztályába 
ves/ik föl s ekként számítják be az elemi isk. 
után végzett tanulmányaikat. — Radvánszky. 
Állása elfoglalásától fogva jogosult az esedékes 
fizetésére. — B. B. A kérdéses ifj.. egyesület 
alapszabályzatát a kir. tanf. útján a közokt. 
min. úrhoz terjeszszék föl jóváhagyás végett. 
Innen, ha szükséges, átteszik a belügyminis-
terhez vélemény kíséretében. Ugyanettől a 
ministeriumtól kérjenek államsegélyt. A föld-
mívelési ininisterhez külön folyamodványt in-
tézzenek népies iratok küldése végett. 

- e O & O -

EULONFELEK. 
Yilág folyása. Az országgyűlés képviselő-
a mult héten a földmívelésügyi tárcza 

költségvetését tárgyalta. F. hó 11.-én Darányi 
minister is fölszólalt és nagy ^részletességgel 
válaszolt mindarra, a mit a vita szónokai 
beszédeikben fölhoztak. A munkás-kérdésre és 
szocziális politikájára áttérve, előadta a minister, 
hogy a legutóbb alapított munkás-pénztár intéz-
ménye szépen fejlődik, a munkás-könyvtárak 
egyre szaporodnak, felytonosan nő azoknak a 
mezei munkásoknak a száma, a kiknek az állam 
szerzett munkát és kenyeret. Jóleső érzéssel 
hallgatta az egész Ház a minister fejtegetéseit, 
melyekben a telepítés nagy magyarságmentő 
munkálatáról beszámol. Darányi ministernek ez 
a nagy érdem-számba menő akcziója az utóbbi 
években is szépen fejlődött; rövid idő alatt, 
aránylag csekély eszközökkel impozáns ered-
ményt ért el, melynek nem a legkisebb része 
az, hogy a telepítési akczió hánt bizalom nyil-
vánul az egész országban. A földmívelési költség-
vetést f. hó 14.-én befejezték s még az nap 
megkezdték a közoktatásügyi tárcza költség-
vetésének tárgyalását, melynek első napján 
csak a minister beszélt. A minister nagy 
hatást keltett beszédét lapunk első helyén 
közöljük. A vita második napján Janits Imre' 
gr. Zichy János, Dózsa Endre és Boda Vil-
mos képviselők; szombaton, f. hó 16.-án. 
Páder Rezső, Konkoly-Thege Miklós, Illyés 
Bálint, Tisza István gróf és Rátkay László vettek 
részt az általános vitában. Hétfőn és kedden a 
képviselőház nem tartott ülést. — Milán király, 
a volt szerb fejedelem, f. hó 11.-én d. u. 4 ó. 15 
perczkor Bécsben meghalt. Milán halálát régi 
szívbaja okozta, mely influenza folytán vált akuttá. 
A volt király csak 47 éves volt s korai halála 
mindenkit megdöbbentett. Zaklatott, küzdelmes 
élete volt az elhunyt királynak, de Szerbia 
neki köszönhette függetlenségét és művelődését. 
Magyarországnak a megboldogult király mindig 
őszinte, igaz barátja volt és szemét is egy 
magyar mágnás: Zichy Jenő gróf fogta le, 
mert fia: Sándor király sem halálos ágyához, 
sem temetésére nem ment el az apjának. 
Milán király a mi királyunkhoz intézett leve-
lében kifejezte abbeli végső óhajtását, hogy 
magyar földön temessék el s ehhez képest a 
f. hó 15-i bécsi beszentelés után, melyen 
király 0 fölsége is résztvett, a holttestet 
vasúton Karlóczára szállították, a honnét a 
krusedoli zárdába vitték. A krusedoli temetésen 
jelen volt Khuen-Héderváry horvát bán is. 
Milán király tehát holta után sem akart vissza-
térni Szerbiába! — Az .angol parlamentet 
VII. Edvárd király trónbeszéddel nyitotta meg, 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8 . SZÁM. 

mely attól a reményétől fosztotta meg a 
világot, hogy talán az új király véget vet a 
dél-afrikai háborúnak. Dehogy! A trónbeszéd 
a délafrikai háborút „haszontalan guerilla-
harcznak" mondja s kivánatosnak mondja, 
hogy a búrokat mielőbb leverjék. Azt elhisz-
szük, hogy ez kívánatos az angolokra nézve, 
csakhogy kettőn fordul ám meg a vásár! — 
Spanyolországban an ti-klerikális zavargások 
voltak s ezért Madridban kihirdették az 
ostromállapotot. — Kinában megint bonyolult 
a helyzet. Wahlersee állítólag 'ultimátumot 
küldött a kinai császári udvarnak. 

— *Az elemi és középiskola közötti kap-
csolatról értekeze lt Körösi Henrik kir. tanf. 
a Pedagógiai Társaság f. * hó 1 li.-i ülésén, a 
középiskola ama vádjával foglalkozván, hogy 
az el. iskola nem készíti elő kellőképen a 
tanítványait a középiskola számára Az érdekes 
fölolvasást, melyben a volt középiskolai tanár 
határozottan az el. iskola védelmére kelt, egész 
terjedelmében fogjuk közölni lapunkban. 

— Lapunk mai számából tárgyhalmaz 
miatt sok közleményt a jövő számra kellett 
hagynunk, így a többi közt a Tanácsadóból 
4 hasábot. 

— A Tanítók Tanácsadója czínjü útmu-
tató könyvről a következőket írja Veszprém-
vármegye kir. tanfelügyelője: Papp Sándor 
nekünk: „e mű áttanulmányozása után meg-
győződtem arról, hogy az a közoktatásügyi 
anyag fölkarolásánál fogva nemcsak a tanítók 
s tanítójelöltekre, hanem a tanügy iránt érdek-
lődőkre nézve is nélkülözhetetlen; azért azt 
úgy a tanítóknak, mint az iskolaszékeknek 
ajánlani fogom." — Kosztka Mihály, Trencsén-
vármegye kir. tanfelügyelője, 662. számú kör-
iratában kivánatosnak mondja, hogy „ezt a 
hasznos könyvet minden állami és községi 
tanító tanulmányozza, illetőleg minden állami 
és községi iskola megszerezze. " Föl is kéri 
az isk. gondnokságok és iskolaszékek elnökeit, 
hogy az irodai átalányból a „Tanítók Tanács-
adójára" 3 koronát hivatalához mentől előbb 
beküldjenek. — A „Tanítók Tanácsadója" 
szerkesztőségünkben rendelhető meg (legczél-
szerűbben postautalványon); ára fűzve 2 K. 
60 f., kötve 3 K. 

— Rövid hirck. A Tanítók Háza gyufáját 
Egri Károly sárdi tanító, a ki különösen 
buzgólkodik az Eötvös-alap ügyében, megho-
zatta községe kereskedőjével s mint nekünk 
írja, „nemcsak a kaputos osztály, hanem a 

polgárság is használja." Ilyen ügybuzgóságra 
volna szüksége a tanítóság jótékony alapjának 
minden tanító részéről! — A csanádmegyei 
tanítóegyesület márczius hó 2.-án .Makón, a 
korona-szálló emeleti termeiben az Eötvös- alap 
javára tánczmulatsággal egybekötött jótékony-
czélú művészestélyt rendez. 

— Adakozás.'. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Brósz János, Orosháza (egy havi 
egyh. jegyzői tiszteletdíja) 5 K.; Somogyi Béla 
és Kortecz Czelesztin, Apátfalun („egy elenge-
dett mulatság kárpótlása fejében") 4 K.; 
Da'ea Miksa (Zsuppa) 20 f.; Krocsán Irma 
(Halmágy) 3 K.; Fazekas Dénes, Péterfi Béla 
és . Szalordai Béla (általuk Bözöd-Ujfalván 
rendezett tánczmulatság tiszta jövedelméből) 
30 K.; sátoralja-újhelyi rtanügyiek" asztaltár-
saságán ak első gyűjt éi e (bek. Mihály fi József 
állami tanító) 10 K. 50 f.; aranyos-maróthi 
állami iskola növendékei műkedvelő előadásuk 
jövedelméből (beküldte Va'cz Jenő igazgató) 
10 K. — 2. Vörösmarty-szobor és alapra: 
tasnádi iskola növendékei (beküldte Nagy 
Károly tanító) 1 K. 60 f. (ehhez járultak: 
Buchálla Jenő 1 K.; Qeiger János 4 f'.; Oláh 
Anna 2 f.; Oláh Emma 2 f.; Fischer H. 2 f.; 
Fischer Aranka 2 f.; Oláh Andor 6 f.; Dallos 
Irma 3 f.; Dallos Márton 2 f.; Major Mari 
1 f.; Kis Sándor 1 f.; Gróza Mihály 1 f.; 
Nagy K. tanító 34 f. = I K 60 f.); Deák 
Lajos kir. tan., tanfelügyelő újabb gyűjtése: 
7 K. (ehhez járultak: vajdaszentiványi áll. 
isk. 2 K.; magyarrégeni áll. isk. 5 K. = 7 K). 

— Gyűlés. A „Migyar Tanítók Turista-
Egyesülete" f. évi február hó 23.-án (szombaton), 
délután 6 órakor • tartja a Magyar Tudományos 
Akadémia kis termében X. rendes közgyűlését. 

— Halálozás. Szabó Károly székesfővárosi 
tanácsnok, a ki egvideig a főváros iskolaügyi 
osztályának is vezetője volt, f. hó 12.-e'n, férfi-
kora javában, 46-éves korában agyszélhiidés-
ben meghalt. — Dezső Lajos sárospataki tauító-
képző-intézeti igazgató neje, sz. Both Mária 
f. hó 13.-án elhunyt 6 gyermeket hagyva 
maga után. — Szöllősi Péter túrkevei ev. ref. 
nyug. tanító f. hó 10-én élete 95-ik évében 
meghalt. — Supkégel István ág. ev. levita 
tanító Sz.-Szent-Tornyán élete 56-ik, tanítói 
működésének 35-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékükre! 

Tarta lom: Wlassics minister beszéde. — Nép-
oktatásunk intenzív fejlesztése. H. — Rendedet a 
tankönyvek ügyében. — Hivatalos rész. — Szün-
Óra: Vass Mátyás. Sassi Nagy Lajos. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TTjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A szab. osztrák-magyar állam vasúttársaság kegy-

urasága alatt Szászkabányán (Krassó-Szörénym.) 
álló magyar-német elemi fiúiskolánál egy tanítói 
állás azonnal betöltendő. Ezen tanítói állás rendsze-
resített javadalma: 800 korona készpénzfizetés, 
160 korona lakpénz-átalány vagy természetbeli 
lakás és 30 ürméter tűzifa. Azonkívül az orgonázásért 
120 korona a templom pénztárából. Az alkalmazás 
előlegesen egy próbaév tartamára történik ideiglenes 
minőségben és csak ezen próbaév sikeres lefolyta 
után következik a végleges kinevezés. Az ezen állásra 
pályázók sajátkezüleg írt (bélyegtelen) kérvényeiket, 
melyhez a tanítói oklevél és az esetlegesen már a 
tanítói pályán teljesített működési idő fölötti okmá-
nyok, valamint erkölcsi és egészségi bizonyítványok 
csatolandók, alólirt igazgatósághoz (VI. Teréz-körút 
24/a) f. évi márczius hó l-ig küldjék be. A magyar 
és német nyelv tökéletes birása, valamint orgoná-
zásbani jártasság okvetlen megköveteltetik. A társaság 
fentartja magának azt a jogot, hogy az illető tanítót — 
szükség esetén — a kegyurasága alá tartozó iskolák 
bármelyikéhez áthelyeztesse. Budapest, 1901 január 
31-én. Az igazgatóság. (137—II—2) 

J á z o v a községben halálozás folytán megüresedett 
községi kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma mint tanítónak: Készpénz, állami segélylyel 
együtt: 764 korona, 2 öl szalma egyenértéke: 50 
korona, 400 [ -öl házi kert haszonélvezete. Szabad 
lakás: 2 szoba, konyha, kamra és melléképület. Mint 
kántornak : 2 hold föld haszonélvezete és failletmény 
30 korona s a szokásos stóla; végül 1 tehén, 2 ser-
tés nyári legelője. Pályázhatnak róm. kath. tanítók, 
kik oklevéllel fölszerelt kérvényöket legkésőbb folyó 
évi február hó 26-ig küldjék vagy nyújtsák be ; meg-
jegyzendő, a folyamatban levő tárgyalások szerint 
szept. l-sőtől iskoláink valószínűleg már államo-
síttatnak. Jázova, u. p. Tisza-Szent-Miklós. 

(167—11—2) 
Torontálmegye Egres községben az államilag 

segélyezett községi iskolánál a tanítói állás elhalá-
lozás folytán üresedésben van, minél fogva ezen 
állás betöltése czéljából ezennel pályázat nyittatik. 
Ezen állással a következő javadalmazás van egybe-
kötve: 1. 800 korona évi készpénz. 2. 3 öl kemény 
tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő. 3. Szabad 
lakás, mely áll egy szobából, egy konyhából és 
padlásból és egy kis kamrából. 4. Egy 250 • - ö l házi 
kertnek haszonélvezete. 5. Miután az ezen községi 
iskolát látogatók majdnem kizárólag német ajkúak 
és római katholikusok, s miután itt helyben templo-
muk és lelkészök nincs, a megválasztandó tanító a 
római kath. bivek részérő előimádkozást is tartozik 
végezni, melyért minden házaspártól 1 kor. 20 fillért 
vagyis körülbelül 70 házaspár után 84 koronát. 
A tannyelv német és magyar. Az előimádkozást 
német nyelven tartozik végezni s a tanköteleseket a 
róm. kath. vallásban oktatni. Fölhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy kellőleg fölszerelt folyamodványaikat 
folyó évi márczius hó l- ig az iskolaszéki elnökhez 
benyújtsák. (138-11—2) 

Pályázat. Katal infa lva elemi népiskolánál egyik 
tanítói állomásra ezennel pályázat nyittatik. Az évi 
járandóság a következő: 452 kor. készpénz, 30 
pozsonyi mérő tiszta buza. 2 öl kemény tűzifa, 3 öl 
szalma, természetbeni, ill. lakáspénz, 400 ! -öl pót-
kert. A pályázó köteles az ismétlő-iskolai oktatást 
és a tornászatot is tanítani. Miután az illető a segéd-
kántori teendőket is végezni köteles, megkivántatik, 
hogy némi zeneismerettel is birjon. A pályázati 
határidő márczius hó 1-je. Katalinfalván, 1901 febr. 
hó 8-ikán. Stumpf Mihály, iskolaszéki elnök, Haminger 
János. (177—II—2) 

1' Paszta-szent- tornyai uradalmi iskolához oki. 
tanító kerestetik, megkivántatik kimutatható jártas-
ság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szünidők 
alatt felügyelői teendőket köteles végezni, csépelés 
és kukoriczatörés alkalmával. Évi illetmény: kész-
pénz 400 korona; 480 liter I. buza, 1000 liter kon-
venczió-buza, 740 liter árpa, 50 kg. só, 1 tehéntartás, 
2200 öl tengerifold, lakás és kerthasználat, 4 folyó-
méter ölfa, tandíj 1 frt. Egy év próbaidő kikötte-
tik. Véglegesítés megfelelés esetén 1901 november 
elsején. Bizonyítvány másolatok, melyek vissza nem 
küldetnek, intézendők Székács József úrhoz Nagy-
Szénás. (173—II—2) 

A téesöi reform, egyház orgonista-tanítói állásra 
pályázatot nyit. Fizutés: 720 korona; ismétlők 
tanításáért 100 ; alapítványokból 49 korona. Tandíj 
40 tanítványtól fejenkint egy véka szemes tengeri ; 
egy szekér fa ; 60 fillér. Stóla temetésenkint 70 fillér. 
Hét hold föld kettős fordulóban használva. Tanterem 
fűtésére 17 szekér fa. Tisztességes lakás. Államtól 
korpótlék. Kötelessége három felső fiúosztály tanítása, 
kántori teendők. Kik a márczius 3.-án tartandó 
orgona-próbán megjelennek, előnyben részesülnek. 
Határidő márczius 2. Tóth Ferencz, elkész. 

(171-11—2) 
Pusztafö ldvár! községi iskolaszék megüresedett 

tanyai segédtanítói állásra, három hóra pályázatot 
hirdet. Fizetés : bútorozott szoba, havi 66 korona 
66 fillér. Kellőleg fölszerelt kérvények február hó 
24-ig alulirthoz küldendők. Bolla István, elnök. 

(183-11—1) 
A osikrákosl róm. kath. tanítói állomásra pályá-

zat nyittatik. Jövedelme: 26 kalangya őszi, ugyan-
annyi tavaszi gabona ; államsegély 344 korona ; 
oszpora 144 korona; fapénz 60 korona; Csik-Rákos-
Göröcsfalva községektől 150 korona; stóla 30 korona. 
Kétszobájú lakás. Az új tanítói lakás az idén fölépül. 
Veteményes kert. Szükség esetén tartozik kántornak 
segédkezni. Pályázati határidő 1901 márczius 7. 
Murányi Kálmán főesperes - plébános, iskolaszéki 
elnök. _ (185—1—1) 

A bago lasáncz i róm. kath. népiskola kántor-
tanítói állomására pályázat hirdettetik. E állomás 
összes évi jövedelme (a 200 korona bérértéknek meg-
felelő tisztességes lakáson kívül) tíz évi átlag szerint 
pénzértékben számítva 944 korona. A pályázat napja 
folyó évi márczius 7.-e. Személyes megjelenés kíván-
tatik. A pályázók kérvényeiket a somogy-szent-
miklósi plébánia - hivatalhoz küldjék. Bagolasánczi 
iskolaszék. (191—II- 1) 

A bazini (Pozsonym.) ágost. hitv. evang. német-
ajkú egyház árvaházi, hitoktatói és kántortanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetés : I. mint tanító: 
különféle tanítói alapokból 1011 kor. 24 fill., a 
Kothmán-féle árvaházban két szobából, konyha, pincze 
és faraktárból álló lakás és egy fél kert haszon-
élvezete ; II. mint kántor-orgonista: a kántori alap-
ból 111 kor. 20 fill., a városi pénztárból 349 kor. 
28 fill., 24 kbm. kemény hasábfa és stólák. Ügyes 
zenész privát órákra is számíthat. A megválasztott-
nak kötelessége: a 6-osztályú városi népiskolába 
járó evang. németajkú gyermekeket hetenkint 8 órá-
ban vallásban és két órában éneklésben oktatni, a 
németajkú egyházban a kántori teendőket végezni, 
temetési és egyházi énekkart vezetni, a Kothmán-
féle árvaházban lakó (6—7) fiúnak naponta egy 
privátórát adni -S erkölcsi magaviseletük fölött 
őrködni. Csak ág. hitv. evangélikusok pályázhatnak. 
Kellően fölszerelt folyamodványok, melyekben a 
tanítói képesítettség mellett a német és magyar 
nyelv tökéletes bírása, de különösen a kántori képe-
sítettség föltüntetendő, valamint eddigi szolgálat 
bizonyítványok f. é. ápril l-ig alulírotthoz bekülden-
dők. Kercser Ede, evang. lelkész. (184—II—1) 



Karancskesz i (Nógrádm.) anyaegyház kántor-
tanítói állomására február 28-ára pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : föld-, rét-, tűzifa-, párbér-, stóla- és 
tandíjból, hivatalos fölszámítás szerint, 1215 korona. 
Káposztássy Imre, plébános. (1&2—I—1) 

Pa-fe lsö-varsányi uradalmi elemi iskolában 
okleveles tanítónői állás betöltésére 1901. évi már-
czius hó 3-ikára pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
évi készpénzfizetés 400 korona és teljes ellátás. A 
megválasztott köteles állását haladéktalanul elfo-
gadni. A róm. kath. vallásúak előnyben részesülnek. 
A kellően fölszerelt folyamodványok legkésőbb 1901. 
évi márczius 3-ig a nagyságos Gorove László úr 
földbirtokoshoz Pa-Felső-Varsány (u. p. Rákóczy, 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye) küldendők. 

(192—II-l) 
Kapcza (Zalam.) fiókközségben lemondás folytán 

megürült kántortanítói állásra pályázat nyittatik. 
Fizetés: kétszobás lakás, gazdasági épületek s házi-
kerten kívül: 1. tizenkét hold föld és ré t ; 2. 23 mérő 
vegyes gabona; 3. kétszáz korona tandíjátalány; 
4. 295 kor. 46 fill. készpénz. Az iskolafűtésről a köz-
ség gondoskodik. Pályázati határidő febr. 28. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. A kérvények alulírt-
hoz küldendők. Alsó-Lendva, 1901 febr. 12. Kiss Pál, 
eBp.-plebános. (193—1—1) 

A tótkeszl-1 (Tolnám.) róm. kath. iskolához 
oszt.-tanító kerestetik. Fizetése 400 korona a hit-
község pénztárából polgári évre, havonkint előre 
fizetve ; élelmezés a k.-tanítónál 360 korona érték-
ben ; lakás, kellő bútorzattal és fűtéssel, értéke 
40 korona. Kötelessége a II—III. oszt. tanítani, a 
kántorságban segédkezni és növendékeit templomba 
vezetni. Az állomás azonnal elfoglalandó. Okleveles 
pályázók kérvényeiket az iskolaszék elnökségéhez 
legkésőbb márcz. 15-ig beküldjék. (194—I—1) 

Baranya-Szt.-Györgyhöz tartozó Tormás magyar 
kántortanítói állomásra márcz. 15-ig pályázat meg-
ujíttatik. Fizetése párbér s földek haszonbére után 
1010 korona. Kötelme: rendes tanítás és helybeli 
kántori teendők mellett másod-vasárnap plébánia-
templomban mise alatt orgonálni. Személyes meg-
jelenés szükséges. Iskolaszék. (196—1—1) 

Kerepesre — a főváros szomszédságában Pestm. — 
róm. kath. iskolához tanító kerestetik. Évi jövedelme: 
600 korona a községtől, 142 korona államsegélyből, 
gazdasági ismétlő-iskola tanításért 150 korona, 2 öl 
keményfa. Egy szobából álló lakás a legszükségesebb 
bútorral ellátva. Pályázati határidő február 24-ike. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. A kérvények a 
kerepeBi iskolaszékre .czímzendők. (195—I—1) 

Nyitra-Jablonicz róm. kath. iskolaszéke a meg-
üresedett másodtanítói állásra pályázatot hirdet. 
Törzsfizetés 800 korona, lakbér 40 korona. Pályáz-
hatnak csak okleveles tanítók, kik a tót nyelvben 
jártasak. Az orgonálni és jól énekelni tudók, előny-
ben részesülnek. Folyamodványok az iskolaszéki 
elnökséghez czímzendők. Választás február 28-án. 
Megbízásból: Róder, főtanító. (199—1—1) 

A sehnel lersruhei cseh és magyar tannyelvű 
községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 728 korona készpénzfize-
tés, 72 korona értékű tűzifa, tisztességes lakás konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nm. vallás- és közokt. minis-
teriumhoz czímzett folyamodások 1901. évi márczius 
hó 10-ig a krassó-szörényvármegyei közigazgatási 
bizottsághoz küldendők. Pályázhatnak tótul tudók is. 

(200-1—1) 
E lap 4-ik számában megjelent bajomi pályázat 

f. hó 28-ig meghosszabbíttatik azzal, hogy az illető 
magát a kántorságban kiképezheti teljesen. Az is-
kolaszékre czímzett kérvények hozzám küldendők. 
Hochrein. (203—1—1) 

A csernei községi iskolai tanítónői állásra pályá-
zatot hirdetek. Lakása áll egy szobából, fizetése évi 
800 korona, és 100 koronából álló ötödéves pótlék. 
Folyamodványok márczius 10. beküldendők. Meg-
választott állását azonnal elfoglalni köteles. Csacza, 
1901 febr. 14. Szeghy főbiró. isk. elnök. 

( 1 9 7 - 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

Áll. ig.-tanító cserél. „Sólyom" B.-Gyurgyevó. 
(154—11—2) 

Márczius 15 és Április 11-re! 
Becses figyelmébe ajánljuk a „Szónokló tanító" 

czímű utasítás a beszéd művészetére és beszédgyűj-
teményt. Tartalmaz 186 beszédet. Szerkesztette 
Gramma Döme, kir. segédtanfelügyelő. Ára korona 
5-20. Megrendelhető 1-koronás liavi részletfizetésre is. 

P o l a t s e k - f é l e 
könyvkereskedés. 

(164—VI—2) Temesvár. 

Egy 12 és 7 szóló változatú pedálos 

o r g o n a 
jótállás mellett mérsékelt árban eladó. A hol is 
megrendelések a legújabb rendszerű orgonák építé-
sére elfogadtatnak. Sza lay Gyula, müorgonaépí-
tőnél. Székesfehérvárott. (135—III—3) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—6) 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

Wemzeti o o o 
o o o o Iskola 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti: 

Benedek Elek és Földes Qéza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kauc/.íót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előf ize tése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi dijak terhére az iskolii számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot i n g y e n és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(178—V—2) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenblller-utcza 5/a. 
Budapest, 1901. 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 B 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 ntolsó 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 
módén 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 jS 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-CTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI MUÜDA, A. KER., ISKOLA-TÉR S. 

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

Az elemi és középiskola között 
való kapcsolat. 

A magyar elemi népoktatás alap-
köveit nagy Eötvösünk rakta le. Ezeken 
az alapköveken nyugszik nemzeti nép-
nevelésünk hatalmas épülete. Eötvös 
nemesen érző lelkét mélyen meg-
hatotta a nép millióinak szenvedése, 
kultúrai hátramaradottsága. A nép 
millióinak értelmét akarta kiművelni, 
hogy necsak a betűvetéshez értsen, 
hanem hogy megtudja érteni a föld-
mívelés, ipar és kereskedelem föllen-
dülését s tudja is azt saját czéljaira 
értékesíteni. Föl akarta emelni a népet, 
hogy mint szabad lény tudjon élni 
jogával és kötelességével. Megalkotta 
az 1868. XXXVIII. törvényczikket: a 
magyar elemi oktatás tíz parancsolatát. 
E törvény sarkalatos pontja az általános 
iskolakötelezettség. Ezzel megelőzte 
Franeziaországot, a hol a népoktatás 
első és alapföltétele: az iskolakötelezett-
ség csak 1882-ben vált törvénynyé. 

Eötvös halála után évek hosszú 
soráig megdöbbentő lassúsággal bonto-
gatta szárnyait népoktatásunk. Nem 
stagnáczió, nem is visszafejlődés volt ez, 
hanem inkább erőgyűjtés, hogy annál 
erőteljesebben, annál gyorsabban és 
impozánsabb arányokban fejlesztessék 
népoktatásunk. 

Hazánk ezredéves fönnállásának év-
fordulója adott egy újabb hatalmas 
lökést elemi oktatásunk föllendülésé-
nek. Az 1868. XXXVIII. törvényczikk 
80. §.-a besugározza fényével az egész 
országot. Eötvös államférfiúi bölcse-
ségét hirdeti e törvényszakasz, a mely 
szerint az állam joga és tiszte ott, a 
hol a szükségét látja, tisztán állam-
költségen népiskolát fölállítani. 

A tanügy vezérférfiai és a nemzet 
legjobbjai ekkor lépnek a sorompóba, 
hogy az elemi iskola nagy nemzeti 
ügyét fölkarolják. Egy csapásra a 
nemzet áldozatkészsége 400, majd rövid 
időköz lefolyása után újabban 1000 áll. 
elemi iskolát állít föl szerteszét az 
országban. A Magurán és a Verchovinán 
fölállította a nemzet a magyar kultúra 
őrszemeit, de nem feledkezett meg 
véreinkről sem az Alföldön. 

És midőn a nemzet azt látta, hogy 
a magyar kultúra legfőbb őre a leg-
nagyobb körültekintéssel, a nemzet 
teherviselési képességének szigorú szem-
meltartásával és czéltudatos tervvel 
dolgozik a magyar állam kiépítésén, 
azzal hálálta meg a minister buzgó 
törekvését, hcfey egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel sfavazott meg állami elemi 
iskolai beruházásokra előbb két millió, 
majd öt millió koronát. 

Immár nem kell irigykedve néznünk, 
Laptuik 9-ik számához két melléklet van csatolva. 
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hogy más kultúrailag előrehaladottabb 
nemzetnél „tudós akadémiák és testü-
letek, az elméleti és gyakorlati paeda-
gógia emberei, a legfinomabb stiliszták 
és legnagyobb szellemek idejök és 
erejök javát- arra fordítják, hogy az 
elemi tanítást" elmélkedésök körébe 
vonják;"* büszkén vallhatjuk mi is, 
hogy a parlamentben, a sajtóban és 
ennek révén a közvéleményben mind-
inkább erősebb gyökeret ver az a föl-
fogás, hogy a magyar közoktatásügy 
súlypontja: a népoktatás. Es ez nem 
is lehet máskép! Ha elgondoljuk, hogy 
Magyarországon 27.000 tanító és ezek 
közül 3600 állami tanító mintegy 
3 millió mindennapi és ismétlő-tankö-
teles korban levő gyermeket tanít és 
ebből a nagy tömegből körülbelül 
2 millió iskolaköteles közül csupán 
2.5°/o vagyis 44.975 gyermek megy 
középiskolába, a többi egyátalában 
nem folytatja sehol tanulmányait, — a 
mint ezt Mosdóssy Imre oly nagy szak-
avatottsággal kimutatta — akkor meg-
értjük a nemzetnek a népiskola iránt 
való nagy áldozatkészségét; mert nyil-
vánvaló, hogy elsőrangú nemzeti érdek, 
hogy a nép milliói necsak írni és 
olvasni tanuljanak meg a népiskolában, 
hanem ott oly közműveltségre tegyenek 
szert, a mely közműveltségnek alapja 
modern, nemzeti és demokratikus legyen. 

Es ezzel röviden ki is jelöltem a 
népiskola czélját, a néptanítók fontos 
föladatát. 

Szükségesnek tar tot tam előbb föl-
állítani a tételt, hogy bebizonyítsam, 
lehetséges-e egyáltalában az elemi és 
a középiskola között valamelyes kap-
csolatot megállapítani, és ha lehetséges, 
vájjon az elemi iskolának kell-e a 
középiskolához simulnia; vagy meg-
fordítva, a középiskolának kell az alsó 
fokon az elemi iskola methodusát 
folytatnia. Vagy egész nyiltan szólva, 

* Fináczy: A franczia középisk. múltja és jelene. 

kell-e a népiskolának a növendékeit a 
középiskolára előkészítenie vagy sem ? 
Jogos-e a középiskola panasza, hogy 
a népiskolából készületlenül kapja a 
tanulóanyagöt ? 

Szoros kapcsolatban áll ezekkel a 
kérdésekkel Erődi Béla főigazgató úrnak 
a Magyar Páedagógiai Társaság ez évi 
közgyűlésén tar tot t rendkívül érdekes 
és tanulságos elnöki megnyitójának 
azon ré§ze, a melyben az egységes 
vezetés szempontjából helyesli, hogy a 
franczia lycéek mellett elemi szakaszok 
vannak. Ezzel hallgatólag azt ajánlotta, 
hogy a franczia lycée mintájára nálunk 
is a középiskolák mellé elemi szaka-
szok állíttassanak. 

Ezekkel a kérdésekkel egyszer már 
végkép le kell számolni. Elejét kell 
venni annak a megujuló panasznak, 
hogy az elemi iskola hiányos készült-
séggel bocsátja útnak növendékeit. 
' Csak nemrég hallottam két panaszos 

esetről. 
Az egyik középiskolában kikelnek a 

többek közt az ellen, hogy a népisko-
lából kikerült tanulóanyagnak sem 
figyelőképessége, sem emlékező tehet-
sége nincs gyakorolva, a minek az az 
eredménye, hogy sem a magyarázatot 
kellőkép megérteni, sem földolgozni, 
illetőleg betanulni (sic!) nem képesek. 
Egy letárgyalt, több oldalról meg-
beszélt olvasmány elbeszélésébe még 
csak bele se tudnak fogni. Csak félig-
meddig tetszetős külsejű Írásbeli dolgo-
zatot pedig a tanár a legnagyobb erő-
szakkal sem tud belőlük kierőszakolni. 
Igazságérzék teljesen szunnyad a ta-
nulókban. Mindeme sajnálatos tények-
nek a középiskolára az a legkárosabb 
visszahatása, hogy elmarad a saját föl-
adatától, a mi természetes is, hogy ha a 
népiskola föladatát kell előbb elvégez-
nie, hogy a magáéra áttérhessen. 

ígv beszél az egyik középiskola és 
azt javasolja, hogy vagy szigorú föl-
vételi vizsgálat alá vétessenek a tanulók, 
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vagy pedig előkészítő osztályok állít-
tassanak föl. 

A másik panaszos már nem ilyes 
általánosságban támadja az elemi isko-
lát, hanem kiragadja az elemi iskolai 
tantárgyak köréből a legfontosabb tár-
gyat : a magyar nyelvet és fölpanaszolja, 
hogy különösen a nemzetiségi vidéke-
ken elhelyezett népiskolák — az álla-
miakat sem véve ki — nem fejtenek 
ki kellő buzgóságot a magyar nyelv 
tanításában és vagy kevés előkészült-
séggel. vagy éppen készületlenül bocsát-
ják a tanulót a IY. elemiből a közép-
isk. első osztályába. 

Ez exponált helyeken működő nép-
tanítók hazafias, jó hírneve megköve-
teli, hogy az ottani viszonyok szigorú 
mérlegelése mellett vizsgáljuk különö-
sen ez utóbbi kemény vád alaposságát 
vagy alaptalanságát. Már akkor, midőn 
először hallottam e súlyos vádat, rög-
tön utána néztem a dolognak és a 
„Néptanítók Lapjában" hiteles adatok 
alapján kimutattam, hogy a vádlottak 
padjára hurczolt egyik ily vármegyé-
nek 407.000 lakosságából a magyar 
csak 10.000; majdnem tehát 400.000 
más nyelvű. I t t minden népiskolában 
alig egy-kettő a magyar tanuló, a többi 
német, román, cseh, szerb, horvát anya-
nyelvű, a kik otthon ós a társadalom-
ban csakis saját anyanyelvükön beszél-
nek. Nyilvánvaló, hogy a tanultakból 
különösen a szünidőben sokat felejte-
nek. A tanulók legtöbbje egyik évben 
itt, másik évben amott jár iskolába. 
Van olyan is, a ki csak a IV. osztályt 
végezte egy és ugyanazon intézetben. 

Ez adatok már magukban véve is 
elégségesek arra, hogy a tanügygyei 
foglalkozó minden elfogulatlan férfiú 
rögtön belássa, mily nehézségekkel kell 
e vidékeken működő tanítóknak a 
magyar nyelv tanításánál megküzdeniök, 
nem is említve azt, hogy ez iskolák nagy 
részében az 1879. évi XVIII. törvény-
«czikknek megfelelően a nem-magyar 

tannyelvű tanulók részére előírt tan-
anyagot végzik. 

De hogy e mostoha helyi viszonyok 
ellenére, mily derék kultúrmissziót tel-
jesítenek a mi néptanítóink, annak 
legékesebb bizonyítéka a pancsovai 
főgimnázium előkészítő osztályának 
megszüntetése. Ez előkészítő osztály 
megszüntetésének rendkívül érdekes 
története szolgáljon feleletül a vádas-
kodóknak. 

A pancsovai főgimnázium éveken át 
kettős tannyelvvel (magyar és német) 
küzködött. mert a határőrvidéki katonai 
kormány idejéből való német képzett-
ségű és a magyar nyelvben tán 1 — 2 
kivétellel — teljesen járatlan elemi 
népiskolai régibb tanítókat a magyar 
nyelvben jártas újabb tanítónemzedék 
csak lassan volt képes a térről leszo-
rítani. A felekezeti és községi iskolák 
államosítása az ottani nehéz viszonyok 
miatt nagyon lassan haladt előre. így 
történt aztán, hogy a pancsovai állami 
főgimnázium első osztályába oly szerb-, 
román- és tótajkú tanulók jelentkeztek, 
a kik az intézet kisegítő tannyelvét, 
a német nyelvet sem igen értették. 
A kényszerűség parancsolta tehát, hogy 
a tanári kar a gimnáziumi első osztályú 
tanulókra nézve a fölvételi vizsgálat 
jogát komolyan gyakorolja. E jogot 
azonban az 1883. évi XXX. törvény-
czikk 10. §-a kivette az intézet kezéből. 
Ez időtől kezdve a tanárok hónapokon 
át kénytelenek voltak a magyar nyelv 
elemi előismereteit német nyelven taní-
tani és oly németajkú tanulókkal tol-
mácsoltatni, a kik szerbül is beszéltek. 
A románokhoz egyáltalában hozzáférni 
nem lehetett. E hihetetlennek látszó 
helyzet kényszerítette a közokt. kor-
mányt nrra, hogy az ottani igazgató 
Tordai György javaslatára 1888/89. 
tanévben egy előkészítő osztályt állított 
föl főtekintettel a vidéki (idegen ajkú) 
gyermekekre, a kiknek nem volt alkal-
muk otthon a magyar nyelv alapisme-

9* 
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reteit elsajátítani. A pancsovai illető-
ségű gyermekeknek az előkészítő osz-
tályra kevésbbé volt szükségük, mivel 
helyben a községi népiskolákban is 
tanították a magyar nyelvet; sőt még 
egy picziny 4 tanerős állami elemi 
iskola is volt ' akkoriban Pancsován. 

Eleinte csak szépen haladt a gimn. 
előkészítő-osztálya. De már 1895/6. 
tanévben megrendült a bizalom az elő-
készítő-osztály iránt, mert az előkészítő-
osztályba nemcsak vidéki, hanem oly 
helybeli tanulók is kerültek, a kiket 
a helybeli áll. polg. iskolából vissza-
utasítottak ; a kik az ottani községi 
népiskola 4-ik osztályában megbuktak 
és azt előbbi iskolájukban megismételni 
vonakodtak; a kik a szegényesen 
elhelyezett áll. el. népiskola 4. osztá-
lyából túltömöttség miatt már kiszo-
rultak és végre kis számmal oly jobb 
családbeli njagyar és német ajkú gyer-
mekek, a kiket .szülőik a túlzsúfolt 
áll. iskolába nem akartak küldeni. 
Ilykép és most szórói-szóra idézek: 
„az előkészítő-osztály lerakodó helye 
lett a népiskola leggyöngébb elemeinek." 
Lassan-lassan aztán erősen megcsappant 
az előkészítő-osztály tanulóinak a 
száma; úgyhogy 1898/9. tanévben az 
eredeti tervtől eltérőleg 30 tanuló közül 
már csak 1 vidéki tanuló volt. 

Mi idézte elő e nagy változást,? Erre 
megfelel a pancsovai főispánnak és az 
ottani főgimn. igazgatónak azon jelentése, 
a melyben kérik a gimn. előkészítő-
osztály megszüntetését. Kultúrpolitikai 
szempontból rendkívül érdekes ez az 
egész jelentés; de még inkább az elő-
készítő-osztály megszüntetésének szük-
ségességét fejtegető rész. 

A jelentésből idézek: Hogy az elő-
készitő-osztály tanulóinak száma ennyire 
lefogyott és hogy az egész osztály 
nivója annyira lesülyedt, ennek a jelen-
ségnek az az örvendetes megfejtése, 
hogy a magyar tanügyi kormány az 
utóbbi 10 év alatt itt a délvidéken, a 

nemzetiségi községekben nagy áldozat-
készséggel vagy új áll. népiskolákat állított 
föl vagy számos községi és felekezeti 
népiskolát állami kezelésbe vett át , 
(Zárjel között jegyzem meg, hogy 
Wlassics minister a mult évben az 
összes pancsovai népiskolákat államosí-
totta. Torontálmegyét pedig egészen 
behálózta áll. iskolákkal.) Ez iskolák-
ban — ismét a jelentésből idézek — 
a magyar nevelésű tanítók keze alól 
kikerült tanulók nemcsak hogy becsü-
lettel állják meg helyüket a gimn. 
I. osztályában, hanem átlag túltesznek 
azon kisebb töredéken, a mely az elő-
készítő-osztályból került közéjük. Mint-
hogy pedig a vidéken is folyton-folyvást 
új állami népiskolák nyilnak, a vidéki 
tanulók előreláthatólag a jövőben sem 
fognak nagyobb számmal az előkészítő-
osztályba jelentkezni." Eddig az idézet. 

A kultuszminister úr e javaslat alap-
ján 1899. évi aug. hó 8.-án 47.793 
számú rendeletével megszüntette Pan-
csován is az előkészítő-osztályt. Azt 
hiszem, a pancsovai főgimnázium elő-
készítő-osztályának szomorú sorsa vissza 
fogja riasztani a vádaskodókat az elő-
készítő osztály fölállításának sürgeté-
sétől és hogy a pancsovai előkészítő-
osztály megszűnéséről szóló rendeletével 
a kultuszminister úr teljes elégtételt 
adott a meghurczolt tanítóknak. 

De hivatalos kiküldetéseimkor magam 
is láttam népiskolákat Csanádban a 
tanyákon, Bácsmegyében a szerb 
vidéken, Abaujban tiszta tót községben,. 
Zemplénben S. A. TJjhelyen, Hatvanban, 
Gyöngyösön, Egerben, itt Újpesten, 
Mátyásföldön és örömmel konstatálha-
tom, hogy általában buzgó, lelkiis-
meretes, tehetséges sőt egyik-másik 
helyen kiváló néptanítót találtam. 

Mielőtt tehát Erődi főigazgató ú r 
fölolvasásának idevágó részével fog-
lalkoznám és kifejteném azt, hogy a 
két iskolafaj között melyiknek kell 
a másikhoz alkalmazkodnia, már az. 
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•eddigiekből is megállapíthatnám azt, 
hogy ha van is népiskoláink belső 
életében hiány, azért nem érdemlik meg 
azokat a keserű szemrehányásokat, a 
melyekkel vádlóik elhalmozták és bát-
ran kimondhatnám a pancsovai elő-
készítő-iskola eltörléséből kifolyólag azt 
is, hogy a gimnáziumhoz előkészítő-
iskola fölállítása immár idejét multa. 

De" tovább megyek. Be kell bizonyí-
tanom azt is, hogy a népiskolának 
tu la j donképen, nem is föladata a közép-
iskolára való előkészítés. 

Erről azonban a jövő számban. 
(Budapest J Körösi Henrik. 

= A közoktatásügyi költségvetés tárgya-
lását, a rövid farsangi szünet után, f. hó 20.-Í 
ülésén folytatta a képviselőház. Szőcs Pál,« 
a ki alaposan és nagy szeretettel foglalkozik 
kulturális és különösen iskolaügyi kérdésekkel, 
tartalmas beszédet mondott, melynek folyamán 
nagy elismeréssel nyilatkozott TFZCISSÍCS minis-
ter kultúrpolitikájáról, melynek helyességét és 
nemzetepsítő voltát úgy egészében, mint rész-
leteiben adatokkal bizonyította. Nagyon saj-
náljuk, hogy e magvas beszédet nem ismer-
tethetjük bővebb kivonatban, de azt, a mit 
Szőcs P. képviselő a Tanítók Házáról mondott, 
szűk terünk daczára is, szó szerint idézzük. 
„Végül a reform-kérdésről szólva, — mondotta 
Sz. P. képviselő — csak egyetlenegy pontra 
akarok még kitérni, a mely • tulajdonképen 
nem is reform, de az igen t. minister úrnak 
múlt évi tevékenységéből legszebben dombo-
rodik elénk és a legfontosabb dolgok egyike. 
Ez a Tanítók Háza. Igaz, t. képviselőház, 
hogy a gondolat a tanítóké és az alapvető 
-fillérek is a tanítók zsebéből kerültek ki. De 
mikor lett volna ebből a nagv gondolatból és 
a tanítók filléreiből Tanítók Háza, ha az igen 
t. minister úr föl nem ismeri ennek az esz-
mének jelentőségét, ha nem siet ennek a sze-
gény rendnek anyagilag is, szellemileg is támo-
gatására ? Legfőbb ideje, t. képviselőház, hogy 
•ezek az emberek is, a kik eddig csak a mások 
gyermekeit készíthették elő és nevelhették maga-
sabb tiképeztetésre, végre-valahára biztosan lát-
hassák gyermekeik felsőbb kitiépeztetésének lehe-
tőségét. Es ezt az intézményt nem kell az 
elismerés szavaival dicsérni, dicséret maga ezen 
intézménynek létesítése, dicséret maga az a nagy 
szolgálat, a melyet a leözoktatásügyi kormány-
zat ezen intézmény inaugurálásával és a tanítók 
munkakedvének fokozásával ennek az egész 

országnak tett. (Igaz! Úgy van! a jobbolda-
lon.)" — Ez után fölszólalt W7CJSÍ?CJ> minister, 
hogy az addig elmondottakra megtegye észre-
vételeit. Szőcs Pálnak „magas színvonalú" 
beszédéért elismeréssel adózott; Zichy János 
grófnak megmondotta, hogy „az a régi tan, 
mely azt hirdeti és tanítja, hogy az egyházat 
illeti a nevelés és tanítás, az államot pedig 
nem, olyan diametriális ellentétben van a mi 
mai fölfogásunkkal, hogy mi ezt a tant, mely 
szerint az egyházat illeti meg kizárólagosan a 
nevelés és tanítás, soha el nem fogadhatjuk, 
mert ez beleütközik az államnak szuverenitá-
sába. (Elénk helyeslés a jobb- és a szélsőbal-
oldalon.) Hanem a mint méltóztatik látni, tel-
jes békében meghagyjuk az egyházakat s azt 
mondjuk: az egyház is állítson föl iskolákat, 
az állam is, versenyezzenek egymással, legye-
nek versenyképesek. Az állam azonban mindenek-
fölött gyakorolni fogja a főfelügyeleti jogot 
abban az értelemben, a mint ez az állam 
szuverenitásából folyik. (Elénk helyeslés a jobb-
és a szélsőbaloldalon.)" Ugyancsak Zichy János 
grófnak ama megjegyzésére, hogy „nagyon 
benn vágyunk az államosításban," azt vála-
szolta a minister, hogy a „túlságtól" nagyon 
messze állunk. „Haladunk; Szőcs Pál t. bará-
tom adatai, 'melyeket fölhozni méltóztatott, 
bizonyítják, hogy haladunk ezen a téren, és 
méltóztassék elismerni, hogy minden egyes 
állami iskolával mindig a magyar nemzet_ és a 
magyar állam érdekében haladunk. (Elénk 
helyeslés a jobboldalon.)" Felekezeti iskolákat, 
mondotta a minister, a felekezeti főhatóság 
beleegyezése nélkül soha sem államosít. „A 
fplekezeti főhatóság beleegyezésével — foly-
tatta — a múlt évben államosítottunk tízet, 
maguknak a püspököknek beleegyezésével. Es ha 
ezeket nem államosítottuk volna, akkor mind 
a tv. felekezeti iskola megszűnt volna, mert 
nem lett volna semmi anyagig erő, melyből azt 
föntartani lehetett volna. (Élénk helyeslés a 
jobb- és szélsőbaloldalon.)" Janics Imre kép-
viselő beszédére reflektálva, a következőket 

I mondotta: „Nyitramegye egyike azon vár-
megyéknek, a melyekben a legtöbb iskola álla-
mosítva van. 56 államiskola van ott, 94 taní-
tóval, 7033 növendékkel s ezek közül 5988 tót. 
A mi a morva határszéli viszonyokat illeti, ez 
igen fontos kérdés, és mondhatom, nagyon 
sokat és behatóan foglalkoztam vele; leg-
újabban is egy leiratom ment Nyitramegye 
közigazgatási bizottságához, a melyben kilá-
tá-ba helyeztem, hogy ha a törvényhozástól 
megkapom a kellő fedezetet, éppen itt a morva 
határszélen 17 állami iskolát akarok fölállítani, 
36 tanteremmel és ugyanannyi tanítói állással, 
(Élénk helyeslés a jobboldalon.) és pedig tekin-
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tettel a községek szegénységére, tisztán állami 
költséggel. Ismerem az ott uralkodó nemzeti-
ségi viszonyokat s a lehető legkomolyabb 
figyelemben részesítem azokat; ismerem a 
gödingi reáliskolának is azt a szerepét, hogy 
e vidékről nagyon sokan mennek a gödingi 
reáliskolába, a mely osztrák területen van. 
Erre nézve a legczélszerübbnek tartanám, ha 
intemátusokat tudnánk a fölvidéken fölállítani, 
úgy, a mint — ezt mostani budgetemből lát-
hatják a t. képviselő urak — Munkácson állítok 
föl az idén s talán Rózsahegyen is fogunk 
ilyen internátust fölállítani, Rózsahegyen piarista 
vezetés alatt, és ha rendélkezésemre állana a 
szükséges összeg, ott a morva határszélen is 
nagyon szeretnék intemátusokat létesíteni." 
Tisza István gr. beszédére utalva, ezeket mon-
dotta a minister: „Teljesen osztozom abban, 
a mit (Tisza I.) a tanfelügyelői szervezetre 
vonatkozólag mondott, hogy t. i. igazi jó tan-
felügyelői szervezetet akkor lehet majd meg-
állapítani, ha a közigazgatást rendezzük. A 
mikéntjére nézve a dolognak is mondott bizo-
nyos általános észrevételeket, ezekre ne;n nyi-
latkozom, csak egyet akarok konstatálni és ez 
az, hogy a mostani törvények szerint is a köz-
igazgatási járások közegei — nem akarom a 
törvényeket erre nézve fölsorolni, valószínűleg 
ismeretesek — szintén jogosítva vannak a nép-
iskolák látogatására, államellenes üzelmek, higié-
nikus szempontokból stb. A mostani törvé-
nyek tehát nem zárják el őket attól, hogy a 
mennyiben módjukban áll és alkalmuk van rá, 
jó hatásukat a népiskolákra érvényesítsék." — 
A f. hó 21.-i ülésen Madarász Imre, Lázár 
György, Marjay Péter és Major Ferencz 
vettek részt a vitában. Az általános vita utolsó 
szónoka Rakovszky István néppárti volt, a ki 
különösen a katholikus autonómia dolgában 
támadta a kultuszministert. A minister erre a 
támadásra így válaszolt: „ Rakovszky képviselő 
úr szememre vetette, hogy ma is az a szellem 
hat által, a mely mint egyházpolitikai előadót 
áthatott. Nem tagadom, hogy úgy van. De hát 
jobbnak tartaná a képviselő úr, ha a minis-
teri székbe jutván, meggyőződésemben is vál-
toznám ? Ugyanazokért az elvekért küzdök ma 
is és a jövőben is azokért fogok küzdeni, a 
melyekért a múltban harczoltam. Akár e helyen 
leszek, akár más helyen, rám nézve teljesen 
közömbös!" A kongruáról azt mondotta a 
minister, hogy a kongrua-bizottság szorgalma-
san dolgozik s míg munkáját elvégzi, ő a 
rendelkezésére álló eszközökkel segíti a szegény 
lelkészeket. A nyugdíjtörvény revíziójáról így 
nyilatkozott a minister: „Méltóztatik tudni, 
hogy az új nyugdíjtörvény záros határidőt tüz 
ki, hogy mikor kell benyújtani a revízióra 

vonatkozó javaslatot: gondolom 1902-ben; 
már munkálatba vettük annak a revizióját és 
mondhatom, hogy a 15 krajczáros járulékot 
ebből ki fogom hagyni (Elénk helyeslés és 
tetszés minden oldalon.), mert módomban van 
itt a nélkül is létesíteni a bilance-ot. (Álta-
lános helyeslés.)" A minister beszéde után a 
Ház általánosságban megszavazta az 1901. évi 
költségvetést s kezdetét vette a részletes tár-
gyalás. 

A kii*, tanfelügyelők közértekéről. 
(Válaszul Tisza Istváíi grófnak a képviselőháziján e 

hó 16.-án mondott beszédjére.) 

Harminczkét-éves székása képviselőházunk-
nak, hogy a közoktatásügyi tárcza költség-
vetésének tárgyalásakor két-három, sőt gya-
korta hat honatya alaposan lehordja a kir. 
tanfelügyelőket. Az olyankor fölszólaló kép-
viselő urak elmondják azt a szegény tisztviselő-
kart tudatlannak, tunyának, tehetetlennek, 
galibáskodónak, mindennek, csak jónak nem. 
Pedig fogadni mernék, hogy harminczkét 
esztendő óta egyetlenegy képviselő úr sem 
ereszkedett le odáig, hogy kissé közelebbről 
megnézte volna: voltaképen mit is müveinek 
azok a mindig szidott tanfelügyelők ? Húsz 
évi szolgálatomban csak egy képviselő úr 
kezdett egyszer kérdezősködni tőlem sanyarú 
szakmámról, az is rögtön odább állott fölvilá-
gosításaim elől. Hanem azért bizonyosan ez 
az egy is lepocskondiázta alkalomadtán vala-
mennyi kartársamat, velem együtt, egyenként 
és összesen „több oldalú informácziók alapján." 

Igen, azok a „több oldalú informácziók" a 
mi megölő betűink. Mert, annak a különös 
szerencsének örvendünk, hogy senkinek sem 
kellünk. A szülők nagy közönségének azért 
nem, mert gyermekeiket „beiskoláztatjuk;"" 
a papnak s a tanítónak, mert akadékosko-
dunk; a község elöljáróságának, mert pénzt 
és munkát kérünk az iskola számára; a 
vagyonosoknak és úgynevezett művelteknek,, 
mert a nép neveléseért abajgunk; a közigaz-
gatás urainak, mert folytonosan új 'munkát 
okozunk; s a képviselő uraknak, mert párt-
tekintetek nélkül komolyan dolgozunk. Nem 
csoda, ha ennyi oldalú „jóhiszemű" infor-
máczió lassankint még a keresztvizet is leszedi 
rólunk. 
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Pedig, népfölségben tündöklő törvényszerző 
nagy Uraim! harminczkét év óta a kir. tan-
felügyelők kara jobb sorsra érdemes önfel-
áldozással és majdnem egyedül ápolja és 
fejleszti e hazában a magyar nemzeti szellemet 
és állameszmét. Méltóztassanak nyitott szem-
mel és elfogulatlanul körültekinteni: lehetetlen 
be nem látniok, hogy a sajtón kívül, társa-
dalmunknak és államunknak többi tényezői 
századrésznyit sem tettek és tesznek a magyar 
nemzet és állam megerősödéseért, mint a 
„tudatlan" és „tunya" kir. tanfelügyelők. 
A közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a had-
sereg, az.egyházak, a nagybirtok, az ipar és 
kereskedelem, sőt még a középső- és felső-
fokú oktatás is, mind ctak a maguk érdek-
körében és külön sajátos czéljaikért dolgoznak; 
eszök ágában sincsen a magyar nemzeti köz-
tudatot és közérzületet czél- és tervszerűen 
ápolni és terjeszteni. Nem zárkóznak ugyán 
el az ez irányú tennivalók elől, ha éppen 

.esetleg útjokba esnek, de bizony még szabad 
idejökben sem keresik föl a kopár területeket, 
a hol a magyar hazafiság jövendő virágos 
kertjét füszálankint újra, meg újra ültetgetve 
kell megtelepíteni. 

Csak a kir. tanfelügyelő van ott mindenütt, 
kisdedóvó-intézetben, elemi, polgári, iparos és 
kereskedő iskolában, tanítóképzőben, falvak és 
városok és vármegyék tanácsházaiban, jótevő 
és közművelő egyesületekbea, közünnepeken, 
társas összejöveteleken, s az „istenadta nép" 
között, mindenütt, de mindenütt, a hol a 
magyar nemzeti és állami egységért beszélni, 
tenni és áldozni kell. Akármely úton kiván 
az államhatalom nemzeti hatást gyakorolni 
az „alsó tízmillióra": népies olvasmányokat, 
iljusági és nép-egyesületeket, nemzeti képeket, 
dalokat és ünnepeket, fatenyésztő jutalom-
díjakat, s népoktatásért dicsérő elismeréseket 
és legfelsőbb kitüntetéseket, mindent a kir. 
tanfelügyelő közvetít, s bizony mindeniket 
megpótolja lelkének-szivének lelkesült buzdító 
szózataival. 

S ha egyéb dolga nem volna! De azon-
kívül még az iskolák és tanítók százainak 
kisebb nagyobb ügyét-baját kell gondoznia, 
rendeznie, védenie, s nem ritkán kierőszakolnia 

is. Ezer és ezer ügyiratának Írással elintézése 
mellett, még személyes megvizsgálással és 
tárgyalással is kell javítania és fejlesztenie a 
népoktatást. S e kötelességeit is a magyar 
nemzeti állam erősítésének szellemében kell 
végeznie. Éjjeleit nappalaihoz toldva győzi 
csak munkáit; lángoló lelkesedés nélkül 
úgy sem. 

Törvényszerző nagy Uraim! méltóztassék 
államunk és társadalmunk tényezői között 
csak egyet mutatni, a melyik hivatalos köteles-
ségén, vagy „jól fölfogott érdekén" fölül még 
önként keresi a magyarság új, meg ú j 
munkáit, s a melyik egész lelkét, egész szivét, 
egész életét föláldozza hivatásának oltárán! 

Bizony, a kir. tanfelügyelők gyakran még 
a társadalom ellenére is művelték és mű-
velik a magyar politikát, azt az igazit, mely 
lassankint száz és százezreket hódít meg a 
szeretet és lelkesedés tüzével nemzetünknek. 

Hanem azért csak méltóztassék tovább 
szidni a kir. tanfelügyelőket! Hiszen a debre-
czeni cívis is a jobbik lovát üti, „mert — 
aszondja — a rosszabbik úgy se' húz" . . . 

(Lőcse.) Hajnóci It. József dr., 
kir. tanfelügyelő. 

Világosodó nevelési elvek. 
Senki sem tagadhatja el, hogy az új esküdt-

széki eljárás nagy mértékben hozzájárul az 
erkölcsi és nevelési elvek tisztázásához. 

Nem mondom, hogy világos fők belátása és 
a nagyközönség közérzülete eddig is ne sej-
tette volna e világosodó elveket, sőt inkább 
voltak, a kiknek lelke fájt, hogy nem lehetnek 
igazságosabbak és természetesebbek, — de 
hiába! A régi törvény és az ehhez alkalmaz-
kodó társadalmi fölfogás béklyóba verte nem-
csak a bírákat, de a közvéleményt is. 

Az első, nagy és hatalmas benyomás, a 
melyet az új esküdtszék működése keltett a 
társadalomban az, hogy léteznek ártatlan gyil-
kosok is. Más szóval: lehetnek olyan körül-
mények, a mikor az emberölést meg kell 
bocsátani, a mikor az nem elitélendő bűn. 

Ilyen eset fölött ítélkezett a minap a győri 
esküdtszék és egyhangúlag fölmentett egy 
fiatal tanulót, egy gimnazistát, a ki i:égy golyót 
lőtt egy emberbe. 

A régi törvény e fiatalembert egyszerűen 
felelősségre vonta volna és elitélte volna azért, 

! mert egy embert meg akart ölni. El is Ítélték 
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volna a paragrafusok szerint s ott ülne Illaván 
vagy Váczott nehánv esztendőt. Elveszne a tár-
sadalomra nézve a nélkül, hogy az ő pusztu-
lása valamit megmentett volna. 

Pedig nagy dolgot akart e fiatalember meg-
menteni. Nagy dolgot: az anyai becsületet. 
Akkor akarta megmenteni, mikor már maga 
az anya sem volt erre képes és ime tényleg 
sikerült is neki. 

Egy fiú, a ki az anyja becsületéért életét 
dobja oda és a csábító életét akarja meg-
semmisíteni. Hát nem lélekemelő jelenség ez ? 

De hát beszéljünk világosabban. 
Kisérjenek el e lap olvasói képzeletben a 

győri gimnáziumhoz engemet, mert oda jár a 
VII.-ik osztályba egy becsületes, rokonszenves 
arczú ifjú V. Ambrus. 

Jó tanuló, — az osztály kitűnője, — tanuló-
társai és tanárai egyiránt szeretik, becsülik. 

Es a vidám, kötelességtudó fiú — egyszer 
csak elkezd komor, hallgatag és magába zárkó-
zott lenni. Miért történik ez? Legtöbben nem 
tudják, de tudja néhány jó barátja, a kik még 
ragaszkodnak hozzá és bizalmukkal veszik 
körül. 

— Mi lesz hát Ambrus ? — szólítja meg 
az egyik. 

Ambrus csöndesen csóválja meg a fejét, meg-
remeg és borúsan feleli: 

— Nem tudom, de valami lesz! 
A ki csak e szavakat hallja, az még semmit 

sem tud. De tudja meg, hogy e fiúk beszél-
getését hatalmas erkölesi elvek vezetik. Ambrus 
naponta vérig sértve érzi egész erkölcsi 
önérzetét, mert házukhoz egy ember jár, a ki 
az anyját törvénytelenül szereti. Az anya 
özvegyen maradt s még be sem nőtte jól a 
fü az apai s í r t : az özvegy npről kitűnt, hogy 
gyönge a nő. Egy ember kezdett járni a ház-
hoz mindig bizalmasabban. 

De a fiú, az érni kezdő fiú nem a gyönge 
nőt látja anyjában, hanem csak az anyát. 
Azt az anyát, a ki ha gyönge megvédni a 
saját becsületét: az a fiú kötelessége. 

És ez az eszes, derék fiú látja, hogy az 
adott helyzet a többi gyermekekre minő hatást 
gyakorol. Sanda szemmel néznek naponta egv 
idegen emberre, a ki a ház zsarnoka kezd 
lenni, — mert uralkodik az anyán. 

A kisebb, az apró gyermekek mit tehetnek ? 
0 nekik szenvedniök kell a helyzetet. De mire 
való ő, a nagy, értelmes fiú, — a testvérek 
bámulatának tárgya. Mire való ő, ha a család, 
az anya becsületét mégvédeni nem tudja. 

Eljár hozzájuk egyik-másik tanulótársa s ezek 
azonnal megértik a helyzetet s talán meg-
kérdezik tőle: Ambrus, mikor dobod ki a ház-
ból azt az embert ? 

És a fiú töprengeni kezd. Bántja a létező 
és ezután fejlődő botrány. Esze mindig ezen 
jár. Előtte van a könyv, de nem érti, mit kel-
lene abból tanulni. Olvassa, de nincs értelme, 
— azt az embert látja mindig, mikor nincs 
is jelen. 

Tanárai konstatálják, hogy a fiú kezd 
hanyag lenni. Egészen elváltozott. Hogyan is 
lehessen ilyen lelkiállapotban tanulni! 

S az utczasarkon, vagy a kollégium szegle-
ténél akad néha egy olyan arcz is, a melyik 
gúnyosan rámosolyog. Az ő tehetetlenségén 
vigyorgó maró gúny megtestesülése ez a kaján 
tekintet. 

Mit tegyen? Ezeket verje el, — hiszen az 
olybá tűnik föl, mintha megveszett volna, — 
akkor mindenkivel össze kell verekednie, mert 
úgy tetszik neki, mintha mindenki/ arczán ezt 
a gyilkos, megvető, megölő gúnymosolyt látná! 

Ilyen hangulatban tér egyszer haza, könyvé-
vel hóna alatt s a háznál találja a ház démo-
nát ismét. Éppen arra akarja ez rávenni az 
anyát, hogy hagyja oda gyermekeit és menjen 
hozzá lakni. 

Egy kis leányka sírva öleli át az anyja tér-
deit s kérve-kéri, ne hagyja el őket és a ház 
démona megüti ezt a kis könyörgő angyalt. 

Ez már túlhalad minden korlátot! Végső 
önuralmát veszítve ragadja elő a fiú revolverét 
és lő, lő, lövi a csábítót, míg ez mozdulatot 
árul el. 

Aztán elmegy és jelenti a törvény emberei-
nek, hogy ő megtette kötelességét. Lelke meg-
szabadul a nehéz tehertől, megkönnyebbülten 
lélegzik föl, hiszen visszaadta testvéreinek az 
anyjohat. Megmentette az anyai becsületet! 

Ime, ez a megrázó dráma, a mely méltán 
gondolkozásra indít minden nevelő-tanítót, 
hiszen a családi nevelés egy megindító és 
tanulságban gazdag jelenete előtt állunk, a 
mely az erkölcsi nevelési elvek sorát világítja 
meg a tanítók és szülék előtt most, a mikor 
az esküdtszék bölcs belátása megmentette a 
tragikus - elhatározásra kényszerült nemes-
lelkű fiút. 

A család gonosz szelleme ugyan nem halt 
meg a revolvergolyóktól s ez szerencsésebbé 
teszi a megoldást, — de vájjon nem kellett 
volna-e fölmenteni e fiút akkor is, ha meghalt 
volna a csábító ? 

Igenis, föl kellett volna! 
Föl kellett volna menteni, mert egy fiúban 

az anyai becsület féltése és a családi élet tisz-
tességének védelme még akkor is tisztelni való, 
— ha ez az érzés emberélet árán védi meg 
a maga jogait, mert a becsület fontosabb az 
életnél. Fontosabb akár a magunk, akár a más 
életénél s ha nincs benne kétséar, hosrv csak 
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egyiket lehet választani, — ha nincs más mód, 
mint egyiket elejteni: akkor essék el inkább 
egy élet, mint a becsület. 

íme, ez az a drága kincs, ez az az elv, 
a melyet megvilágít a győri bús tragédia. 
Érzi ezt ma az egész magyar társadalom. És 
az a fiú, a kit e tragédia hősévé tett a ki-
kerülhetlen végzet: egy fővel magasabb lett 
s az előtt a fiú előtt, a ki majdnem gyilkos 
lett az anyja becsületéért: tisztelettel hajlik 
meg mindenki, a ki erkölcsi elveket vall. 

Megvilágítja a győri Ítélet azt a fontos 
elvet, hogy a családnak féltett kincse legyen 
az erkölcsi nevelés és a családi szentély tisz-
telete, és ez a világosság sokat ér a mai tár-
sadalomban, a hol az erkölcsi elvek annyi 
ingadozásnak vannak alávetve. o , 

Érezte ezt a fiú anyja is, mikor az esküdt-
bíróság előtt e szavakat mondta: 

—• „A fiam tettéért egyedül én érzem ma-
gamat felelősnek s ha élitélnek valakit: engem 
Ítéljenek el!" ' 

Igaza volt az anyának, mert csakis ő lett 
volna a bűnös a fia által esetleg elkövetett 
gyilkosságért is az Isten előtt. 

Yonjuk le a drága tanulságokat ebből a 
győri esetből és igyekezzünk a családi nevelés 
erkölcsi fundamentomait erősíteni. 

(Nagyvárad.) Vaday József. 

Az évzáio vizsgálatok kérdéséhez. 
A kik — nagyon kevesen vannak — az 

évzáró vizsgálatok mai lefolyásának föntartása 
érdekében kardoskodnak, ezen álláspontjukat 
érvekkel is vitatják; ezúttal a saját érveiket a 
vizsgálatok eltörlése mellett használom föl s 
kimondom, hogy a mai záró vizsgálatnak se a 
tanulókra, se a szülőkre, se a tanítóra nincs 
haszna. 

1. A tanulókra nézve. Azt mondják: A gyer-
meknek szüksége van arra, hogy a nyilvános-
ság előtt szerepeljen, mert ezzel bátorsága 
növekszik. 

Ne harczoljunk utópiákért! A valóság 
ugyanis az, hogy valamicske ambiczióval bíró 
tanuló még a hatodik vizsgálata közeledtekor is, 
mint valami rémtől, irtózik attól, s bár tudja 
az anyagot, anny iszor kétségbeejtően gyatra 
feleletet ad; a legnagyobb flegmája meg ren-
desen annak van, a ki egész éven át lustálko-
dott. Erre nézve nincs veszteség, de igen 
gyakori az eset, hogy remek feleletével a taní-
tót is meglepi. 

Már ez a tény — a mi nem megv pusztán 
kivétel számba — megczáfolja a vizsgálatvédők 
másik állítását: mi sem alkalmasabb arra, hogy 

a szorgalom megkapja jutalmát, a hanyagság 
bünhődését, mint a záróvizsgálat. 

A 6—12-éves gyermek, ha iparkodó, olyan 
állapotban van a vizsgálat előtt, mintha rigoró-
zumra menne. Az egyszerű szavakba öntött 
kérdés bliktri, minél fejtörőbb, minél inkább 
talányszerű, kombinált legyen, ez a fő. 

A lelki nevelést, az alapos tanítást a vizs-
gálatra készülődés háttérbe szorítja. Hogy az 
utóbbi fölösleges! Dehogy! Hisz' a gyermektől 
a felnőttek eszejárása, gyors áttekintése, lélek-
jelenléte követeltetik, ehhez pedig az anyag 
olyan elsajátítása kell, hogy álomból fölébredve 
is tudjon az illető felelni. 

2. A szülőkre nézve. Vitatják, hogy a vizsgá-
! lat fölkelti a szülők érdeklődését. 
! Ha az érdeklődést csak a záróvizsgálat képes 

fölkelteni, akkor azt a leghatározottabban 
perhorreskálom. Ugyanis az érdeklődés mind-
addig csak affektált, csak pillanatnyi, csat a 

! személyes hiúság burkolt látszata, míg tettek-
ben : az iskola érdekeinek előmozdításában 
nem nyilatkozik. Hogy pedig ez irányban 
68 óta mit sem értünk el, fennen bizonyítja 
éppen az iskola érdekeinek ijesztő elhanya-
golása. 

Igen, a műveltebb elem érdeklődik, de érdek-
lődését nem a záróvizsgálat szülte, hanem a 
tanulás hasznának élénk tudata s az, hogy az 
elemi képzés a továbbhaladhatás alapja. Hiszen 
éppen az a mi népünk iskola iránti idegenke-
désének az oka, azért becsüli többre a diszna-
ját, a lúdját, mint a tanulást, mert annak 
kézzelfogható hasznát azonnal élvezi, de a szel-
lemi tőkéét nem: ezt a fölfogást a záró vizs-
gálat eddig sem döntötte meg, de ezután se 
fogja, mert ennek nem is a záróvizsgálat az 
alkalmas tenenuma. 

Boldog emlékű Eötvösünknek is ideája volt 
a nagyközönséget az iskola érdekszférájába 
vonni: éppen a tanítóság hangoztatja legjob-
ban, mennyire hiúsult meg e ezél. 

Hangoztatják: A záróvizsgálaton a szülők 
tájékozódnak gyermekeik haladásáról s így 
fokozódik bizalmuk az iskola iránt. 

Bizony sajnos, hogy az iskolakötelezettség 
32-ik évében is a bizalom fölkeltésére kell 
hivatkoznunk. De erősen téved az, a ki e 
bizalmat a záróvizsgálattól várja. Tettekben 
beszéljen az iskola! A tanév van arra. hogv 
hasznos tudással lássa el a gyermeket. Higyjék 
el, hogy a legtöbb szülő észreveszi csemetéje 
haladását. Van ennek a föltünésére ezer és ezer 
alkalom a családnál. Mellettem argumentál a 
lépten-nvomon hallható megjegyzés: N. N. derék 
tanító! — No, X. Y. se érdemli meg a 
kenyeret! 

Egyebek között a szülőkkel való érintkezés 
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a tájékozás legkedvezőbb alkalma, nem a vizs-
gálat, már csak" azért sem, mert akkor mái-
későn van a figyelmeztetés. 

Hagyják el a, szülők „jog"-ára való hivatko-
zást is. 

Tudom, hogy a polgárok tartják fönn az 
iskolát; de hiszen az ország összes intézményei 
a polgárok zsebéből élnek: mutassanak azon-
ban csak egyet is, a hol a nagyközönség s 
nem az arra különösen hivatott egyén vagy tes-
tület a felügyelő közeg. Miért legyen éppen 
az iskola, ez a szent hely, zsibvásár, a hova 
boldog-boldogtalan szabadjegygyei juthát? — 
Éppen a szülők „jog" ára hivatkozók azok, a kik 
— bizonyára akaratlan — e küzdelmükkel az 
iskola és a tanító tekintélye ellen harczolnak, 
mert illetéktelen, hozzá nem értő tényezők 
elbírálását akarják föntartani. 

3. A tanítóra nézve. Altalános fölfogás sze-
rint a záróvizsgálat alkalom és eszköz a tanító 
egész évi működésének az eredményből való 
niegbírálá ára. 

Ez óriási tévedés. Felejtik, hogy a működés 
eredményének és az e végből kifejtett fárad-
ságnak megbirálása nem egy és ugyanaz. 
Annyira nem, hogy az eredményre azt mond-
hatja valaki gyenge, holott a kifejtett 
munka óriási, és viszont. Ezt a mindennapi 
tapasztalat érveli. Minek egyrészt elkeseríteni 
a tanítót, másrészt fegyvert adni kezébe a 
további könnyüvérüségre. 

Jegyezzük meg jól, hogy a tehetségek nem 
egyformák, akárhányszor csekélyebb iparkodás-
sal nagyobb eredményt ér el a jótehetségű, 
mint vasszorgal ómmal a gyengetehetségű tanuló. 
A tanító ezt tudja, ismeri is tanítványait, de az 
általános vizsgálati rendszer szerint az elnöklő 
hívja föl a gyermeket, ő is teszi föl a kérdést, 
néha a boszantásig oda nem tartozót, avagy 
a tanító kérdez, de az elnöklő szólítja föl a 
gyermeket felelésre. Ha a tanító reagál, ön-
magának ált, legalább is azt a véleményt kelti 
a hallgatóságban: nini, ezt nem tanította! (Ne 
mondják, hogy ez nem helyes; ezt én is tudom; 
ám immár akként állunk, hogy az ellenkező 
megy fehér holló-számba. Az elemi iskolai 
tanügyhöz való értést ugyanis ma már mindenki 
vindikálja.) 

Ne feledjük el azt sem, hogy az elemi 
iskolázás a tankötelezettségen alapszik s csak 
elenyésző %, s az is inkább a városokban 
lelhető, melyet a jövő sarkal. A túlzöm a kény-
szer nyomása alatt jár föl, elfásult, a sárga 
földig közönyös minden szellemi iránt. Mily 
óriási munkába kerül, míg az ilyenekben a 
tanító valami tudást teremt! 

Ügy ám, de az elnöklő eljárása egyenlő 

mértéket követel, az akadályok nem jönnek 
tekintetbe, a tanító — a dolog természete 
szerint kizárólagos vizsgáló egyén — háttérbe 
szorul: hogyan mutassa itt be fáradságos küz-
ködésének eredményét! ? 

Emlegetik az ellenőrzést. 
Van erre hivátott közeg. Persze, a helyes 

Ítéletet akkor alkothatnák meg, ha a beisko-
lázás elején s a tanév vége felé jönnének a. 
hivatalos látogatók, hogy összehasonlítást esz-
közölhessenek. Mondjuk, hogy ez terhes, talán 
a nagyobb tankerületekben egyelőre kivihetet-
len ; de — a mondottak után — azt még sem 
tagadhatja senki, hogy az év vége felé tör-
ténő látogatás mégis alkalmasabb a munkál-
kodás fölismerésére, mint az évzáró vizsgálat 
föntebb ecsetelt torzalakjában. 

Ha pedig ilyetén se a tanulónak, se a szülő-
nek, se a tanítónak nem előnye, sőt az első-
nek és utolsónak határozottan hátránya a mai 
rendszer: ugyan miért ragaszkodjunk hozzá? 
A megszokás! Az iskola és a szülők közötti 
kontaktus ápolása! — Tartalom nélküli frázis 
ez. Erre, uraim, sokkal alkalmasabb az évzáró 
ünnepély, ha egyébért nem is, de mert tar-
talmánál fogva vonzóbb. 

Ne tartsunk attól, hogy éveken át megrög-
zött szokást beszüntetni veszedelmes. Ezzel 
argumentáltak csak néhány év előtt a félévi 
vizsgálatok eltörlése ellen is, pedig ma alig 
emlékszünk, hogy valamikor léteztek. 

(Kistelek.) Váczy István. 

— Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 
könyvünkről nagy elismeréssel nyilatközik a 
tanügyi sajtó. A pécsi „Néptanoda" azt irja, 
hogy „minden, a mi e könyvben föltalálható, 
olyan tudnivaló, mély nélkül a tanító el nem 
lehet.11 A „Hevesmegyei Tanügy" azt mondja, 
hogy ez a könyv a tanítókra nézve föltétlenül 
szükséges, a hatóságok munkáját pedig meg-
könnyíti, mert az iskolai szervezettan összeg 
anyagát magában foglalja." A „Népnevelők 
Lapja" nagy örömmel fogadja ezt a hasznos 
és szükséges könyvet; a „Magyar Pestalozzi" 
pedig azt szeretné, ha a Tanácsadót min* 
den tanító elolvasná. „Persze, folytatja a „M. 
P.", nem a magunk érdekében kívánjuk ezt, 
még csak a szerzők kedvéért sem, hanem 
egyenesen a tanítók érdekében, m velhogy nem 
nélkülözheti senki azt a könyvet, mely mindenféle 
hasznos és szükséges tanácsokat osztogat a 
tanítók jogviszonyai, katonai, fizetési, nyugdíj-, 
adóügyei stb. felől." — A „Tanítók Tanács-
adója" lapunk szerkesztőségében rendelhető 

j meg; ara fűzve 2 K. 60 f., kötve 3 fc. 



Hányan vagyunk? 
Ali, á'l tehát már a Tanítók Iláza, 
A szent törekvés kárba nem veszett, 
Fénynyel vonult be díszes otthonába, 
Fejedéimi nőnk, a hű Szeretet. 
Ruháján díszes, drága ékkövek 
Széles Magyarhon minden tájirul 
S láng, láng a ruhán minden kis szövet, 
A nap — ha látja — szinte elpirul. 

Kör'álte, már is hódolattal állva, 
Magyar tanítók, mi vagyunk a nép . . . 
Ha húszezer lesz majd a katonája, 
A büszke nő királyi trónra lép, 
S uralkodásán, oh csodák csodája, 
A szikla önti varázsitalát, 
S a kit a nemzet itt szivére zára, 
Apostolként zúg: szeresd a hazát! 

Mozdul a köd széles nagy birodalmán, 
A vándorfelhők messze szállnak el, 
Oh, mert e honnak minden sikján-halmán 
Tanítónemzedékünk ünnepel. 
Kőszcdakon, a szirtek hűs ölén 
Fehér gyopárvirágok termenék, 
Hogy ki az Eszmét hordá kebelén, 
Homlokát száz kar koszorúzza meg. 

Gyöp ár virágot, üdét, hervadhatlant 
Néhányának még s babér levelét, 
A csecsemőből fejlett halhatatlant 
A kik anyányi gonddal nevelék. 
— ...Be hát a míg királynőnk trónra lépne 
És dicsőséggel haladnánk tovább, 
Ne bizzuk él magunkat mégse, mégse — 
Hányan vagyunk csak bátor katonák? 

Mit ? Kétezren ? ... Hát kérdve-kérdenélek: 
Ahányan vagyunk, nincs itt mindenik ? 
Hát én barátim, kárba ment ez ének, 
S leszedjük a királynő ékeit ? 
Ne ezt, ne ezt!...Am küzd vén ön javunkra, 
Tűzzük szent czélul, a mit akarunk, 
S kérdjük, ha olykor összehoz a munka: 
Hányan vagyunk csak? Hányan is vagyunk? 

Tat'csaf'alvi A Ibert. 

IRODALOM. 
Földirat. Csehi Antal után átdolgozták 

Benedek Vincze és Gróf Endre győri tanítók. — 
A földirat mindig egyszersmind történet is, — 
valamint hogy a történet is, egyszersmind 
mindig egv darab földirat is. Szólván Munkács-o o^ 
ról, őseink pihenését el nem hallgathatjuk és 
ha regélünk Zrinyi Miklósról, említenünk kell 
Szigetvárt is, sőt le kell Írnunk ennek még a. 
környékét is. — Éjszaknyugati felföld ? — Hát 
hiszen az bizonyos, hogy éjszaknyugaton fek-
szik, meg felföld is az; de ez nem a történeti 
hűség. Minek csináljuk mondva-csinált föl-
osztását hazánknak, mikor van annak jó, 
talpraesett fölosztása, mely különben is, meg 
egyszersmind is, egy darab történet. Mikor 
őseink bejöttek e hazába, megállapodtak 
Munkácsnál s körültekintvén, így szólottak: 
„Ez innét van a Dunán, az tál van a Dunán, 
ez innét van a Tiszán, az túl van a Tiszán. — 
Dunán-innen, -Dunán túl. Tiszán-innen, Tiszán-
túl, — ez történeti fölosztása hazánknak. — 
És a délkeleti-felföld? — A délkeleti-felföld 
is délkeleten fekszik, meg felföld is; hanem 
ennek meg a történeti neve: Erdély. Erdélyi 
fejedelemségről tudunk. — „ délkeleti-felföldi-
fejedelemség "-ről nem beszél senki. —1 Hát 
csak hadd maradjon meg a földirat egyszers-
mind törte'netnek is! — Szerintem helyesen 
tették fentnevezett könyviróink, hogy könyvük-
ben visszatértek a történeti hűséghez s e sze-
rint tárgyalják Magyarországot s ismertetik a 
megyéket, nem pedig emelkedések és mélye-
dések szerint, miként az az újabb időben, 
ebben a szeczessziós világban, a földrajzi iro-
dalom terén, egészen divattá vált. — Hát az 
alföld, hát a felföld ? — Bizony megmondják 
ők azt is, hogy micsoda, meg azt is, hogy 
merre feküsznek és mit termelnek. Sőt többet 
tesznek: fogalmakat magyaráznak. — Péld. az 
időjárást így határozzák meg: „Körülöttünk 
mindenütt levegő van. A levegő hideg, meleg, 
hűvös vagy enyhe szokott lenni. Néha ködös, 
esős vagy szeles az idő. Ezért azt mondjuk, hogy 
az idő változatos. Az időnek ezen változásait 
időjárásnak nevezzük." — Az éghajlatot meg 
akként magyarázzák : „Télen hideg, nyáron me-
leg, őszszel hűvös, tavaszszal enyhe az időjárás. 
De ez nem mindenütt van így. Vannak vidé-
kek, a hol örökös tél van és más vidékeken 
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örökös nyár. A különböző^ vidékek időjárását 
éghajlatnak mondjuk. — És találunk a könyv-
ben még több ilyen sikerült levezetést, magya-
rázatot. — Nem könnyű föladat kiválasztani 
az egyes helyek, országok, földrészek mellé, 
mindig a legfontosabb dolognak a megemlí-
tését: az egyiknél a történetet, a másiknál a 
mondát, a harmadiknál a természeti szépséget, 
az ipart, az őstermelést, a népet . . . Sok hely-
nek több a nevezetessége. íróink nem fukar-
kodtak. Inkább említik mind az öt nevezetes-
séget, ha van öt, mintsem gazdálkodván, csak 
egyet is elhagytak volna. Es mégis ez a könyv 
nem terjengős. Igen ám, mert a szerzők tömören, 
főmondatokban • fejezik ki magukat; kerülik az 
alárendelt mondatokat, melyek csak nyújtják a 
dolgot, zavarnak és untatnak. Aztán a kiállítás 
csinos. Örömmel veszi a gvermek kezébe. 
Es olcsó. Az eg/sz könyv: a III—VI. oszt. 
számára egybekötve 60 fillér. Kapható: Gross 
testvéreknél, Győrött. (Várpalota). Barabás G. 

Megjelentek: Garzó Imre: Vázlatok a lélek 
természettanához. Második, tetemesen bővített 
kiadás. — Hazánk Nagyasszonya. Mária-dalok. 
B. Büttner Lina, Gyiirky Ödön és Rudnyámzhy 
Gyula költeményeire énekhangra, orgona-, 
harmonium - vagy zongorakísérettel. Irta: 
Kontor Elek. A zenemű, melynek bolti ára 
3 korona, a szerzőnél (Budapest, VIII., Rákóczy-
tér 2.) bérmentes szállítással 2 koronáért kap-
ható. — Az állatok világa 13. és 14. füzete; 
mind a két füzetben a macskafajokról van 
szó. Az illusztrácziók nagyon szépek. Egyes 
füzeteknek ára 80 fillér s ez összegért a 
füzetek úgy a kiadóhivatalban (Váczi-körút 
78), 'mint minden könyvkereskedésben meg-
szerezhetők. — A Magyar Könyvtár januári 
sorozata: Ambrus Zoltán elbeszélései Amyék-
alákok czímmel (205), Kazár Emiltől ugyan-
csak elbeszélések (206); a 202. szám Kisfaludy 
Károly három örökéletű, pompás kis szín-
darabját teszi a nagyközönség számára hozzá-
férhetővé ; ezek: Mátyás deák, a Hűség 
próbája és Szilágyi Mihály szabadulása. Ezt 
a füzetet Bánóczi József rendezte sajtó alá. 
A külföldi elbeszélő irodalmat Dickens három 
szép elbeszélése képviseli a Vázlatok czímű 
kötetből. A 201. szám Cornelius Nepos élet-
rajzaiból közli a legfontosabbakat dr. Székely 
István jeles fordításában, bevezetésével és 
jegyzeteivel. A 203. szám szinmü: Eugene 
Brieux: A bölcső czímű háromfölvonásos 
drámája, a mely a Nemzeti Színházban csak 
nem régiben aratott nagy sikert, s most kerül 
sorra a vidéki színpadokon. A „M. K." leg-
közelebb bocsátja ki képes katalógusát, mely 
a teljes lajstromon kívül a benne szereplő 

irók arczképét is közli. Ezt a lajstromot is 
ingyen küldi szét a Wodianer F. és Piai-féle 
könyvkiadóhivatal (Budapest, Andrássy-út 21.), 
mely a 206 számot részletfizetésre is szállítja. — 
Az Ókori Lexikon 9. füzete. Ehhez a füzethez 
van csatolva a régi és a mai Athenae váro-
sának az Attica czikkhez tartozó, pompás 
kivitelű, szines térképe, melyet Schilling Lajos 
kolozsvári egyetemi tanár rajzolt a legújabb 
ásatások főeredményeinek értékesítésével. A 
füzet ára 1 korona; a folytatólagos füzetek, 
julius—augusztus kivételével, a hó 15-ike táján 
jelennek meg. Előfizetési ára egész évre 10 
korona, fél évre 5 korona. — Nagy Kéj es 
Világtörténet 89. és 90. füzet; ezzel bevégző-
dik a IV. kötet. Egy füzet ára 60 fillér (Révai 
Testvérek, Üllői-út 18. sz.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání tot ta : Welzler Bernát 

gyárosnak, a ki a királyhidai, magyar-óvári és 
mosonyi áll. el. iskolai szegénysorsú növen-
dékek élelmezésére 400 kórona értékű konzer-
vet adományozott; a lis-zuglói körnek és a 
kis-zuglói nöegyesületnek, a mely szegénysorsú 
gyermekeket 215, illetve 300 korona értékű 
ruhaneművel látott el; a marosvásárhelyi szegény 
tanúlókat segélyező egyesületnek, mely újabban 
99 iskolás gyermeket 654 korona értékű 
ruhanemüekkel látott el; a borsodi bányatár-
sídatnak, a mely a rudobányai iskolás gyer-
mekek felruházására 600 korona értékű ruha-
neműt adományozott; a kiskundorosmai jótékony 
nöegyesületnek, mely az ottani szegénysorsú 
gyermekek fölruházására 232 koronát ado-
mányozott ; Beidl Alajos pápai prelátus, püs-
pöki helynöknek, a ki a védenyi r. kath. 
iskola czéljaira 400 koronát adományozott; 
Kende Zsigmond nagybirtokosnak, a ki a 
tiszakoródi ev. ref. II. iskola építésére 400 
koronát adományozott; Roheim Károly és fiai 
czégnek, a ki a hasznosfelsőhutai áll. el. isk. 
építési czéljaira egy holdnyi telket adományo-
zott. 

Kinevezte: Spunei Mihály oki. tanítót a 
pecsenyeskai közs. el. iskolához r. tanítóvá; 
Lukavszky Aranka oki. kisdedóvónőt az illavai 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Ifoneisek 
Károly oki. tanítót az újbessényői áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Dorner Rezső oki. 
tanítót a dombháti áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; György Károly oki. tanítót a körösfői 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Riczinger Ig-
nácz oki. tanítót a forbergi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá. 
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Áthelyezte: Regenhold József újbessenyői 
áll. el. isk. tanítót a lippai áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Kiss Aladár majosházi áll. 
el. isk. tanítót a felsőszálláspataki áll. el. isko-
lához jelen minőségében; Máeza Lajos alsó-' 
hrabóczi és Domanics Mihály juszkóvolyai áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Sclieder >\nna 
biai áll. óvónőt a radvánczi áll. óvodához; 
Uosvai Lajos Károly körösfői áll. el. isk. 
tanítót a majosházi áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Zofj'mann Rezső dombháti áll. 
el. isk. tanítót a rétfalui áll. el. iskolához 
jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Klein Károly 
beszterczebányai munkaképtelen r. k. el. isk. 
tanító részére évi 1500 koronát; Vostinár 
János gurbai gör. kath. tanító részére évi 600 
koronát; Popovics János opaticzai munkakép-
telennek talált gör. kel. tanító réséére évi 
580 koronát; Kocsán János jernyei munka-
képtelen r. kath. tanító részére évi 540 koronát; 
Bariéig János herczeg-szentmártoni r. kath. 
munkaképtelen tanító részére évi 600 koronát; 
Grhity Gábor újvidéki munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére évi 800 koronát; Dunay 
Mátyás bőősi munkaképtelen r. kath. el. isk. 
tanító részére évi 840 koronát. 

Segély-, 111. * gyámpénzt utalványozott : 
néh. Bőthy László szombathelyi r. kath. el. 
isk. volt tanító özvegye, szül. Schuller Teréz 
részére évi 724 koronát; néh. Schwetz András 
káposztafalvi volt közs. tanító özvegye, szül. 
Zányi Mária részére évi 520 koronát; néh. 
Jozon István ótoháni nyug. volt közs. tanító 
özvegye, szül. Pop Lujza és 2 árvája részére 
együtt évi 600 koronát. 

Arvaházba való fölvételét e l rende l te : 
néh. Dzurek Mihály volt nagycsepcsényi áll. 
el. isk. tanító Mihály, György, János és Yilmos 
nevű árváinak. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N. J . Számtalanszor megüzentük már, hogy 

az ötödéves korpótlékot az a tanító is meg-
kapja, a ki nem egy helyen töltötte el az öt 
évet. („Vitatkozás" helyett inkább olvasnák a 
lapot! Bizony, bizony, rájuk férne!) — 
Scli. A. Pozs.-Szt.-István. Az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. 4. és 10. §§-ai szerint a tanító 
járandóságai (így a korpötlék is) havonkint 
vagy 1/* évenkint előre fizetendők ugyan, de, 
tekintettel a gyakori tanítóváltozásra, újabban 
a korpótlékot, a mely különben is fizetés, havon-
kénti részletekben fizetik, természetesen élőre. — 
Greiner E. Magyarország megyei térképét 
rendelje meg Kogótovicz és Társánál (Bpest, 
V., Rudolf-rakpart) vagy Lampel R. könyv-

kereskedésében. Léczekkel — a Lampel-féle 
árjegyzék szerint — 11 K. 50 fillérbe kerül. — 
M. E. Szabadka. Mint megválasztott rendes 
tanítót, kétszobás lakás illeti meg. Ha mind-
ennek daczára még most is csak egyszobás 
tanítói lakást kap, forduljon azonnal kérvény-
nyel az iskola föntartójához s az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. és az erre vonatkozó Utasítás 
értelmében kérjen kétszobás lakást, ha ez 
— miután tanyai iskoláról van szó — egy-
ideig alkalmas helyiség hiányában meg nem 
adható, akkor a lakásérték különbözet meg-
térítését kivánja. Ügyére nézve hasznos útba-
igazítást találhat a Tanítók Taná.sadója 140., 
141. és 142-ik lapján. Az itten fölsorolt ada-
tok egy részét kérvényében is fölhasználhatja. —-
Z. János, iskolaszéki elnök. Miután az 1899. 
évi kántortanítóválasztás alkalmával a pályá-
zati hirdetményben bennfoglaltatott „12 p. m. 
buza az uradalom részéről," miként ez a kano-
nika visitatióban is előfordul; az illető kántor-
tanító joggal kívánhatja a fizetésnek ezt a 
részét is. Ha az iskolaföntartó az időközben 
fölosztott uradalommal szemben nem biztosí-
totta ezt a járandóságot a k.-tanítói fizetéshez, 
az mindenesetre hiba volt. Most ezt más for-
rásból kell pótolni, míg eme régi követelésnek 
érvényt nem szerezhetnek. Legegyszerűbb el-
járás volna, ha a k.-tanító fizetéshátralék 
czímén a közigazgatási bizottság elé vinné az 
ügyet döntés végett, miután neki eme 12 p. m. 
búzával adósak maradtak. Neki kellene folya-
modványában kérni a közigazgatási bizottságot, 
hogy az iskolaföntartót eme követelés teljesí-
tésére kötelezze. A tárgyalás során majd ki-
tűnnék : vájjon az iskolaföntartó gondoskodott-e 
annak idején a kántortanítói díjazás további 
biztosításáról s viszont nem kell-e neki az 
illető püspökséghez fordulnia a 12 p. m. buza 
vagy értéke évenkint való kiadásáért, a mely 
püspökség „irányában" az uradalom 1892-ben 
az összes kegyúri terheket készpénzben meg-
váltotta. — Peres B. A kérdéses tanuló 
részére csak a fiúiskola adhat bizonyítványt, 
természetesen magánvizsgálat alapján. Nem 
korrekt eljárás, hogy leányiskolái tanítónő 
ugyanezen iskolaföntartó fiúiskolájának mellő-
zésével fitanuló részére adjon iskolai bizonyít-
ványt. A kollegiállításra való tekintetből azon-
ban ne izetlenkedjenek. Intézzék el az ügyet 
szépszerivel. Vizsgálja meg ön a fiút az 
iskolaszéki kiküldött jelenlétében s inkább 
engedje el a magánvizsgálati díjat, miután kol-
leganő rokonáról van szó. Szabálytalanságot 
azonban kollégiálítás czíme alatt sem szabad 
elkövetnie. Kellő nyugodtsággal tárgyalva e 
kérdést, bizonyára kolléganője is be fogja 
látni, hogy ez a helyes út. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az iskola fáinak a védelme. Nagyon 

gyakran kaptunk oly tartalmú leveleket, hogy 
vájjon a más állomásra távozó tanító az 
általa ültetett fákat kivághatja-e ? Mi mindig 
„nem"-rnel válaszoltunk, mert a fák kivágását, 
ha fontos okok nem kívánják, általában bar-
bárságnak tartjuk. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a ministernek 6332. sz. a. most kiadott 
rendelete az állami iskolákra vonatkozólag 
határozottan véget vet az itt-ott előfordult 
visszaéléseknek. Ez a körrendelet, melyet a 
minister helyett Zsilinszky Mihály államtitkár 
úr írt alá, egész terjedelmében így hangzik: 
„Az állami elemi iskoláknál több ízben fordult 
•elő az az eset, hogy a tanítók a kincstár 
tulajdonát képező, használatukban, vagy keze-
lésükben levő kertben, faiskolában s általában 
az iskola területén talált vagy általuk ültetett 
anyafákat más iskolához történt áthelyezésük 
alkalmával kiásták s részben eladták, elaján-
dékozták, részben saját czéljaikra fölhasználták. 
Ilykép ott, hol többször történt tanítóváltozás, 
a fák ismételt kipusztításával az iskola területe 
újra és újra pusztává tétetvén, a távozó tanító 
utódjának nemcsak anyagi károsodását vonta 
maga után, hanem az iskola külső képének 
sivárrá tételével a tanítói lakást megfosztotta 
legvonzóbb környezetétől és a gyümölcsészet 
tanításának egyik fontos segédeszközétől. 
Ezennel elrendelem, hogy a kincstár tulaj-
donát képező állami elemi iskoláknál a tanító 
használatában álló kertben, faiskolában, továbbá 
az iskola s tanítói udvaron levő gazdasági, dísz-
vagy gyümölcsfák, avagy állandó helyre ültetett 

4 ehető gyümölcsöt hozó cserjék és szőllőtőkék 
azonnal számba vétessenek, s azok a haszon-
élvező tanítók, igazgató-tanítók felelős gondo-
zásába átadassanak. A tanító az állami elemi 
iskolától való eltávozása esetén a föntebb elő-
sorolt fákat, cserjéket stb. ki nem vágathatja, el 
nem adhatja, még akkor sem, ha maga ültette. 
Az ezt cselekvők ellen szigorú fegyelmi vizs-
gálat fog elrendeltetni s a kipusztított fák, 
cserjék stb. értékét is kötelesek lesznek az 
illetők megtéríteni." 

— Az Állami Tanítók Orsz. Egyesüle-
tének választmánya Debreczenben f. hó 19.-én 
tartott ülésén foglalkozott az új gondnoksági 
utasítással, melyet a minister véleményezésre 
megküldött az egyesületnek. A választmány 
behatóan foglalkozott e fontos tárgygyal és 
sok helyes észrevétellel terjesztik föl az uta-
sítás tervezetét, melyhez a kir. tanfelügyelők 
is hozzászóltak, a ministeriumhoz. A gyűlésen 
Kozma László egyesületi elnök s árvaházi 

igazgató elnökölt, a kit ez alkalommal úgy 
kartársai, mint tisztelői és barátai 25 évi 
tanítóskodásának évfordulóján jól megérdemelt 
óvácziókban részesítettek. 

— Tanítók hálája. A magyarországi taní-
tók „ Eötvös-alap" -jának gondozói f. hó 21.-én 
nyújtották át a Keleti pályaudvar helyiségében 
Stadler Károlynak, a közjótékonyságáról isme-
retes budapesti vendéglősnek, az „Eötvös-alap 
országos tanítói segély egyesület" alapító tagsá-
gáról szóló oklevelét. A küldöttséget vezető 
egyesületi elnök hálás szivvel emlékezett meg 
arról a nemes készségről, a melylyel Stadler 
Károly ezelőtt tíz esztendővel a tanítók orszá-
gos segélyegyesületének a vidéki tanítók fiai 
érdekében a budapesti vendéglősök ipartársula-
tához intézett kérvényét e társulat választmá-
nya elé terjesztette s ott szóval, tettel, buzdító 
példájával a budapesti nemesen érző vendéglős 
urak vezérférfiait arra indította, hogy azok 
ingyen - ebédek fölajánlásával támogassák a 
vidéki tanítóknak a székesfővárosi egyetemeket 
és szakiskolákat látogató jelesen tanuló, példás 
magaviseletű fiait s egyben kijelentette az 
egyesületi elnök, hogy a magyar tanítóság 
sohasem fog megfeledkezni Stadler Károlynak 
ama szíves közreműködéséről és buzdító példá-
járól, a melynek köszönhető első sorban, hogy 
az „Eötvös-alap" a nemesen érző budapesti 
vendéglősök és az ő példájukat követő egy-
két testület jóvoltából és áldozatkészségé-
vel 1891-ben 14, 1892-ben 17, 1893-ban 21, 
1894-ben 36, 1895-ben 54, 1896-ban 63, 
1897-ben 83, 1898-ban 103, 1899-ben 112 s 
1900-ban 133, összesen tehát 636 jelesen tanuló 
ifjút részesíthetett az ingyen déli étkezés jóté-
teményében, a mely nemcsak azért becses, mert 
egy-egy ilyen jótétemény száz forintnál többet 
ér, hanem azért is, mert ezt a jótéteményt 
mindenki a saját testi erejének és egészségének 
föntartására élvezi és mert az e jótéteményt 
élvező tanulók kötelesek az „Eötvös - alap" 
elnöksége előtt kimutatni, hogy tanulmányaikat 
jó sikerrel folytatják; egyébként a tanítók fiai 
által ily módon élvezett jótétemények értéke 
pénzben kifejezve fölülmúlja már a 127.000 
koronát. Végül Isten áldását kérve a tanítók 
fiainak jótevőire, az „Eötvös-alap" ügyeit 
további jóindulatába ajánlotta a küldöttség 
vezetője Stadler Károlynak, ki is a tanítóság-
nak ezúttal is nyilvánvaló háláját szívesen 
fogadta s miként ezelőtt tíz esztendővel, úgy 
most újra is kijelentette, hogy a népoktatásügy 
munkásait a nemzet védőiként tiszteli s orsz. 
segélyegyesületük szent munkájában ezentúl is 
kész résztvenni s a jelesen tanuló, jó erkölcsű 
ifjakat tanulmányaik folytatásában tőle telhe-
tőleg támogatni. A küldöttség tagjai őszinte 
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fogadták Stadler 
lélekemelő 

szívből fakadó éljenzéssel 
Károly eme kijelentését, mire a 
jelenet véget ért. 

— A Tanítók Háza gyufája érdekében lassan 
bár, de mind szélesebb és szélesebb körben, 
megmozdul a tanítóság. Persze, nagy még itt is 
(mint — fájdalom! — minden tanítói ügyben) 
a közöny, de viszont vannak az ügynek buzgó 
apostolai is. Ilyen a többi közt Geleji Frigyes 
kikindai kartársunk is, a ki, mint maga íija, 
„fölcsapott vigécznek" és Nagy-Kikindán nagy 
piaczot teremtett a mi gyújtónknak s a ki 
ezért az Eötvös-alap elismerését és köszönetét 
érdemli meg. Egy „vidéki tanító" meg hírlapi 
úton szólítja föl mohácsi kartársait, hogy 
rendeltessék meg a tanítók gyufáját az ottani 
fődohánydőzsdével, mert „így aztán valamennyi 
mohácsvidéki községben csakhamar el fog az 
terjedni." Nagy megelégedésünkre szolgál, hogy 
a vidéki lapok szívesen nyitják meg hasáb-
jaikat tanítóktól eredő oly közleményeknek, 
melyekben kartársaink a mi gyújtónkat ajánlják 
a közönség figyelmébe. Föl is szólítjuk t. kar-
társainkat, hogy ragadják meg ezt a kedvező 
alkalmat: írjanak, izgassanak a vidéki lapok-
ban a mi gyújtónk érdekében. A dolog nagyon 
megérdemli a fáradságot, mert a Tanítók Háza 
gyufája már eddig 1400 koronát jövedelmezett 
a „Ferencz József Tanítók H tlZcll'ci ^ cl melynek 
a föntartásáfioz sok, nagyon sok pénz kell! 

— Ritka ünnep egy taní tó családjában. 
Farkasdon Deák István ev. ref. főtanító házá-
ban egy napon egyszerre három esküvő volt: 
a főtanító aranylakodalmát, fia: Deák Lajos 
albári jegvző ezüstmenyegzőjét és a főtanító 
unokája: Deák Ida Semnoiitz Gyula polg. iskolai 
tanítóval egybekelését tartotta. Az örömszülők 
házánál a rokonság, tisztelők és barátok nagy 
számban gyűltek össze; a boldog párokhoz 
Mészáros József neryedi ev. ref. lelkész intézett 
ékes beszédet. Az érdemekben megőszült főtanítót 
és derék családját számos felköszöntőben ünne-
pelték. Mi is szerencsekivánatainkat küldjük. 

— Egy kedves kis levél. A következő 
kedves kis levelet kaptuk /— 1 K. 80 f. kísé-
retében — Sáros-Patakról: „Igen kérem szer-
kesztő bácsit, tessék ezt az 1 K. 80 fillért 
oda adni abba a boltba, a hol a szegény 
gyermekek zsemlét kapnak. A II., III., IV. és 
VI. osztály nevében: Pásztor Emma VI. oszt. 
tanuló." — A jószivű adakozóknak és a kedves 

beküldőnek köszönetet mondva, értesítjük őket, 
hogy az 1 K. 80 fillért már elküldtük „abba 
a boltba", a hol a szegény gyermekek is kap-
nak kenyeret. 

— Az Orsz. gazdasági munkás- és cseléd-
segélypénztár igazgatóságának Magyarország 
tanítóihoz intézett fölhívása van lapunk mai 
számához mellékelve. Ez üdvös intézményre 
és a pénztár igazgatóságának fölhívására 
különösen fölhívjuk t. kartársaink figyelmét. 

— A Magyar Tanítók Naptárából, mint 
bennünket az Athenaeum könyvkiadó hivatala 
értesít, még néhány száz példány van raktáron. 
Ez a naptár tudvalevőleg példányonként 10 
fillért jövedelmez az Eötvös-alapnak s ez okból 
újra fölhívjuk t. kartársainkat, hogy a még 
raktáron levő készletből rendelni szíveskedje-
nek. Nem áldozatot kérünk mi tőlük, mert 
hisz ez a naptár, mely egyenesen tanítók szá-
mára készült, tanító-emberre nézve busásan 
megéri az árát (bérmentes küldéssel 1 K). 
Ha egyebet sem tartalmazna ez a naptár, mint 
az érdemes tanítók arczképét és életrajzát 
(köztük Lakits Yendelét, Vass Mátyásét stb.), 
akkor is megérdemelné, hogy minden tanító 
megszerezze. De tartalmaz még sok egyebet, a 
többi közt a tanítók adóügyét és az Eötvös-
alap kimutatását is. Fölkérjük tehát azon t. 
kartársainkat, a kik naptárt még nem vettek: 
rendeljék meg (az Athenaeum könyvkiadó hiva-
talánál, VII., Kerepesi-út 54. sz.) a Magyar 
Tanítók Naptárát, hogy így az Eötvös-alapnak 
is legyen belőle haszna. Különösen kérjük a 
járásköri elnök urakat, hogy e tekintetben 
buzgólkodni szíveskedjenek. 

— Rövid hírek. A nagykanizsai izr. elemi 
és polgári iskola tantestülete 50—50 K. részes-
jegy váltásával az Eötvös-alap tagjai közé 
lépett s a 100 K.-t már be is küldötte az 
egyesület pénztárába. — Az Eötvös-alap javára 
a dobrányai tantestület és ifjúság f. hó 10.-én 
tánczvigalmat rendezett, mely 86 K. 12 fillért 
jövedelmezett; a rendezők ez összeget a zólyom-
megyei helyi gyűjtő-bizottságnak adták át. —-
Jubileum. A nagykállói ev. ref. egyház lélek-
emelően ünnepelte meg egyik szeretett taní-
tójának: Bertha János kántortanítónak 25 éven 
keresztül folytatott áldásteljes munkásságát. Ez 
alkalomból az egyház praesbyteriuma dísz-
gyülést tartott, melyen a teljes számban meg-
jelent egyháztanácsosokon kívül csaknem teljes 
számban ott volt, — felekezetiségre való te-
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kmtet nélkül \ — Nagy-Káliónak egész uri 
közönsége. Az ünnepeltet Görömbei Péter 
lelkész-esperes üdvözölte. — A Tanítók Háza 
gyufáját Gyomoréi Miksa tanító megkeresésére 
Haasz Adolf zalalövői kereskedő beszerezte; 
fölkéri tehát Gy. M. az ottani vidéken mű-
ködő t. kartársakat, hogy gyufaszükségletüket 
Haasz Adolfnál szerezzék be és ismerőseiket 
is ennek fogyasztására ösztönözzék. — 25-cves 
tanítóskodása alkalmából szép óváczióban 
részesítették Komárommegye Császár községé-
ben Mészáros Miklós tanítót. A jubilánst 
Lórinczy György kir. tanf., négy testület és 
3 tanítványa üdvözölte s 3 értékes emlék-
tárgygyal lepték meg. — A Tanítók Iíáza 
javára sikerült hang versenynyel egybekötött 
tánczmulatságot rendeztek Kondoroson. A mulat-
ság a kitűzött czélra 120 K.-t jövedelmezett. A 
társadalom nagy számban volt képviselve a mu-
latságon, de tanító alig akadt egynéhány. Mi 
nagyobb a végtelenségnél és atanítók közönyénél? 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Rezei Szilviusz kir. tanfelügyelő 
gvíijtése (Gyula) 122 K. (ehhez járultak: 
dr. Kontúr Béla 22 K ; Léderer Rudolf 20 K.; 
Wász Mór 10 K.; dr. Dunay Alajos 6 K.; 
Szirmai/ Árpád 5 K.; Medveczky József 5 K.; 
N. N. 4 K.; Molnár József 2 K ; dr. Nagy 
Dezső 2 K.; Gallacz János 2 K.; Farkas 
Lajos 2 K.; Sárosy Gyula 2 K.; Hajnal Béla 
2 K.; Somogyi Ákos 2 K.; Kazinczy Kamilló 
2 K.; Hoffmann Viktor 2 K ; Kálin Mór 
2 K.; Bródi Adolf 2 K.; Somossy Zsigmond 
2 K.; Jantsovits Emil 2 K,; Haviár Lajos 
2 K.; Schröder Koméi 2 K.; dr. Rész Miksa 
2 K.; Messinger 2 K.; dr. Frankó László 1 K.; 
dr. Berényi Ármin 1 K.; Mihályházy 1 K.; 
Györfy László 1 K.; dr. Mihelfy Lajos 1 K.; 
dr. Zöldy Géza 1 K.; Rezei Szilviusz 10 K. = 
122 K ) ; Tajcsik Ferencz (Felső-Pusztaszer) 
40. f.; Szász Gábor (Nagv-Bereg) 1 K ; a 
magyar-bánhegyesi gazda-ifjuság tánczvigáíma 
jövedelme (bek., a tantestület nevében a 
gazda-ifjuságnak köszönetet mondva, Varga 
Endre) 10 K. (ehhez adtak: Keresztes Gizella 
tanítónő 1 K.: Kopp Katicza óvónő 1 K.; 
Vágó Pál tanító 1 K ) ; a tőkésúj falusi intel-
ligenczia tánczmulatsága jövedelmének fele 
(bek. Ballay István kántortanító) 16 K.; 
Bajzák Károly (Bács-Monostor) 20 f.; Péter 
Gyula (Csokmány) 20 f.; Prenner Imre (Új-
telep) 20 f . ; Szigeti János (Zsoblya) 30 f.; 
lemhényi tanítók (f. hó 10.-én rendezett táncz-
estély jövedelméből) 60 K.; Horváth Lajos 
(Vépen febr. 9.-ézi rendezett tánczmulatság 
tiszta jövedelmeként) 33 K. 34 f.; Andrejko-
vits Pál igazgató (a gálszécsi és tőketerebesi 
áll. isk. tantestületek tagjai által f. hó 16.-án, 

főt. Maicher Béla úr közreműködésével Gál-
szécsen rendezett hangverseny és tánczmulat-
ság tiszta jövedelmeként) 219 K. 60 f. (fölül-
fizettek : a gálszécsi takarék- és hitelpénztár 
40 K.; Fábry Béla 18 K ; Nóvák István dr. 
16 K.; Malonyai Ferencz és Tamás 14 K. ; 
Wersche Hartvig báró (Bacskó), Klein Sándor 
(Sz.-Polyánka) és Bessenyei István (Miglécz) 
10—10 K.; Obláth Mór dr. 8 K.; Reismann 
Henrik 6 K.; Kende Miksa dr. és Grün Ármin 
ifj. 5—5 K.; Nemes Sándor, Koch Gábor id. 
és Malszovszky János (Zebegnyő) 4—4 K.; 
Ihnátko Emil, Elek Imre dr. és Kemény Dezső 
dr. 3—3 K.; Dienes István (K.-Azar), Sztankó 
Emő, Károlyi István (Vécse), Oravecz Sándor 
(Parnó), Steinhöfer Sándor (T. Terebes), Mari-
kovszky Béla (Hardiesa), Gáy János, Fperjessy 
Lajos dr. és Hodobay Emő (Vécse) 2—2 K ; 
Eperjessy Elemér, Pékáry Géza, Friedmann 
Mór dr., Kimák János (Zebegnyő), Rácz János 
(T.-Terebes), Juhász Pál, Neuwirth Béla 
(O-Liszka), Neuwirth Géza (Kassa), Pásztor 
Géza, Pattenhauser Mátyás, Bálint Kálmán, 
Rakmányiíenő(V\snyó), Reskó Elek (N.-Ruszka) 
és Gulanics Mihály (N.-Ruszka) 1—1 K. — 
A rendezőség (és az Eötvös-alap elnöksége is) 
köszönetet mond a nemesszivű fölülíizetőknek' 
és a hangversenven közreműködőknek, különösen 
főt. Malcher Béla úrnak.) — 2. Vörösmarty 
szobor- és alapra: a szepesolaszi községi nép-
iskola növendékei (bek. Benne Lajos igazgató-
tanító) 10 K. 60 f. Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 44. sz.). 

— Halálozás. Özv. Háncs Lászlóné szül. 
Batinás Mária, gör. kath. nyugdíjas tanítóné, 
f. é. febr. hó 11.-én életének 52., özvegysé-
gének 20. évében Közép-Várczán (Szilágym.) 
meghalt. Áldás emlékére! 

— Helyreigazítás. Lapunk 7. számában „Adakozás" 
rovatunkban 9 koronát nyugtattunk, mint a melyet 
Lengyel Samu homonnai igazgató-tanító küldött, be 
hozzánk. Helyreigazítólag meg kell most jegyeznünk 
(mivel ez lapunk 7. számából tévedésből kimaradt), 
hogy ez összeget Lengyel S. igazgató iskolája növen-
dékei közt gyűjtötte s így az a homonnai el. iskola 
növendékeinek adománya, még pedig 3 K. a Tanítók 
Házára, 6 K. pedig a Vörösmarty-szobor és alapra. — 
Ugyancsak lapunk 7. számában az adakozók közt 
„Lakhovitz" János áll Laczkovicli János (Trebete) 
helyett, mit ezennel helyreigazítunk. 

Tarta lom : Az elemi és középiskolák között való 
kapcsolat. Körösi Henrik. — A közoktatásügyi költ-
ségvetés tárgyalása. — A kir. tanfelügyelők közérté-
kéről. Hajnóci B. József dr. — Világosodó nevelési 
elvek. Vaday József. — Az évzáró vizsgálat kérdéséhez. 
Váczy István. — Szünóra: Hányan vagyunk ? (Vers.) 
Tarcsafalvi Albert. — Irodalom. —• Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 9-ik számához. 

Pályázat. 
A. Karlitzky Albert-féle alapítványból a temes-, 

torontál- és krassó-szörényvármegyei róm. kath. 
iskolák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit 
illető egyévi egyszáz (100) koronás segély díjra pályá-
zat hirdettetik. 

Ezen segélydíjra jogosítvák: 
1. az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizs-

gát letették s illetőleg annak letétele alól hatósá-
gilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülön-
ben a tanítói pályán kifejtett működésük által 
magukat kitüntették, s a tanításra aggkoruk vagy 
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká 
váltak, az orsz. tanítói nyugdíj-alapból azonban 
ellátást nem élveznek ; 

2. a jogosult tanítóknak a) özvegyei, kik kifogás-
talan erkölcsi magaviseletet tanúsítottak, férjükkel 
életfogytiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül 
választattak e l ; bj árvái, kik tizennegyedik élet-
évüket még nem érték el. 

A jelzett segélydíj a tanítóknak életfogytiglan, a 
tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan, s illetőleg 
újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14. 
életévük betöltéseig adományoztatik. 

A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál folyó évi 
márczius hó 31-ig bezárólag nyújtandók be. 

Budapesten, 1901. évi február hó 7-én. 

A vallás- és közoktatásügyi 
in. kir. ministertöl. 

( 6 / h - l l I - l ) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pusztafö ldvár i községi iskolaszék megüresedett 

tanyai segédtanítói állásra, három hóra pályázatot 
hirdet. Fizetés : bútorozott szoba, havi 66 korona 
66 fillér. Kellőleg fölszerelt kérvények márczius hó 
6-ig alulirthoz küldendők. Bolla István, elnök. 

(183-11—2) 
A bago lasáncz i róm. kath. népiskola kántor-

tanítói állomására pályázat hirdettetik. E állomás 
összes évi jövedelme (a 200 korona bérértéknek meg-
felelő tisztességes lakáson kívül) tíz évi átlag szerint 
pénzértékben számítva 944 korona. A pályázat napja 
folyó évi márczius 7.-e. Személyes megjelenés kíván-
tatik. A pályázók kérvényeiket a somogy-szent-
miklósi plébánia - hivatalhoz küldjék. Bagolasánczi 
iskolaszék. (191—II- 2) 

Az erdöbényei (Zemplénmegye) r. k. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 800 
korona, a hitközségtől évnegyedenkint fizetve; 
stóla 80—100 korona ; államsegély 54 korona, esetleg 
korpótlék is; gazdasági ismétlő-iskoláért egyelőre 
25 korona ; alapítványi misékből 12—14 korona; 
2 hold 775 T -öl szántóföld, 558 C -öl parlag szőlő; 
két szobából álló jó lakás a szükséges mellékhelyi-
ségekkel és kerttel; elegendő tűzifa, legelő. Pályázati 
határidő márczius 19. Személyes megjelenés kíván-
tatik. Az iskolaszék. (206-11—1) 

Pa-fe l sö-varsányi uradalmi elemi iskolában 
okleveles tanítónői állás betöltésére 1901. évi már-
czius hó 3-ikára pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
évi készpénzfizetés 400 korona és teljes ellátás. A 
megválasztott köteles állását haladéktalanul elfo-
gadni. A róm. kath. vallásúak előnyben részesülnek. 
A kellően fölszerelt folyamodványok legkésőbb 1901. 
évi márczius 3-ig a nagyságos Gorove László úr 
földbirtokoshoz Pa-Felső-Yarsány (u. p. Rákóczy, 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye) küldendők. (192-II-2) 

A bazini (Pozsonym.) ágost. hitv. evang. német-
ajkú egyház árvaházi, hitoktatói és kántortanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetés: I. mint tanító: 
különféle tanítói alapokból 1011 kor. 24 fill., a 
Kothmán-féle árvaházban két szobából, konyha, pincze 
és faraktárból álló lakás és egy fél kert haszon-
élvezete ; II. mint kántor-orgonista: a kántori alap-
ból 111 kor. 20 fill., a városi pénztárból 349 kor. 
28 fill., 24 kbm. kemény hasábfa és stólák. Ügyes 
zenész privát órákra is számíthat. A megválasztott-
nak kötelessége: a 6-osztályú városi népiskolába 
járó evang. németajkú gyermekeket hetenkint 8 órá-
ban vallásban és két órában éneklésben oktatni, a 
németajkú egyházban a kántori teendőket végezni, 
temetési és egyházi énekkart vezetni, a Kothmán-
féle árvaházban lakó (6—7) fiúnak naponta egy 
privátórát adni és erkölcsi magaviseletük fölött 
őrködni. Csak ág. hitv. evangélikusok pályázhatnak. 
Kellően fölszerelt folyamodványok, melyekben a 
tanítói képesítettség mellett a német és magyar 
nyelv tökéletes bírása, de különösén a kántori képe-
sítettség föltüntetendő, valamint eddigi szolgálati 
bizonyítványok f. é. ápril l-ig alulírotthoz bekülden-
dők. Kercser Ede, evang. lelkész. (184 —II —2) 

A nemes- tördemicz i róm. kath. elemi iskola 
egyik tanítói állomására folyó évi márczius hó 2-ig 

Íiályázat nyittatik. Évi fizetése: 800 korona, szabad 
akás és 44 korona fapénz. Csak okleveles róm. kath. 

férfi- vagy nőtanító pályázhat. Megválasztatás esetén 
az állomás azonnal elfoglalandó. Személyes meg-
jelenés előnyös. A kérvények főt. Papp Imre, iskola-
széki elnökhöz küldendők Nemes-Tördemiczre (u. p. 
Gulács, Zalamegye). (198—1—1) 

Az abonyi (Pestmegye) r. kath. jellegű, magyar 
tannyelvű népiskolához önálló tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik márczius 20-ig. Fizetése : 800 korona ; 
lakás- és kertilletmény czímén 200 korona. Köteles 
az iskolaszéktől kijelölendő osztályt vezetni. Abony, 
1901 február 20. Iskolaszék. (216—1—1) 

A k is -ocsethi róm. kath. kántortanítói állásra, 
ezen hirdetés megjelenésétől számított 10 napig, 
pályázat nyittatik. Jövedelem; lakás, kerten kívül, 
452 korona államsegély betudásával 800 korona. 
Nándor (u. p. Mohora). Szirmák Béla, plébános. 

(219 -I— 1) 
Nógrád-Kövesden kántortanítóság üresedésben ; 

azonnal elfoglalható. Javadalma: földhaszonbér évi 
130 korona, évi párbér átlagos 70 pártól 1 véka 
rozs és 50 fillér. Deputatum 14 korona. Tűzifa 4 öl, 
ebből az iskolát fűtteti. Tandíj-átlag 50 korona, 
munkaváltság 30 korona, stóla, államsegély 402 
korona. Lakás, házi és 900 [ -öl kerttel. Ismétlőket 
ingyen tanítja. Okleveles róm. kath. tanítók pályá-
zatukat küldjék anyaegyházhoz: plébánia-hivatal 
N5grád-Berczél. (214—1- 1) 

A romonyai kántortanítói állásra márczius 21-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: telkes pároktól 
(105) '/J nyolczada buza, 'h nyolczada rozs, 96 fillér 
borváltság, telkes gazdáktól (65) 60 fillér, kisháza-
soktól (38) 2 korona, zsellérektől (5) 1 korona 60 
fillér, ismétlő-iskoláért 42 korona, 6 kat. hold 
1471 [>01 szántóföld és 1097 [ -öl rét, melyeket 
kántortanító munkáltat. 172 f -öl szérűhely. Stóla: 
nagytemetéstől 1 korona, kistemetésért 50 fillér; 
nagymise után 1 korona, liberáért 60 fillér. Pécs-
váradra 4 fuvar. Két szoba és konyhából, kamara és 
gazdasági melléképületekből álló lakás, 115 L _ j - ö J . 
kert. Az alapítványi uradalomtól: 272 korona 16 
fillér utólagos negyedévi részletekben és 30 méter 
tűzifa (10 m. az iskolafűtésre), a község által vágva 
és behordva. Püspök-Bogádon (Pécs melleit), 1901. 
febr. 10-én. Ujváry Miklós plébános, iskolaszéki 
elnök. (187-11—1) 



Az egyházbér-bodolyai kántortanítói pályázat 
határideje — a február 14-iki számban közölt fölté-
telek mellett — márczius 19-ig meghosszabbíttatik. 
Fülöp István plébános és iskolaszéki elnök. 

(210—I—ÍJ 
Cservenka ág. hitv. ev. egyház-községe sürgősen 

keres azonnali belépésre tanítót az I-ső leányosztály 
számára. Fizetés: 600 korona és 100 korona lakbér. 
Folyamodványok az ág. hitv. egyházközség elnöké-
hez terje8ztendők be. (215 — 11—1) 

A zombai (Tolnamegye) róm. kath. elemi iskolá-
nál egy osztálytanítói állásra márczius 13-ig pályázat 
hirdettetik. Ezen állással egy bútorozott szobán 
kívül nyolczszáz korona fizetés van összekötve, 
mely összegben a kertilletmény is benfoglaltatik. 
Kötelme: az iskolaszék által kijelölt osztályt 
önállóan vezetni, az ismétlős-fiúkat oktatni s a 
kántort akadályoztatás esetén önállóan helyet-
tesíteni. Állását tanév közt — kivéve kántortanítóvá 
való megválasztatást el nem hagyhatja. Kilátása 
lehet szép mellékjövedelemre. Tannyelv: magyar. 
Okleveles tanítók fölszerelt kérvényeiket az iskolaszéki 
elnök úrhoz küldhetik Dombára. Radics Gyula, 
iskolaszéki jegyző. (207—1—1) 

Jánoshegy (Barsmegye) magyar-német tannyelvű, 
államilag segélyezett, osztatlan községi népiskolá-
jánál a tanítói és róm. kath. kántori állás betöl-
tendő. Járandósága az 1896. évi nov. 9-én fölvett 
jegyzőkönyv szerint 600 korona készpénzben, 50 
korona szolga- és irodaátalány, 2 szobából, konyha 
és éléskamrából álló lakás, melyhez fakamra, istálló, 
csűr, udvar ós házikert tartozik; 16 bécsi öl 2 láb 
hosszú puha has4bfa (100 kor.), melyből a tanterem 
is fűtendő; kötelessége a mindennapi és ismétlő-
iskolában tanítani. Járandósága mint kántornak: 
6 kat. hold földnek haszonélvezete, 200 koronán 
fölüli stóla és egyéb jövedelem; kötelessége a min-
dennapi róm. kath. kántori teendők végzése. Kör-
möczbánya fél órányira országúton, vasút és pósta 
helyben. A folyamodványok márczius ?0-ig az iskola-
széki elnökhöz intézendők. (222—1—1) 

A liptómegyei Gombás községben megüresedett 
róm. kath. kántortanítói állomásra f. é. márczius hó 
22-re pályázat kitüzetik. Javadalma : tanítói, kincstári 
uradalomtól és községtől 427 kor. 50 fillér; kántori: 
178 kor. 26 fillér ; továbbá 8 p. m. árpa, 24 p. m. 
burgonya, 1412 ölnyi ré t ; 587 [ -ölnyi házikert és 
gyümölcsfa-iskolakert használata. Kényelmes lakás 
és 85 méter saját és tanterem fűtésére kemény 
tűzifa, minden költség nélkül község által beszállítva. 
Blcha János plébános, iskolaszéki elnök. Podhorszky 
Antal, iskolaszéki jegyző. » (226—1—1) 

Tolna-Kónyiban r. k. tanítói állomásra márcz. 
15-ig pályázat hirdettetik. Fizetése polgári évre a 
községi pénztárból 480 korona, szoba, fűtés és tiszto-
gatással ; élelmezés a kántortanítónál, vagy e helyett 
320 kor. Kötelme a kijelölt mindennapi és ismétlő-
söket tanítani, a kántorságban segédkezni vagy 
önállóan is működni. Oki. vagy tanítóképezdét vég-
zett magyar ajkúak kérvényöket az iskolaszék elnö-
kéhez czímezzék. Vasúti állomáshelyben: Ságh-Kónyi. 

(218—1-1) 
Gömörmegye Tornallya nagyközségben férjhez-

menés folytán megüresedett községi kisdedóvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Ezen állomás évi java-
dalma szabad lakáson és házi-kerten kívül 600, azaz: 
hatszáz korona. Ezen állásra pályázhat minden okle-
veles kisdedóvónő. Az oklevél, születési és működési 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvények f. é. márcz. 
20-ig nagytiszteletű Nagy Pál esperes, mint óvoda-
felügyelő-bizottsági elnök úr czímére küldendők. 
A megválasztandó óvónő állását f. é. április 15-ig 
köteles elfoglalni. Tornallyán, 1901. február 17-én. 
Az óvoda-felügyelő-bizottság. (212—1—1) 

Tolna-Agárd róm. kath. állandó gyermekmene-
dékházinak vezetésére vizsgázott magyar ajkú dajka 
pályázhatik. Évi javadalma: 120 frt, cselédtartásra 
30 frt, egy szoba és konyha. Fischer, plébános. 

(223—1—1) 
A hirloai (Barknyam.) ev. ref. kántortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Évi javadalmazása: 
lakás: két szoba, konyha, kamra, pincze és mellt k-
helyiségek, 745 0 házikerttel. 141 korona állam-
segély ; 120 pártól: 120 nyolczada buza, mai ár 
szerint értékelve 192 korona; 120 nyolczada csutás 
kukoricza — 72 korona; készpénz 48 korona. Az 
egyháztól: 6 öl kemény tűzifa = 72 korona; őrlés-
hez a mennyi fuvar szükséges. Tankötelesektől (45): 
90 nyolczada csutás kukoricza = 54 korona ; tandíj — 
54 korona; 45 nyári csibe — 20 korona; 45 kocsi 
tűzifa, melyből az iskolaterem is fűtendő, vagy ennek 
ára 13" korona; fűtésért 10 korona; 45 drb seprű. 
Van 9 hold (1200 °) szántóföld, melyből 2 holdat 
tavaszi alá az egyház szántat, két évvel ezelőtt 
bérbe volt kiadva 252 koronáért. Van 7 hold legelő-
illetőség, melynek használatáért tizet a község 40 
koronát. Vasárnapi iskolásokért fizet a község 42 
koronát. Az évi jövedelem fölmegy tehát 1000 koro-
nára. Pályázat határideje ápril hó 5. Az állomás el-
foglalható már julius 1-én, legkésőbb szeptember 
1-én. Kérvények kellően fölszerelve Szívós Károly 
ref. lelkész czímére, Hirics (u. p. Vaiszló) küldendők. 

( 204 -1 -11 
A mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 

béruradalmának Répás-pusztáján egy róm. kath. 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás: készpénzben 
évenkint 400 korona, buzajárandóság évenkint 5 
hektoliter, rozsjárandóság évenkint 10 hektoliter, 
tüzifajárandóság évenkint 24 iirméter botfa, 1200 
négyszögöl tengeriföld, egy darab marhatartás, két 
darab öreg sertéstartás, és származékaiknak egyéves 
korig való tarthatása, szabad lakás, konyha- és 
konyhakerttel. A tüzifajárandóságból a tanító az 
iskolát is fűteni tartozik. A kinevezett tanító köteles 
leend a nyári szünidőben a gazdasági intéző utasítá-
sainak megfelelőleg a gazdaságban segédkezni, mely 
segédkezésnek megelégedésre történt teljesítéséért 
őt 200 korona jutalom illeti meg évenkint az ura-
dalom részéről. Az állás azonnal betöltendő. Okle-
veles róm. kath. tanítók folyamodványaikat, bizo-
nyítványmásolataikkal a mezőgazdasági ipar-rész-
vénytársaság béruradalmi igazgatóságához Kaposvárra 
nyújtsák be. (220—II—1) 

Verosi ág. ev. leányegyházban a tanítói állás 
betöltendő. Javadalom:lakáson kívül hatszáznegyven 
koronára van fölvéve. Jelentkezések Turopolyára 
(u. p. Felső-Tiszovnyik) lelkészi hivatalhoz küldendők. 

( 2 2 7 - 1 - 1 ) 
A k is -zsámi román, szerb és magyar tannyelvű 

községi iskolájánál évi 730 korona fizetés, 4 öl 
tűzifa, szabad lakás és kert élvezetével díjazott 
tanítói állomás betöltése végett pályázat nyittatik. 
A megválasztott tanító a román és szerb egyházi 
szertartás kántori teendők végzésére is köteleztetik, 
és pedig: kettő a román és egy harmadik vasár-
napon vagy ünnepeken a szerb templomban lesz 
énekelve ; azután köteleztetik a megválasztott tanító 
az ifjúságot templomi énekben is taníttatni. Folyamo-
dók fölhivatnak kellően fölszerelt folyamodványokat 
1901. év márczius hó 15-ig a községi iskolaszék 
elnökéhez benyújtsák. A választás határnapja későb-
ben fog meghatároztatni. A megválasztott tanító, 
a ki nem fog teljesíteni ezen pályázat, bár ha erő-
sítve legyen, jogában áll az iskolaszék új pályázat 
kinyitni. Kis-Zsámon, 1901 február hó 15-én. (Temes-
megye, u. p. Moravicza). Bottá Ferencz, iskolaszéki 
elnök. (208-1—1) 



- n i — 

A./, a lsónánai ev. egyházközség másodtanítót 
keres. Fizetés: lakáson kívül az egyházközségtől 
600 korona, másfél öl fa és 152 korona államsegély. 
Folyamodványok márczius 15-ig alulírotthoz intézen-
dők. Tannyelv: német-magyar. Apáthi, (u. p. Mórágy, 
Tolnamegye). Kracher György, lelkész, isk. elnök. 

(225—1—1) 
A „Néptanítók Lapja" ez évi 5. számában közzé-

tett nyú lás i pályázat márczius 16-ig meghosszabbít-
tatik. Maár József, plébános, iskolaszéki elnök. 

(200—1—1) 
Az lbafai községi róm. kath. kántortanítói állo-

másra újból pályázat hirdettetik márczius ll-éig, 
választás márczius hó 12-én lészen. Fizetése : 1. tisz-
tességes lakáson, szükséges melléképületek és házi-
kerten kívül, mint tanítónak egyezer, azaz 1000 
korona, előleges negyedévi részletekben; 2. mint 
kántornak: esedékes korpótlék, a szokásos stóla-
jövedelem, 3 hold szántóföld, féltelek után járó erdő 
és legelő haszonélvezete. Ezért köteles a mult évi 
október hó 18-án, a Tanítók Lapja 42-ik számában 
előirt kántortanító teendőket, lelkiismeretesen és 
pontosan teljesíteni. A folyamodványok a szükséges 
okiratokkal fölszerelve, az iskolaszéki elnökhöz Iba-
fára (Baranyam., pósta helyben) küldendők. Orbán 
Jakab, elnök. (205- I—1) 

H I R D E T E S E K . 

0 / i i ' i i c i n í i v e l i ! Orgonára (vagy harmóniumra): 
/ L Tárk. Zsászk. „Kath. Egyh. Énektár. 6'50 frt. 
Inz Ugyanazok : Temető-Könyv. (265 ének stb.) 2'50. 

Nemesovich: Gyakori, orgonász 1'50. „100 prac-
ludium" 60. Korner: 646 org. darab 1"80. Rinck: 
Teljes org. isk. 1'80. Wannaus: Harm. isk. 1 frt. 
Mendelssohn : összes művei 1'20. Fúga-album 1 frt. — 
Zongorára: Magyar tánczok 70 kr. „Magyar dal-
album" (200 drbbal) 130. Kőhler: Zongora-iskola 
(teljes) 1'80. Strauss: Tánczdarabjai 70 kr. Hegedűre: 
Hohmann: Heg. isk. 1'30. Strauss: Tánczok 70 kr. 
Dallamok albuma 70 kr. Bármely zenemű nálunk 
kapható. Árj. bérmentve. „Kántorok Lapja" 

kiadóhiv. Budapest , I., Fehérvári-út 40. 
(231-1—1) 

P o l g á r S á n d o r 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, {209 x—u 
VII., Erzsébet-körút 50. 

Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi és 
betegápolási eszközök. Gummi áruk, Suspensorium, 
irrigator-l'ecskendök stb., legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötők, has- es 
köldök-kötők. Valódi í'ranczia különlegességek 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czímre ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen v é d v e 16.302. s z á m alatt . 

Cserélnék áll. tanítóval bárhol. Bővebben ír 
,ÁU. t." Abosgál-Pócsfalva, Kisküküllőm. (224-1-1) 

Kath. Egyházi Népénektár. 
írták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. III. kiadás 
(30-ik ezer.) 500 szent énekkel, sok szép imával 
379 oldalon. Csinos kötésben 35 kr, póstán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen-példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(2342—X—10) 

[Egy okleveles , keresztény, magyar 

" t a i n í t ö n ö 
kerestetik, egy tízéves lányka mellé; évi díjazás 
400 korona, teljes ellátással. Az illető szerény 
igényű, kifogástalan erkölcsű legyen. — Kik kezdők-
nek franczia nyelven oktatást adhatnak, előnyben 
részesülnek. Bizonyítvány-másolatok kéretnek dr. 
Sváby , orvos, Lőrinczi (Nógrádmegye) czímre. 

(172—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I . bi\vített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11 -ik könyv ingyen, kották itujyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—7) 

Márczius 15 és Április 11-re! 
Becses figyelmébe ajánljuk a „Szónokló tanító" 

czímű utasítás a beszéd művészetére és beszédgyüj-
teményt. Tartalmaz 186 beszédet. Szerkesztette 
Gramma Döme, kir. segédtanfelügyelő. Ára korona 
5*20. Megrendelhető 1-koroiiás havi részletfizetésre is. 

P o l a t s e k - f é l e 
könyvkereskedés. 

(164—VI—3) Temesvár. 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

M e m s i e t i €>€>€> 
€>€>€>£> Iskola 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
^Szerkeszti : 

... Benedek Elek és Földes Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaucziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előf ize tése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A mlnisteri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi dijak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot Ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(178—V—3) kiadóhivatala, 

Bndpesten, VII., Rottenbiller-ntcza 5/a. 



- IY -

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium ée 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kazési joggal birnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
il'etőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek", és pedig csak tan-
t ínyvek szolgáltatnak, a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett, ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvkttldemények portó aló esnek a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portóm entes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
teaen küldetnek meg; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartónk viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1900. évi október hó 23-án. 

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

%S<"v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v y r i bfT1 

Ff 
• Í L 

1 t ® -in 9 A 3 f f w ® 
1 A w PfVír^ti) i wm w #> íi P\ ?A H * tv f f w p I M m l & i t ó ^ y a w ^ ^ c i 

e l ő f i z e t é s i a r a : „ __ 
Egész évre ÍO kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. 

" ' _ _ . § * # 

Előfizetést pediy naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. E$a 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1901. 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 Í L I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön teste). 

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 •"»() 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. Etryéb 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-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Az elemi és középiskola között 
való kapcsolat. 

* 

Erődi' úr elnöki megnyitójában tulaj-
donképpen nem tet t formaszerű javas-
latot, de a franczia és a hazai tanügyi 
viszonyok összevetéséből kiérezhettük 
azt, hogy czélszerűnek vélné, ha a franczia 
lyeée mintájúra, a mi középiskoláink 
mellé is szerveznének elemi szakaszokat. 
Oly előkelő helyről hangzottak el e 
szavak, hogy még ebben a formában 
is megérdemlik a beható eszmecserét. 

Hogy tisztán láthassunk e kérdés 
fejtegetésénél, nagy vonásokban emléke-
zetükbe kell idéznem m. t. olvasóim-
nak a franczia lyeée elemi szakaszának 
jelenlegi szervezetét. Az adatokat ehhez 
Dr. Fináczy Ernőnek „A franczia közép-
iskolák múltja és jelent;" czímű kitűnő 
munkájából merítettem. 

A franczia lyeée legnagyobb része 
internátussal van összekötve. A jobb 
módú szülők gyermekeiket legtöbbször 
az elemi iskola mellőzésével egyenesen a 
lyceumba küldik s e czélból áll fenn 
a legtöbb intézetben egy-két classe 
primaire (máskép: classe enfantine, 
6—7 évesek). A classe primaire tárgyai: 
franczia (s esetleg német) irás és olvasás, 
fejszámolás és a lakóhely földrajza. 
Ez osztály után következik a classe prépa-
ratoire vagy neuvieme, melynek tárgyai: 

irás és olvasás, a franczia nyelvtan ele-
mei (olvasmányokkal), német vagy angol 
nyelv, hires emberek életrajzai, általános 
földrajz és Francziaország fizikai föld-
rajzának eleim fogalmai, az egész 
számokkal való számolás, természet-
rajzi ismeretekre vezető olvasmányok 
és a rajz első elemei. 

A lvcéekkel kapcsolatos elemi isko-
lákon kívül van a tulaj donképeni állami 
népiskola. Ennek tárgyai: az olvasás, 
irás, anyanyelv, történelem, földrajz, a 
polgári jogok és kötelességek tana kap-
csolatban a nemzetgazdaságtannal, a 
számtan, mértan, szabadkézi rajz, gya-
korlati fizika és természetrajz, mező-
gazdaságtan és ének, testgyakorlás, 
katonai gyakorlatok, kézimunka és 
erkölcstan. 

A fölsorolt tananyagot a népiskola 
3 kurzusban dolgozza föl: a cours élé-
ment aire (7—9), cours moyen (9—11) és 
cours supérieur (11—13). Megelőzőleg 
a legtöbb helyen van még egy gyermek-
osztály (classe enfantine) az 5—7 éves, 
sillabizálni tanuló kicsinyek számára. 
A középső tanfolyam bevégeztével, tehát 
10 —11 éves korukban tanulmányi bizo-
nyítványt kapnak a gyermekek s csakis 
ennek birtokában léphetnek föl a felső 
tanfolyamba. Egyenlő értékű e bizonyít-
ványnyal a lyceum elemi szakaszának 
bevégeztével nyert bizonyítvány, mely-

Lapunk 10-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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nek megkülönböztető neve: Certificat 
(Tétudes élémentaires. 

Párhuzamot vonva a népiskola s a 
lyceum elemi szakasza között, az előbbi-
nek gyermekosztálya megfelel a lyceu-
mok legtöbbjében berendezett kis-
osztályoknak: classes primaires v. enfan-
tines; a cours élémentaire egyfokú lyceumi 
osztálya a classe neuvieme vagy prépara-
toire; végül a cours moyen-nek a classe de 
huiteme és a classe de septihne felelnek 
meg. A felső tanfolyamot épp úgy mint 
nálunk a népiskola ötödik és hatodik 
osztályát csakis azok látogatják, kik 
középiskolába nem lépnek föl. 

A népiskolai elemi tanítás és a 
lyceumi elemi tanítás közt tehát az a 
lényeges különbség van, hogy amaz 
szükkörű, de bevégzett közműveltséget 
ád; adja azt. a mit minden franczia 
polgárnak tudnia kell, míg emez csak 
előkészít egy magasabb czélra s maga 
többé nem önczél. 

Lássuk már most, hogy az elemi 
iskola e kétfélesége megfelelliet-e a mi 
hazai viszonyainknak? Leliet-e nálunk 
is egy külön tantervű elemi iskolát föl-
állítani, hogy úgy mondjam a tudós 
pályára készülő jobb módú gyermekek 
számára és egyet, egy szintén külön 
tantervvel a nép fiai részére? 

Nem is szólok arról, hogy a mi 
középiskoláink közül alig egy-kettőben 
van internátus, nem is említem föl azt 
sem, hogy úgy a mint most tódulnak 
fiaink a gimnáziumokba, éppen úgy 
tódulna tehetséges-tehetségtelen gyer-
mek a tudós pályára előkészítő elemi 
iskolába; hanem igenis kötelességem 
arra figyelmeztetni az illetékes köröket, 
hogy egyenesen törvénybe ütköznék 
nálunk ily kétféle elemi iskola föl-
állítása. 

Es megjelenik előttem ismét Eötvös 
nagy szelleme! 

A népoktatási törvény kimondja az 
ált. tankötelezettséget, ebből nemcsak 
az következik, hogy minden tanköteles 

iskolába járásra kötelezett, hanem 
következik az is, hogy az államnak 
kötelessége arról gondoskodni, hogy a 
népmilliók a népiskolákban, úgy az 
alkotmányos élet, mint a közélet által 
szükséges alapismereteket, népművelő-
dést elsajátítsák, ez pedig valamennyi 
tankötelesre nézve csak egységes lehet. 

Innét van, hogy a törvény 55-ik 
szakasza taxatíve fölsorolja a népiskolá-
ban kötelezett tantárgyakat, melyeket 
minden tanköteles kivétel nélkül köteles 
tanulni. Világos tehát, hogy a törvény 
intencziója az, hogy minden tanköteles 
a törvényben kötelezett minden tan-
tárgyban, a közoktatásügyi minister 
által megszabott tanterv szerint okta-
tandó. Ezen oktatás, illetve az elérendő 
czél nem lehet kétféle; hanem igenis 
fontos államérdek fűződik ahhoz, hogy 
a népoktatás Magyarországon egységes 
legyen. 

E döntő érvek súlya alatt hozta 
éppen csak ac minap az orsz. közokt. 
tanács azt a határozatot, hogy a nép-
iskolai tantervnek egységesnek kell 
lennie. 

Megengedem, hogy Erődi főigazgató 
úr az iskola, a tanítás szempontjából • 
igen üdvösnek, szerencsés intézkedésnek 
tar taná a középiskolák mellett ily külön 
elemi szakasz szervezését; sőt ha jó 
tanítók vezetik az elemi osztályokat, 
magam is biztosra veszem, hogy ezek 
a tanulók a gimnáziális osztályokban 
könnyebben boldogulnak; de engedje 
meg, hogy e kérdés elbírálásánál hivat-
kozhassam Apponyi Albert grófnak a 
néptanítók fizetés-rendezésének tár-
gyalása alkalmával mondott históriai 
nevezetességű beszédének következő 
passzusára: „A magyar nemzet azok közé 
tartozik, a melyeknek politikájában a 
létfentartásért való küzdelem állandó 
szerepet játszik. A annak, szerencsésebb 
nemzetek, a melyeknél ez a momentum 
csak igen kivételes, nagy világtörténeti 
katasztrófák alkalmából lép előtérbe. 
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Ezeknek a nemzeteknek a politikája 
aránylag egyszerű: mindenesetre sokkal 
kevésbbé komplikált, mint a mienk. 
Ha a franczia, ha a német, ha az olasz, 
szóval ha ezek a boldogabb nemzetek — 
és a kisebbek közül is sorolhatnék föl 
néhányat, a dán, a svéd és a többi — 
ha ezek az államhatalmat megerősítik, 
tudják, hogy ez által nemzeti hatalmukat 
erősítik meg; ha közgazdasági megerő-
södésüket mozdítják elő, akkor, a nélkül, 
hogy külön gondjuk legyen a közgazda-
sági fölvirágozás nemzeti irányzatára, 
a nemzetet is megerősítik vele; ha a 
kul túrát előmozdítják, a kultúrának e 
megerősödése önmagától is egyszer-
smind a nemzet megerősödését jelenti. 
Minálunk ez nem mindig van így. 

•Minálunk... létesülhet kultúrai haladás, 
mely nem á nemzeti egységet támo-
gatja, hanem a szétbontó erőket. Ez 
teszi annyira komplikálttá Magyarorszá-
gon a politikai problémák összeségét. 

Ezt nem panaszkép mondom. A <J!ond-
viselés intézkedése az. ha a mi nemze-
tünk ily helyzetbe ju to t t , kellett, hogy 
jusson; őseink bölcsesége ebben a 
helyzetben is megtalálta az utat , hála 
Isten, számos évszázadon át, hogy a 
magyar nemzetet föntartsa és hogy 
annak állása ma biztosabb, mint évszá-
zadok óta. De ez csak arra figyelmez-
te t minket, hogy nálunk minden problé-
mának, legelső sorban pedig a kultu-
rális problémának, a probléma termé-
szetében rejlő mozzanatokon kívül van 
még egy mozzanata, mely amazoknál 
is fontosabb és mindennél előbbre való: 
és ez a megoldásnak nemzeti létünkre, 
fejlődésünkre és meggyőződésünkre gya-
korolható káros vagy előnyös hatása. 

Es az a tárgy a melylyel ma fog-
lalkozunk — hogy úgy mondjam — 
szaturálva van a tisztán kulturális 
jellegen kívül, nemzeti jelleggel." 

Apponyi gróf e nagyszabású beszé-
dében a népoktatást , annak szervezetét, 
tantervét nem tekinti egyszerű peda-

gógiai, hanem nagy fontosságú kultúr-
politikai kérdésnek. Hogy ez csakugyan 
így van, arról meggyőződhetünk, ha a 
népoktatásról szóló statisztikai adatokat 
tanulmányozzuk. 

Ebben az országban, mint már elő-
adásom bevezető részében fölemlítettem, 
a mindennapi iskolaköteles koriján 
lévő gyermekek közül csupán 2 '5% 
tanuló él az 1868. évi XXXVIII. tör-
vényczikk 49. §-ában adot t kedvez-
ménynyel, vagyis ily csekély azon 
tanulók száma, a kik megszakítják az 
elemi népiskolát s a 4-ik év után átlép-
nek községi, polgári, keresk. vagy felső 
leányiskolába. A népiskola, annak egész 
oktatás i módszere, tananyaga, tanterve 
tehát 97.5°/o erejéig a nép milliói 
számára rendel te tet t és csak 2"5°/o 
erejéig a közép vagy felsőbb iskolák 
számára* 

Mi következik ebből? Először is az, 
hogy nálunk fontos állami érdek állja 
ú t j á t annak, hogy népnevelésünk kétféle 
legyen és így nem engedhető meg, 
hogy nálunk a franczia lycée mintájára 
a középiskolára előkészítő külön elemi 
iskola szerveztessék. De következik 
ebből az is, hogy nem annak az isko-
lának kell a másikhoz alkalmazkodnia, 
a melyiknek fajsúlya, számbeli aránya 
ekiyomja a másikat. Minthogy pedig az 
iskolába járók tömegét tekintve, a faj-
súly, a számbeli arány az elemi iskola 
részén van. továbbá az elemi iskola az 
általános, a középiskola a kivétel, és vé-
gül minthogy az elemi iskolának telje-
sen önálló czélja van: nyilvánvaló, hogy 
a középiskolának kell alkalmazkodnia a 
népiskolához és a népiskolát nem szabad 
kizárólag a középiskola előkészítő osz-
tályának tekinteni. 

Nehogy pedig az a vád érhessen, hogy 
én tisztán kultúrpolitikai szempontból 
kivánom, h<fgy a középiskola alkalmaz-
kodjék a népiskolához, ezennel egész 

* Mosdóssy Imre: Egyetértés. 1899. 139. sz. 
10* 
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bátran Kijelentem, hogy a pedagógiai 
szempont is ezt követeli. 

Erveimet a gimnáziumi tantervhez 
fűzött Utasítások-ból merítem. Azokból 
az Utasításokból, a melyekről a kül-
föld is az elismerés hangján szólott. 
Meg vagyok arról győződve, hogy, ha 
most változtatnak is egynémelyest ~ az 
Utasításokon; de annak szelleme, lelke 
az új Utasításokban is bent kell, hogy 
maradjon. 

Ezek az Utasítások lépten-nyomon, 
mint a leggondosabb tanító folyton 
azt hangoztatják, hogy a középiskola 
alsó osztályában -— a kezdő fokon — 
a tanárnak a legnagyobb óvatossággal 
kell eljárnia. 

Figyelmeztetik a tanárt, hogy nyelv-
tani kézikönyvet az alsó két osztályban 
csak akkor czélszerű használni, mintegy 
összefoglalásul ós az emlékezetbe vésés 
segítségére, ha az osztály egy-egy czikk 
vagy fejezet tartalmát már az eleme-
zés segítségével megtanulta. Az év 
elejét részben a mondat- és beszédrészek 
ismétlő begyakorlására fordíthatja a 
tanár. íme, kitűnik ebből, hogy a 
középiskola az Utasításokban teljesen 
a népiskola álláspontjára helyezkedik 
a nyelvtanítás kezdő fokán. 

Avagy nézzük, mit mondanak az 
Utasítások a számtan tanításánál. Idéz-
zük : „ A középiskola tehát szigorúan ot t 
szövi tovább a fonalat, a hol az elemi 
oktatás köréből átveszi, s ebben — így 
szólnak a gimn. Utasítások —- tudva-
levőleg épp a számolás kezelése igen ész-
szerű fejlődésnek indul." Hangsúlyozom, 
hogy ezt a gimn. Utasítások mondják. 

így folytathatnám tovább az egyes 
tantárgyaknál. De ezúttal még csak 
egyet, a legerősebb bizonyítékot czitá-
lorn az Utasításokból, hogy minden két-
séget kizáró módon ós tisztán láthassuk, 
hogy az Utasítások is a mellett szól-
nak, hogy a középiskolának kell a nép-
iskolához simulnia. 

Minthogy az elemi iskolában a ta-

nulókat minden tantárgyra egy tanító 
taní t ja : az Utasítások igen helyesen azt 
kívánják, hogy a gimnázium alsó osz-
tályában a rokon tárgyak egy kézben 
legyenek, hogy minél kevesebb tanára 
legyen a kezdő fokon a 9—10-éves 
fiúnak. Az tagadhatatlan, hogy alapos, 
sikeres és intenzív tanítás csak szak-r 
rendszer mellett érhető el. Ámde az 
alsó osztályokban a szakrendszer való-
ságos hátránya a tanításnak. Kis gyer-
mekek, kik alighogy elhagyják az elemi 
iskolát, a hol egy tanítójuk volt, egy-
szerre 6—7 embert látnak óráról-órára 
váltakozni az osztályban. Figyelmük 
sokáig nem a tanításon, hanem az új 
meg új arczon van; de a mi ennél sokkal 
fontosabb, a módszer és a kívánalmak 
sokfélesége a tanítást nagyban gátol-, 
hatja. A szaktanárok nagy részben túlsá-
gos előszeretettel s részletezéssel ta-
nítják tantárgyukat, a fejlődő tudomá-
nyok új vívmányait a ke'lő mértéken 
túl is beviszik az iskolába és a kis 
osztályos fiút agyonhalmozzák. „Az 
egyik tanár kizárólag a gondolkodás 
fejlesztésére van t: kintettel, a másik 
azt csak mehanikailag mí ködte i, a 
harmadik pedig annak működését, mint 
talán fölöslegest, egészen elnyomja." 
A kis gyermek szellemi tehetsége ily 
vezetés mellett rendesen nem fejlőd-
hetik; önálló fölfogásra nagyon későn, 
vagy talán sohasem ju t ; ítéletében 
mindig ingadozni fog és mindig meg-
sinyli a középiskolában raj ta elkövetett 
hibát. Az első két osztályban teljesen 
elegendő két tanár. 

Most veszem csak észre, hogy immár 
a középiskola birodalmába léptem; 
pedig csak rá akartam mutatni arra, 
hogy nem a népiskola körül kell keresni 
a bajt, ha a középiskola alsó osztá-
lyában nincs kellő eredmény és hogy 
a legjobb előkészítő-osztály fölállítása, 
vagy a franczia lyeée mintájára szerve-
zendő elemi szakasz sem pótolná a most 
fölsorolt hiányokat. 
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Népiskoláink maradjanak csak ma-
gukban, izolálva a népoktatás fönséges 
birodalmában. Ne utánozzuk mi e tekin-
tetben se a francziát, se a németet 
vagy más nemzetet, hanem szabjuk 
mi, a mi véreinkhez, a mi sajátságos 
viszonyainkhoz. 

Néptanítóink pedig működjenek csak 
tovább is csendben, de erős elhatáro-
zással különösen a nemzetiségi vidéke-
ken a magyar állam kiépítésén. Ápolják 
tovább is a gyermekekben már zsenge 
korukban a hazafias érzést és gondol-
kozást. Vigyék bele a nemzetiségi köz-
ségekbe a magyar nyelvet és tar tsák 
továbbra is ébren a fejlődő lélekben a 
hazaszeretetet. 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

= A közoktatásügyi költségvetés tárgya-
lásának befejezése alkalmából a Magyar Nemzet 
cz. politikai napilap nagy elismeréssel szól 
Wlassics minister működéséről. „Hogy a lefolyt 
kultuszvita — írja a M. N. — nagy bizalom-
nyilvánítás volt a minister tevékenysége iránt, 
az kétségtelen. S hogy a parlament bizalma 
ezúttal az ország hangulatának és érzésének 
volt tolmácsa, ez csak fokozza értékét a bizalmi 
manifesztácziónak. Ez a bizalom csak serken-
teni fogja a ministert, hogy tovább haladjon 
a megkezdett úton. Azon az úton, a melyen 
sikerek és eredmények mértföldkövei jelzik 
munkásságát; azon az úton, a melyen követi 
őt mindenki, a ki a magyar kulturában a 
nemzeti konszolidácziónak, nemzeti államunk 
kiépítésének egyik leghatalmasabb eszközét 
látja. Közoktatásügyünk épületének valamennyi 
emeletén serény reformmunka folyik. De tegyük 
hozzá: az átgondolt, okos reformoknak mun-
kája. Wlassics Gyula szerencsésen egyesíti 
magában az elméleti és gyakorlati politikus-
nak minden jó tulajdonságát. A kisérleteknek 
nem barátja, mert közoktatásügyünk finom és 
kényes szervezetében minden elsietett lépés 
komplikáczióknak, sőt káros visszaesésnek vál-
hatik forrásává. A fontolva haladás módszere 
sehol sem szükségesebb, mint a közoktatásügy 
terén. A reformok kiforrási idejének bevárása ; 
sehol sem indokoltabb, mint itt, a hol egyet-
len hibás lépés árát egész nemzedékek ifjú-
sága fizetheti meg. A magyar pénzügyi hely-
zet is tartózkodást parancsol s a valódi szük-
ségletek józan mérlegelését. Ám ennek daczára 
el kell ismerni, hogy Wlassics Gyula egymaga 

annyit tett a magyar kultura javára, hogy 
egyik illusztris elődje sem tehetett többet. 
Akár a népoktatást tekintjük, akár a közép-
iskolai oktatást, akár a felsőbb oktatás szféráit, 
Wlassics Gyula mind eme fokozatokban sokat 
tett, keze nyomát megtaláljuk mindenütt. 
A mélyebb szántás irányadó az ő ministeri 
tevékenységében. Az intenzív művelés, a ren-
delkezésére álló eszközöknek legteljesebb ki-
használása. Reformtevékenységében Wlassics 
Gyula munkatársul fogad mindenkit, a ki a 
nemzeti kulturántk jó szolgálatokat tehet. 
Az ő tervei nem születnek meg a bürók fél-
homályában. A közvélemény melegén és vilá-
gosságán érlelődnek ízes gyümölcsösé." 

Az iskolaszék elnöke. 
Egy felekezeti iskolában történt. Az iskola-

széknek egy kevésbbé művelt tagja kérdőre 
vonta a lelkészt, hogy mutassa ki mi jogon 
elnöke ő az iskolaszéknek, holott nincs meg-
választva? A lelkész ez által mélyen meg 
levén sértve, ott hagyta az iskolaszéket. 

Ne forduljon ugyan több ilyen sajnálatos eset 
elő, de mert mégis előfordulhat, ilyenkor, vagy 
éppen az ilyen eset megelőzése végett tiszteletre-
méltó munkát végez a tanító, ha a vele köz-
vetlenebbül érintkező egyszerű embereknek 
megmagyarázza ezt a dolgot, megmagyarázza, 
miként nemcsak úgy kell lenni, hanem nagy 
szerencse a népoktatásra, hogy a felekezeti 
iskolák iskolaszékének elnöke a lelkész. 

Nem tartozik ide, hogy a községi iskolaszék 
elnöke választás útján jut díszes és fontos 
állásához. Csak a felekezeti iskolákról van szó, 
a melyek a hitközség alatt állanak és saját 
jogkörük van. 

A népoktatási hatóságokról szóló 1876 : 
XXVIII. t. cz. 9. §-ának negyedik bekezdése 
csak azt rendeli el, hogy: „a felekezeti iskola-
széknek as illetékes léikész mindenesetre tagja." 

Mennyiben vág bele ez a világi törvény a 
hitfelekezetek autonómiájába, annak kérdésbe 
tevése sem tartozik ide, de az feltétlenül a 
népnevelés előnyére történt, hogy a lelkész 
a felekezeti isko aszékből már a világi törvény 
rendelkezése szerint sem kagyható ki s ottani 
helyfoglalása biztosítva van. 

Az igaz, hogy ez által a lelkészek részére 
nincs több biztosítva, csak az iskolaszéki 
tagság. Azonban az egyes felekezetek -— nagyon 
bölcsen — intézkedtek arról, hogy a lelkész 
ne csak tagja, hanem mindenkor elnöke, még 
pedig választás alá nem eső elnöke legyen a 
felekezeti iskolaszéknek. 

így van ez a római katholikusoknál az 
egész országban. 
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Az „erdélyi r. kath. hitközségi egyházi és 
isko'ai tanács szervezetének" 18. §-a szerint: 
„A hitközség egyházi és iskolai tanácsának 
elnöke a helybéli lelkipásztor s ha ez gátolva 
volna, a fogondnok ." (Vallás- és közokt. minist. 
1867. évi szept. 12-ikén 896. sz. a. rendelettel 
megerősítve.) 

Az 0 Fölsége által Bécsben 1893. deez 
29-ikén jóváhagyott „A magyarországi ev. ref. 
egyház alkotmányos szervezete" 443. íj. szerint: 
„Az iskolaszék az egyháztanács által 3 évre 
alakíttatik meg; tagjainak száma a presbvterium 
tagjainak számától és a helyi körülményektől 
függ, de ötnél kevesebb, 20-nál több nem 
lehet. Tagja az iskolaszéknek ezenfelül a 
tanító is, a hol pedig több tanító van, 
bezárólag 5 tanítóig egy, azonfelül .még egy 
tanító választandó a tanítótestület által ugyan-
csak 3 évre. Elnöke a lelkész s a hol több 
lelkész van, a presbyterium által erre meg-
választott lelkész." 

Az 0 Fölsége által Bécsben 1893. márcz. 
18-ikán megerősített „A magyar ágost. 
ev. keresztyén egyház alkotmánya" 53. 
szerint: „ Az egyháztanács elnökei rendszerint a 
lelkész és a felügyelő," — 54. Jj. Az egyháztanács 
kötelessége átalában gondoskodni, hogy az egy-
házban és iskolában minden helyesen és jó rend-
ben történjék. A 63. §. szerint a lelkész felügyel 
az iskolákra, különösen a vallás-oktatásra." 

Az 1851 szeptember 2-ikán Kolozsvárt tar-
tott zsinati főtanácsban megállapított „ Unitá-
rius egyház szervezete" általános részében ez 
foglaltatik: „Minden eklézsia köteles iskolát 
tartani és a pap egyszersmind annak fel-

§-a 

„A magyarországi és erdélyi görög-keleti 
román egyház szervezési szabályzata" (melyet 
0 Fölsége 1,869 május 28-ikán hagyott jóvá) 
a 10. ij. szerint: „A plébániai zsinat elnöke 
rendesen a helyi lelkész." A 19. §. szerint a 
plébániai bizottságnak: „a lelkész, illetőleg 
lelkészi helyettes természet szerinti tagja." 

„A görög-keleti szerb metropolita egyházi, 
iskolai ügyeinek szabályozása" (0 Fölsége által 
1868 aug. 10 ikén jóváhagyva) a helyi egyház-
községekről szóló rész 14. íj-a szerint: „A 
lelkészek már hivataluknál fogva is tagjai a 
helyi egyházgyülésnek." Az iskolákról szóló 
III. rész 67. §-a szerint: „A helybeli iskola-
igazgatósághoz következők tartoznak: a lelkész, 
hacsak nem helybeli igazgató." 

„A magyar és erdélyhoni izraelita hitközsé-
gek szervezésének szabályzata1' (0 Fölsége által 
1869 julius 14-ikén megerősítve) 43. íj. utolsó 
bekezdése szerint: „A rabbi befolyását az 
ifjúság oktatására az iskolai szabályzat hatá-
rozza meg." 

„A Magyar- és Erdélyország autonom hit-
törvényhű zsidó hitfélekezet szervezeti alapsza-
bályzata" (A vall.- és közokt. minister 1871. 
november 15.-én 26.915. sz. megerősítve) 
22 §- a szerint: „A héber tantárgyakbani oktatás 
a hitközségi tanodákban a hitközség által 
választandó tanügyi bizottság felügyelete alá 
van helyezve, melynek élén a rabbi áll.". . . . 

Ime tehát minden hitfelekezet a lelkész 
felügyelete alá helyezi az iskolaügyet s így 
nincs természetesebb, minthogy az iskolaszék 
elnöke a lelkész legyen. 

Meg kell tehát- értetni a homályban tévelygő 
hitközségi tagokkal ezeket a rendelkezéseket 
s ezeknek üdvös voltát. 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

Állami iskolai tanítók havi 
tanácskozásai és kölcsönös 

iskolalátogatásai. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi ministerium 

62.491/1900. sz. körrendelete szerint az osztott 
(két- és többtanítós) áll. él. iskolák tanítói 
kötelesek havonhint egyszer ülést tartani, az 
ülésen az állami iskola beléletét illető kérdések-
kel szakszerűen, behatóan foglalkozni és az 
ülésről fölvett jegyzőkönyvet a kir. tanfelügyelő-
höz beküldeni. Eme nagyjelentőségű körrende-
let kellő végrehajtása érdekében, mint kir. tan-
felügyelő a tankerületembeli állami iskolai 
tanítókhoz alkalmazkodás végett köriratot 
intéztem. Véleményem szerint legsikeresebbek 
lesznek ezek a tanácskozások, ha a következő 
pontokba foglalt eljárást követjük: 

1. A tanév-kezdő ülés aug. hó végén, a 
tanév-záró ülés junius hó végén tartandó. 
A szorgalomidő alatt a tanácskozás az illető 
hónap utolsó hetében a hétközi szünet nap-
jára (kivételesen rendes tanítási napra, a taní-
tási órák utáni időre, esetleg délelőtti 10 órára) 
tűzhető ki. 

2. A tanítótestületi tagok tanácskozása csakis 
abban az esetben lehet valóban képző hatású, és 
az iskolai nevelés érdekeire üdvös eredményű, 
ha a tanácskozó kartársak egymás tanítási és 
nevelési eljárását kölcsönösen ismerik. Szük-
séges tehát, hogy az illetők egymás osztályait 
gyakrabban (mindenesetre havonkint egyszer) 
meglátogassák, és a látogatások alkalmával 
szerzett tapasztalataikról jegyzeteket készítse-
nek. A kölcsönös iskolalátogatások útján a 
kartársak egymás nevelő- és oktató-eljárását 
(a pedagógia és didaktika örök érvényű sza-
bályainak az egyes növendékekkel szemben 
való applikálását) rregfigyelvén, az egymástól 
ellesett jó példát utánozhatják, egymás hibás 
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eljárása fölött elmélkedhetnek, eszmét cserélhet-
nek, és ekként egymást kölcsönösen útbaigazítva, 
egymást folytonos önképzésre sarkalva: az okta-
tás és nevelés czéltudatos, összhangzó intézésére 
mindjobban képesülnek. Az osztatlan állami 
elemi iskolákat vezető tanerőktől elvárom, 
hogv mindannyiszor, midőn előszabott hivatali 
kötelességük elmulasztása (és illetőleg anyagi 
áldozat hozatala) nélkül tehetik, a helybeli 
vagy környékbeli egyéb jellegű iskolákat (az" 
illető iskolaigazgatók engedelmével) megláto-
gassák, sőt esetleg valamely környékbeli osz-
tott áll. el. iskola tanítóinak ülésein is meg-
jelenjenek. 

o. A kölcsönös osztálylátogatásokra vonat-
kozólag a tanítótestület minden hónapban 
(a márcz. haviakat illetőleg már a f. hó végén 
tartandó ülésben) pontos tervet készít, vagyis 
megállapítja, hogy az egyes osztályvezetők a 
kartársak osztályait, (úgy a mindennapi, vala-
mint az ismétlő iskolában) mely napon, mely 
tanítási órában fogják meglátogatni. (A minden-
napi iskolai látogatást az egyes osztálytanítók 
rendszerint akkor végezhetik, mikor osztályuk-
kal a hitoktató, vagy női kézimunka-tanítónő 
foglalkozik.) Ha az osztálytanítók egyébkor is 
akarnának kartársaik osztályaiban hospitálni, 
ezt csakis az igazgató előleges beleegyezésével 
tehetik. Az igazgató (iskolavezető és ellenőrző 
tiszténél fogva) bármikor, bármelyik osztályban 
tehet látogatást. 

-1. A látogató (akár igazgató, akár osztály-
tanító vagy más) csak a tanítás megkezdése 
előtt menjen be valamely tanterembe, és onnan 
csak az illető tanítási óra végén távozzék. 
A látogatás (illetőleg tanítás) ideje alatt a 
látogatónak és az osztályvezetőnek egymással 
sem élőszóval, sem Írásban érintkezniök (a kon-
venczionális kölcsönös köszönésen kívül) nem 
szabad. A látogató lehetőleg oly helyet foglaljon 
el, honnan sem az osztályvezetőt, sem a tanuló-
kat nem zavaxja, és a tanítást pontosan meg-
tigyelheti. 

5. A látogató a látogatás napját és óráját 
az osztálykönyvbe, nevének aláírása mellett, 
bejegyzi. A havi tanácskozás alkalmával az 
összes osztálykönyvek a tanítótestületnek be-
mutattatnak. 

0. A látogató tanítótestületi tag köteles a 
látogatás alkalmával tett észleleteiről készített 
jegyzeteit (esetleg vitatételek alakjában) a 
tanítótestület elnökének mentől-előbb bemu-
tatni. Az elnök a jegyzeteket (saját jegyzeteit 
is) a kartársakkal haladéktalanul körözteti, és 
azután a tanácskozó-szobában (esetleg saját 
tantermének szekrényében), betekinthetés végett, 
állandóan nyilvántartja. Az ekként kitűzött 
kérdések fölött a kartársak alaposan elmél-

kedvén, esetleg reájuk vonatkozólag nézeteiket 
egymással (naponkinti érintkezésük alkalmával 
is) kölcsönösen közölvén, képesek lesznek á 
tanácskozás napján gondolataikat szószaporítás 
nélkül, lehetőleg szabatosan, kifejteni, és leg-
jobb meggyőződésüknek megfelelően határozni. 

7. A tanítótestület ülésein csakis oly peda-
gógiai, didaktikai, methodikai kérdések bocsát-
hatók tárgyalás (illetőleg megvitatás) alá, 
melyek kitűzéséről a kartársak már 3 nappal 
előbb értesültek, illetőleg melyeket alaposan 
tanulmányozhattak. 

8. Az elnöknek különös gondja legyen arra, 
hogy az ülésre kitűzött tételek, a szükséghez 
képest, részletkérdésekre tagoltassanak, a részlet-
kérdések a szempontok logikus sorrendje sze-
rint tárgyaltassanak, és csak világosan szöve-
gezett kérdéseket bocsásson szavazás alá. 

9. A tanítótestület üléseire a rendes tagokon 
kívül a hitoktatók, női kézimunka tanítónők 
(és esetleg a helybeli áll. kisdedóvoda veze-
tője) is mindenkor meghivandók; továbbá 
megengedendő, hogy a helybeli vagv a szom-
széd helységekbeli egyéb jellegű iskoláknál 
és óvodáknál működő pályatársak az üléseken, 
mint vendégek, jelen legyenek. 

10. A tanítótestület rendes tagjai az ülésen 
bármely kérdésben tanácskozó- és szavazó-jogot 
gyakorolnak. A hitoktatóknak és női kézimunka-
tanítónőknek csakis a szakmájukba vágó mód-
szeri kérdéseket, valamint az általánosabb 
érdekű nevelési és tanítási tételeket illetőleg 
van tanácskozó- és szavazó-joguk. A vendégek 
a tanítótestület engedélyével fölszólalhatnak, 
de szavazó-joguk egyáltalán nincsen. 

11. A tanácskozás folyamán minden jelen-
levő köteles csendesen és illedelmesen visel-
kedni, és ha fölszólal, a fölvetett kérdésekre 
vonatkozólag' nézeteit tárgyilagosan és higgad-
tan előadni. A szólásra jelentkezés rendszerint 
fölállással történik. Szükség esetén az elnök 
állapítja meg, hogy a szólás jogát az egyes 
értekezők minő sorrendben gyakorolják. 

12. A hozzászólások befejezte után az érte-
kezők a tárgyalás alatt levő kérdés eldöntését 
illetőleg szavazással határoznak. Az elnök is 
szavaz. A határozat a többség szavazatához 
képest állapíttatik meg. 

13. A tanácskozás jegyzőkönyvét a tanító-
testület jegyzője vezeti. A jegyzőkönyvben az 
egyes előterjesztések tárgya, és az azok fölötti 
tanácskozás eredménye (a tanítótestület meg-
állapodása, határozata) röviden és szabatosan 
jelzendő. A határozatok szövegét az elnök 
diktálja a jegyzőnek tolla alá. A tanácskozás 
befejeztével a jegyzőkönyv fölolvastatik és az 
összes tanácskozók részéről aláiratik. 

14. Az ülésről fölvett jegyzőkönyv (fogai-
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mazvány) alapjan a jegyző a legrövidebb idő 
alatt tisztázatot ke'szít; ezen tisztázatot az 
igazgató is aláirja, és a kir. tanfelügyelőhöz 
(észrevételezés, illetőleg jóváhagyás végett) 
haladéktalanul beküldi. 

15. Az ülésben az iskolai tanításra, neve-
lésre vonatkozólag hozott (és a kir. tanfelügyelő 
részéről jóváhagyott) határozatok, valamint a 
rendes tanerőkre, úgy a hitoktatókra és a női 
kézimunka- tanítónőkre is föltétlenül kötelezők; 
azért a kir. tanfelügyelő részéről láttamozott 
(észrevételezett) jegyzökönyvet valamennyien 
aláírni tartoznak. 

16. Ha valamely tanítótestület az ülés jegyző-
könyvét 8 nap alatt a kir. tanfelügyelőhöz be 
nem küldi, az ebbeli mulasztás fegyelmi vét-
ségnek minősíttetik. 

(Trencsén.) Kosztka Mihály. 

Elmélet, gyakorlat. 
(Észrevételek Schűn J. czikkére.) 

Nem akar e pár sor polémia lenni, csak 
némi fölvilágosítás. Az egész ismétlő-oktatás 
csupa praxis — semmi elmélet; még az is 
praxis, a mit benne elméletnek néznek. Nagyon 
természetes, hogy tanítója válogatja a dolgot. 
A név se jó: „ismétlő," — mert nem az; 
csak jobb híján ragadt úgy a gazdasági, mint 
a leány-ismétlőn. Éppen a gyakorlatiasság 
jellemzi Halász Ferenez osztálytanácsos úr 
minden alkotását. Ép érzék az iránt, hogy a 
tanuló az iskolában, különösen az ismétlő-
iskolában olyasmit tanuljon, a minek hasznát 
veszi azonnal, a mint haza ér. 

Két nagy czélt érünk el ez által: 1. A köz-
szükségnek felel meg a tanítás. 2. Megbecsül-
tetjük, megszerettetjük az iskolát a fölnőttekkel. 

S ezen utóbbi vívmány rendkívül fontos, mert, 
valljuk meg őszintén, az az egyszerű ember 
nem sokat ad az iskolára éppen azért, mert 
nem bírja megérteni a kézzelfogható hasznát. 

De mikor a praktikumot, azt a gyakorlati 
valamit, beviszszük az iskolába, nagyon vigyáz-
nunk kell, hogy előszeretetünk el ne csábítson 
bennünket. En is úgy voltam, mint Schőn J. 
t. barátom s méltóságos ismerőse. Látom és 
láttam már régen a sok rongyos gyereket, 
bántott, hogy otthon nincs a szülőknek annyi 
jó érzésök, hogy ne eresztenék el úgy azokat 
a szegényeket az iskolába, mintha a sasok 
szedték volna le róluk a ruhát. 

Éppen Halász Ferencz osztálytanácsos úr 
jóakaratú támogatásával a fő- és székv. léány-
ismétlő-iskola fölállításán, tantervének elkészí-
tésén fáradoztunk. El is készítettük, de szegény 
leány-ismétlő, ha nem is halt meg egészen, 
de mélyen aluszik. 

Ekkor mi is egy kedves eszménk megvaló-
sításának hittük, hogy eljött az ideje: meg-
tanítjuk a kis leányokat foltozni. Már t. i. a 
tantervbe mint fő faktort beviszszük a folto-

I zást. De megkérdeztük azt, a ki ezen a téren 
fő tekintély. S tetszik tudni mi történt? Nem 
lett a tantervben a foltozás a fő-fő s az Isten 

í őrizte, hogy egészen ki nem maraüt. Oh 
uraim, így szólt a mi tekintélyünk, önök lehetetlent 
kívánnak, önök azt kívánják, a mi a lfgnehe-
zebb, önök szántás, vetés, cséplés, őrlés nélkül 
egyszerre jó házikenyeret akarnak! 

! Éppen így vagyunk a főzéssel. Ez is olyan, 
hogy a tulajdonképeni praxis bevitele az 

; iskolába nagyon nehéz. Mert a mit Scliőn J. 
úr említ, hogy a kis leányok a népkonyhában 
segítsenek a tisztogatás és kiszolgálás körül, 
ez nagyon helyes, de nem főzés. Még ha főz-
nének is a népkonyhában, még akkor sem 
érnénk czélt. Mert itt ismét a r a kell hallgat-

; nunk, a ki ért a dologhoz alaposan s nem 
I szabad követni a mit szeretnénk. A hozzáértők 

azt állítják, hogy a népkonyhai főzésnél, a 
nagy tömeg miatt, pazarolni tanul meg a 
gyermek. Pedig arra van szükség, hogy 2—3 
vagy akárhány, de csekélyebb számú személyre 
tanulja meg a gyermek a kellő, sem több, 
sem kevesebb mennyiséget fölhasználni, hogy 
se pazarlás, se hiány ne legyen. 

Ez a főzés-háztartás leghelyesebben Bajor-
ország kis iparos városaiban van megvalósítva, 
a többi között Reitlingenben. Nagyobb terem-
ben 15—20 kis takarék-tűzhely s itt főznek 
a kis leányok, természetesen fölügyelet alatt, 
egyszer 1, azután 2 stb. személyre. Az ételek 
értékesítéséről gondoskodva van. Természetes, 
hogy ez a rendszer a leghelyesebb, jó volna 
megvalósítani nálunk is, csakhogy kénytelenek 
vagyunk megelégedni kevesebbel, mert ellen-
kező esetben kiontjuk a fürdővízzel a gyereket is. 

Szóval, — a mit mi férfiak a konyha és 
háztartás köréből olyan praktikusnak tartunk, 
az nem mindig vihető be az iskolába. 

(Budapest.) llévheyyi Iván. 

Az állami iskolák és a 
gyümölcsfák. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy országos nagy 
^dolgokkal túlterhelt bölcs ministerünk figyel-
mét nem kerüli ki semmi. Ilyen dolog, mely 
első pillanatra kicsinységnek tetsző, de vég-
eredményében nagyfontosságú kérdés, a kincs-
tári tulajdont képező állami elemi iskoláknál 
a gyümölcsfák gondozása. 

Sajnos, hogy a mai derék és képzett tanító-
ságot minden fontos és életre kiható, a késő 
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nemzedékre nagy haszonnal járó dologra ren-
delettel kell figyelmeztetni, de ok nélkül mi 
sem történhetik. 

A vallás- és közoktatásügyi minister úr, 
— kinek figyelme mindenre kiterjed — tapasz-
talta, hogy a tanítók a kincstár tulajdonát ké-
pező, használatukban, vagy kezelésükben levő 
kertben, faiskolában s általában az iskola terü-
letén talált vagy általuk ültetett anyafákat más 
iskolához történt áthelyezésük alkalmával ki-
ásták s részben eladták, elajándékozták, rész-
ban saját czéljaikra fölhasználták. 

Ilykép ott, hol többször történt tanító-
változás, a fák ismételt kipusztításával az 
iskola területe líjra és újra pusztává tétetvén, 
a távozó tanító utódjának nemcsak anyagi 
károsodását vonta maga után, hanem az iskola 
külső képének sivárrá tételénél a tanítói 
lakást megfosztotta legvonzóbb környezetétől 
és a gyümölcsészet tanításának egyik fontos 
segédeszközétől. 

Ugyanazért, hogy a jövőben ilyen cseleke-
detek elő ne forduljanak, körrendeletet bocsáj-
tott ki. (Lapunk 9. számában közöltük. Szerk.) 

Nagyon szükséges és helyes rendelet volt 
ez, mert szive fájt az embernek, mikor azt 
az áll. iskolai épületet nézte tanítóváltozáskor, 
mii} puszta, sivár volt az, megfosztva leg-
vonzóbb környezetétől, a hűs árnyéktól, a jó 
és ízletes gyümölcsöktől és a mellékes ha-
szontól. Mert nekirontottak kegyetlenül az 
udvar, kert, faiskola díszének és kipusztították 
abból a gyümölcsfákat, szőllőtőkéket és cser-
jéket, nem gondolva az utódra, az unokákra. 

A tanítók dicséretére legyen mondva, jól-
eső örömmel láttuk nagyon is sok helyen, 
gyönyörrel tapasztaltuk számtalan áll. iskolánál, 
mily széppé, kedvessé és vonzóvá tették az 
épület környékét, árnyékot adva maguknak, 
az iskolás fiuknak és a háziállatoknak, édes 
gyümölcsöt az asztalra és a piaczra; mily 
lelketlenség kellett ahhoz, hogy esetleges tanító-
változáskor kivágták, eladták és elvitték azokat! 
Hát az utódnak és az unokáknak nem kell? Hisz 
sokszor nem magunk hasznáért, másért cselek-
szünk és unokáink áldják emlékét érettük. 

Én tovább is mentem volna e rendeletben. 
Nemcsak a kincstár tulajdonát képező állami 
elemi iskoláknál tiltottam volna meg a tanító-
ságnak a fák kivágatását, hanem meghagytam 
volna minden állami tanítónak, hogy az összes 
állami iskoláknál gyümölcsfákat ültessenek és 
azt kivágniok, eladniok, elvinniök nem szabad. 
A bérhelyiségekben elhelyezett állami iskolai 
épületeknél is tartoznának a tanítók gyümölcs-
fákat, szőllőtőkéket ültetni, a bérépületeket 
csakis oly föltétellel venném bérbe, hogy a 
bérlők azt megengedni kötelesek. 

Azonfölül még gyümölcsfákat is küldenék 
ingyen az állami tanítóknak oly czélból, hogy 
azt az állami iskola udvarán, kertjében tar-
toznak elültetni. A földmívelésügyi minister 
úr úgyis ad ingven csemetéket minden évben 
a hozzá fordulóknak, adna tehát elsősorban az 
állami tanítóknak. 

Tegyük kedvessé, vonzóvá és gyümölcsözővé 
iskolánk környékét, hisz magunk is hasznát 
veszszük és élvezzük azt és unokáink áldani 
fognak érette. Ne emeljük föl ellenük gyilkos 
fegyverünket, hanem dédelgessük és hagyjuk 
meg őket az utókor részére. 

(Szegzárd.} Nayy Béla. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: az 1891. évi 43. t.-cz. 9. §-a 

alapján Debreczenben fölállított orsz. tanítói 
fiú- és leány-árvaháznál szervezett helyi fel-
ügyelő-bizottság egyik tagjává Strada Gvuláné 
szül. Degenfeld Mária grófnőt a szervezetben 
megállapított időtartamra ; Boros Kálmán, 
Barabás István és Hanlcó János oki. tanítókat 
a medgyesegyházi áll. el. népiskolához r. 
tanítókká; Kamiss Nándor és Simkó Mária 
oki. tanítói, illetve tanítónőt a bárczai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé; 
Iiézser Bertalan oki. tanítót a beregszász-
végardói áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Bobownik László bereg-felső-
remetei áll. el. isk. tanítót a dorozsmai tanyai 
áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Joanovics Katalin 
gerebenczi közs. el. isk. r. tanítónőt jelen 
állásában. 

Végkielégítést engedélyezett: Csolak 
Miklós klopodiai munkaképtelen gör. kath. el. 
isk. tanítónak 600 koronát egyszersminden-
korra. 

Nyugdíjat utalványozott: Popovics F. Pál 
nagybecskereki munkaképtelen gör. kel. szerb 
tanító részére évi 1140 koronát; Weinberger 
Henrik csányi munkaképtelen izr. tanító részére 
évi 320 koronát. 

Segélj-, ill. gyám pénzt utalványozott: 
néh. Gyöngyösi) Károly szabolcsi nyag. r. kath. 
tanító özv., szül. Szkárosi Zsuzsanna részére 
évi 300 koronát; özv. Nagy Gézáné, szül. 
Hegedűs Mária n.-szalontai óvónő Gergely és 
Hedvig árvái részére évi 279 korona 66 fillért 
és Alfréd nevű árvájáffak a kecskeméti árva-
házba leendő fölvételét egyidejűleg elrendelte; 
néhai Komlóssy István lévárti volt róm. kath. 
tanító özv., szül. Kisbenedek Etelka részére 

' évi 300 koronát. 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 0 . SZÁM. 

Havasi emlék. 
A mai postával egy levelet kapiam, melynek 

tartalma egy kedves ifjúkori emléket idézett 
föl lelkemben. 

Hej! régen volt az, körülbelül ezelőtt 
1-7 esztendeje, a mikor mint első éves képez-
dei növendék egyik rokonomhoz, B . . . vár-
megye legészakibb s egyszersmint legvadregé-
nyesebb vidékére mentem vakácziózni. — Ro-
konom birtoka ott feküdt, a hol 1849-ben az 
oroszok betörtek hazánkba. 

Az elhagyatottnak látszó kis faluban az 
egyetlen zsindelyes ház az övé volt, mely egy 
magaslatról látszott dominálni az egész vidéket. 
Köröskörül kopasztetejü havasok vették körül 
a község hepe-hupás határát, a melynek terü-
letét a havasokról lerohanó ezüstfényü cser-
melyek osztották számtalan részekre. Az egész 
vidék csendesnek, kihaltnak látszik, de csak 
addig, a míg az ember vele meg nem ismer-
kedik. Van itt élet, még pedig olyan nagy-
szerű, olyan festői, a minőt az ember igazán 
csak regényekben olvas. Igaz, hogy az itteni 
ruthén nép szegény, de kisigényű lévén, meg-
elégszik a'/zal, a mit a kopár föld nyújt neki. 

A nappali órákban megnépesednek a hegy-
oldalok,' serényen dolgozik ott az egész falu 
apraja-nagyja s víg danájoktól viszhangzik az 
egész vidék. Közben-közben megszólal a távoli 
furulya bánatos hangja s oly szépen, oly 
andalítóan hat az emberi szivekre! S ha eljön 
az est. a gazda kiül családjával az udvarra, a hol 
sokáig elmereng a havasi kürt méla hangjain. 

Elképzelhetik kedves olvasóim, hogyan érez-
hettem magamat, midőn Budapest miazmás 
levegőjét ama vidék ózondus levegőjével cserél-
tem föl. Igen jól emlékszem arra, hogy meg- -
érkezésem estéjén a falu érdemesebb emberei 
eljöttek hozzánk, valószínűleg azért, hogy egy 
pesti embert lássanak. Ki tudja, hogy az ő 
egyszerű eszük milyennek képzelt el engem; 
talán azt hitték, hogy én valami különös 
teremtése vagyok az Úristennek, a kit meg kell 
bámulni. 11 óra lehetett, a midőn társaságukat 
ott hagyva, szobámba tértem nyugodni. Másnap 
kimentünk a havas alatt levő rétre, a hol 
rokonom kaszáltatott. 

Igazán, ha reá gondolok e napra, annak 
emlékét soha se tudom elfelejteni. Ez a nap 
életemnek eddigelé legdrágább napja, mert 

e napon, úgyszólva, véletlenül tettem örökre 
boldoggá egy gyermeket. 

Az eset szóról- szóra úgy történt, a hogy azt 
itt leirom. 

Három óra lehetett délután, a midőn vadá-
szati szenvedélyemtől űzetve, nyakamba vettem 
a havas alatti dombos vidéket. Sok dombot 
összejártam már a nélkül, hogy valami vadat 
találtam volta, végre leültem egy kinyúló 
kősziklára s onnan bámultam az elragadó szép 
panorámát. A hogy itt nézegettem s élve/t.jrn 

I a bájos képet, alig egy puskalövésnyire sze-
membe ötlik egy szabad juhásztanya. Láttam, 
hogy a juhász éppen a juhakol áttételével van 
elfoglalva s juhai a közeli domboldalon lege-
lésznek. Pár pillanat múlva már én is ott 
voltam s nem telt belé tíz perez, oly igazi 
jó ismerősök lettünk a jubászszal, mintha 
együtt nőttünk volna föl. 

A hogy így a juhászszal beszélgetünk, egy 
körülbelül hat-éves fiúcska érkezik hozzánk. 

— Apám! jöjjön csak hamar, mert a két 
kos összekapott s nem tudom őket egymástól 
elválasztani. 

A juhász ott hagyott a fiával, kapta görbe 
botját s a juhok felé ment. Útjából vissza-
kiáltott, hogy ne menjek még el. ő mindjárt 
visszatér. Leültem a földre s a kis fiú mintha 
régi ismerőse lennék, szintén mellém telepe-
dett le. 

— Hogy hivnak kis fiam ? kérdezem tőle. 
— Engem Ivánnak hívnak. 
— És ki fia vagy ? 
A kis fiú rám nézett s úgy láttam, mintha 

gondolkoznék az adandó válaszon. 
— Az apám fia vagyok! - szólt végre. 
— Es ki a te apád ? 
— Az ni! a ki a juhokat őrzi. 
— Mondd meg csak kis fiam, sokszor vagy 

te itt kint az apáddal ? 
— Igen úrfi, én mindig apámmal vagyok s 

mindig itt is maradok, mert nekünk nincs a 
faluban házunk s ott senki sem adna ennem. 

A juhász, úgy látszik, kibékítette a kosokat, 
mert visszajött s a gyermekkel folytatott 
beszédünket megszakította. 

Hát az úrfi a kis fiammal beszél ? úgy-e, 
hogy szép fiú és milyen okos, ha tudná! 

— Látom, hogy kedves gyermek, de igen 
csodálkozom azon, hogy itt van magával s 
mint mondja, mindig itt van kint a mezőn. 
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— Bizony, úrfi, itt van ő velem azóta, 
a mióta az én kedves Mariezám meghalt. Nincs 
nekem senkim a jó Istenen kívül, csak ez a 
kis fiam. S azzal ölébe kapta a kis Ivánt s 
össze-vissza csókolta. Láttam mint telnek meg 
szemei könyekkel, mint szorítja szivéhez egyet-
len kincsét, szeretett gyermekét. 

Talán e magasztos jelenet avagy az isteni 
Gondviselés láthatatlan ujja kényszeríté szive-
met, hogy e pillanattól hű támasza legyek e 
két árva léleknek. 

E naptól kezdve folytonosan a kis Iván 
társaságában voltam. A második nap hoztam 
neki ABG'-és könyvet, palatáblát s nap-nap 
mellett tanítottam az irás és olvasás nehéz 
mesterségére. A vakáczió végén már tudott 
úgy a hogy olvasni, fogékonyságánál fogva 
annyira vitte, hogy megtudta magát magyarul 
értetni. • > 

Érzékenyen búcsúztam el tőle, megígértet-
tem vele, hogy a megkezdett tanulást tovább 
fogja folytatni. Megkértem rokonomat, hogy 
ha ideje engedi, tanítsa tovább, ne hogy a 
jövő vakáczióig elfelejtse, a mit már meg-
tanult. 

Minden szünidőmet ott töltöttem, szorgal-
masan tanítgatva a kis árva Ivánt. Es így 
lassan-lassan a kis Iván haladt, s midőn én, 
mint okleveles tanító, négy év múlva arra a 
vidékre mentem, a kis Iván egy félív papirost 
nyújtott át nekem. Egy jeles rendű bizonyít-
vány volt ez, melyet a kis Iván a szomszéd 
áll. iskola negyedik osztályában, mint magán-
tanuló nyert. 

E szünidőben történt az, hogy az ottani 
kir. tanfelügyelő körutazást tett a vidéken, 
megkértük, ha lehet: gondoskodjék e tehetséges 
gyermek tovább képzéséről. 

Ily úton jutott be a kis Iván N. város 
középiskolájába. Kitartó szorgalma és jó maga-
viselete által sokra vitte. Mint fent jelzém, 
ma kaptam tőle levelet, melyben szivet meg-
indító hangon köszönetet mond egykori jóté-
teményemért s egyúttal azt is írja, hogy a mult 
hó közepén pappá szentelték s ma ama kis 
falu lelkésze, a hol édes atyjával, a még mindig 
ép, erős Petruval hajdan a juhokat legeltették. 

(Bártfa.) Fodorószky Jenő. 

Emlékezés első jelmezbálomra. 
Az egész héten át folytatott suttogás végre 

nyilvános gyűléssel ért véget, melyben a negyed-
évesek kijelentették, hogy az idei farsangot 
„jelmezbállal fejezik be." Igen, így lesz csak 
méltóan befejezve a farsang, melyben vasszor-
galommal tanultuk — persze nem mint előirt 
rendes tantárgyat — az akkor divatozó tán-

I 
u 

czokat egy bejáró társunktól, ki e téren nagy 
j szaktekintély volt, lévén ő bejáró, tehát ismeri 

a külvilágot s már bálozott is! 
Egy tanárunk se volt oly szigorú mint ő; 

de milyen pompásan lejtettünk, hogy hajlong-
tunk, mennyi gráczia volt minden mozdula-

i tunkban! A határozat meg volt; de hol van 
az engedély? Menjen küldöttség az igazgató-
nőhöz. A hány indítványozó volt elébb, most 
olv kevés s/ámu lett a küldöttség. 

De kérem tessék elgondolni, jelmezbálról 
volt a szó! Hisz a gondolat merészségén még 
ez az áldott lelkű nő is meglepődött első 
perczben. De látva az előtte állók arczán azt 
a félelmesen kérő kifejezést, így szólt: bizom 
önökben, hogy minden kifogástalan s helyesen 
lesz, ám legyen! 

A küldöttség diadalmas tekintete megérteté 
velünk, hogy. szabad! No lett most sürgés-
forgás. Leányok, elő a ruhákkal, csipkékkel, 
tollakkal, díszekkel! Ide a jelmez-képeket! 
S ki hinné, hogy azok a szűk képezdei szek-
rények, csak úgy döntötték mind eme drága-
ságokat. Lévén már farsang vége, az otthon 
bálozó nővérek, nagynénik s mit tudom én 
kiknek toilettejei, — melyek persze már több 
báli éjről tudtak volna regélni — kerültek 
onnan elő. Téli-nyári kalapok virágai, díszei, 
nyaksálok, szalagok a legrejtettebb zúgból kerül-
tek fölszinre. A jelmez-képek egész halmaza 
átnézve, kiválogatva, s egész biztonsággal 
kimondva: „ezek jók lesznek." Pedig, édes 

i Istenem, volt azok között biz olyan is, 
mely a leghíresebb konfekczió-czégnek is fej-
törést okozott volna; de ez minket akkor 
éppen nem zsenirozott. „Ripacs" és „Nefelejts" 
nem készülnek el oly hamar, mint a hogy mi 
kimondtuk: te virágárus leány, te görög nő, 
neked kis pisze franczia paraszt jelmez, te kis 
piros képű te, magyar paraszt. A te barnás 
halvány arázod hoz jól fog állni a török jelmez. 
Te éjkirálynő, te kártyakirálynő lész s mit 
tudom még miféle királynőket számláltunk el! 
Gyerekek, Molnár Ilonka pompás aranyszőke 
hajával „Loreley" lesz! 

A főszabók elkezdték munkájukat. Fejtettek 
és varrtak, de nem szabtak s mégis mily pom-
pásan, „fessen" állt minden. A kártyakirálynő 
kártyáit egy kávésleány társnőnk liferálta. Igaz, 
kissé meglátszott rajtuk, hogy már játszottak 
velők, de ez nem volt hiba! — X-nek ruhaalját 
kapta J. — K. - nak ruhaderekát N., mindenki 
kinek milyen szín vagy forma jól állott. Csak 
a török jelmemél volt egy kis fennakadás. 
De hát miért volt ott annyi leleményes leány-
fej, ha ezt le nem tudta volna győzni ? Hát a 
tomaruha ? -egy sárga sávol a gyöngyös czopf 
s kitűnően festett az egész. A ruhák 2 nap 
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alatt teljesen készen voltak, s közmegelégedést 
keltettek. Igen, igen, a tizennyolcz-éves kor! 

Üröm, megelégedés volt minden arczon. 
Irigységnek, vagy más efféle nemtelen érzés-
nek nyomát se 4áttuk, sőt mindenki azon volt, 
hogy a másik mentül szebb legyen. — Pont 6 
órakor mindenki készen volt. Azután tánczol-
tunk, de mennyit! — S rendeztünk olyan kompli-
kált franczia-négyeseket, hogy ma már olyat 
nem is tudnak rendezni, s mi bizony raktuk volna 
akár reggelig, ha kedves igazgatónőnk azt nem 
mondja: szép volt, ügyesen csinálták, de, édes 
gyermekeim, az idő oly későre jár, hogy jó 
lesz lenyugodni. S mi álmodtunk szépeket, 
talán még álmunkban is tánczoltunk. Ideális 
kor, tele rózsaszínű felhőkkel, melyből de sok 
foszlott szét az életben; de hála azoknak, kik 
azt iparkodtak nekünk mentül tovább meg-
tartani. Hej, de sok jelmezbálban is voltam 
én azóta, de talán egy se volt olyan szép! 

(Kismarton.) Kelemen Gizella. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Pf. I . Nolymos. A nyugdíjazási kérvény 

mellékletei föl vannak sorolva a „Tanítók 
Tanácsadója" czímü útmutató könyv 169. 
lapján; szíveskedjék ott megnézni. — K. 
ó-iíecse. Nem. Elnök. Miután a községi 
iskolai tanítóválasztás jóváhagyása mind-
ezideig nem érkezett meg: intézzenek ajánlott 
levélben kérdést a kir. tanfelügyélőhöz: vájjon 
van-e valami akadály vagy meghívhatják-e a 
megválasztott tanítót állása elfoglalására, mivel 
nem akarják, hogy egy hónapnál tovább szü-
neteljen a tanítás. Ez lesz a leggyorsabb el-
járás. — B. Dávid. Miután a szentszék válasz-
tását helybenhagyta, ön pedig már 1893. évi 
május 14. óta mint okleveles, megválasztott 
egyén működik: a korpótlékra igénye 1898. 
évi okt. 1-től számít az 1893. évi XXVI. 
t.-czikkre vonatkozó Utasítás értelmében. — 
U. A. A korpótlék magán- vagy társulati isko-
lák tanítóira nem terjed ki, ha csak az illető 
iskolaföntartó — a kérdéses esetben: Coburg 
herezeg uradalma — szerződésileg nem biz-
tosított az illető tanító részére korpótlékot. 
(Ily kérdések tárgyalását a Tanítók Tanács-
adója 143. stb. lapjain találja meg.) — Szaba-
dos Oéza. A kérdéses iratokat az ön által is 
jelzett föl rattal bélyegtelenül is elfogadják, 
mivel törvényes kötelezettségnek tesz eleget 
beterjesztésükkel. A nyugdíjügyet a Tanítók 
Tanácsadójában igen részletesen tárgyaltuk. 
Ott megtalálhatja a kívánt adatok fölsorolását 
a 180. stb. lapon. — K. K. 1. A tervezett 
szemléltetési képek még nem jelentek meg. 
Talán egy év múlva. 2. A ministerium által 

már régebben kiadott képek az egyetemi 
nyomdában kaphatók. Ezt lapunk hirdetési 
mellékletein is olvashatta. 3. Külön kell kérni. 
Bővebb értesítést szerezhet „Tanítók Tanács-
adója" czímű most megjelent, könyvünkből. 
4. Érre a kérdésre is ott talál feleletet. Lapunk-
ban is elég sokat íi tunk már róla. Miért nem 
olvasta ? — K. J . A négy gimn. osztályt 
végzett fiú, ha nem töltötte is be életének 
15. évét, nem kötelezhető az ismétlő-iskola 
látogatására. — D. J. Csantavér. A tantes-
tület képviselője is rendes tagja az iskola-
széknek s mint ilyen, ha saját osztályában 
nincs elfoglalva, látogathatná az osztályokat; 
de mi ezt nem ajánljuk. — Délvidéki A. 
1. Joga is, kötelessége is a tanítás megfigye-
lése s tapasztalatairól jelentés tétele; nem 
fölebbvalója a tanítónak. 2. Asztaltársaság-
alapszabály - mintával nem szolgálhatunk. — 
E. K. A nyugdíjas állapotban elhalt tanító özve-
gyének állandó segélye folyósításáért a közokt. 
ministeriumhoz, a kir. tanf. útján beterjesztendő 
kérvényéhez mindazcn iratokat mellékelni kell, 
a melyek a tanító saját nyugdíja vagy kielé-
gítéseért benyújtandó folyamodványához mellé-
kelendők. Ezeken kívül a) férj elhunytáról 
szóló anyakönyvi kivonatot; b) az özvegy és 
a netán hátramaradt árvák keresztlevelét; c) a 
házassági anyakönyvi kivonatot; d) a polgári 
hatóság bizonyítványát is csatolni kell a férj 
haláláról vagy az együtt élésről. Ha a férj 
halálakor nem éltek együtt, hiteles alakban 
ki kell mutatni, hogy melyik fél szolgáltatott 
okot az elválásra. — Sz. I rén. Szolgálatban 
álló tanítónőnek korengedély nélkül is joga 
van más állásra folyamodnia, ha csak ki nincs 
kötve az életkorra nézve a 40-ik év be nem 
töltése. — H. E. Fonák dolog volna, hogy a 
fiúismétlősöket nő tanítsa, mikor vannak ren-
delkezésre férfitanítók. Az egyh. főhatóság vagy 
kir. tanf. segíthetne ez ügy elintézésében. — 
I f j . K. J . Közs. és áll. tanítókat illet meg 
jogosan fuvardíj és napidíj, a hiv. jellegű vagy 
ezt pótló tanító-gvüléseken való megjelenésűk 
esetén. Más iskolák föntartói is adhatnak napi-
és fuvardíjat; de nem kötelességszerűen. — 
„Szityia." Elégedjék meg a gondnokság részé-
rőlnyert erkölcsi elégtétellel. — K. M. Nádasd. 
A tanító heti 30 óra adására is kötelezhető ; 
annál inkább 26-ra. E szerint a két egyesített 
osztályban Ön is adhat 26 órát. — M. J . 
Ú Buszova. Az orsz. rajztanárképző VI. ker. 
Andrássy-út 71. sz. a. van; érettségvizsgálati 
biz. alapján vesznek föl; 4 évig tart. — 

5. Ha rendes tanító, követelhet 2-szobás lakást, 
akár akar nősülni, akár nem. Az általános 
leányismétlőt a nőtanító tartozik vezetni a 
heti kötelezett óraszám keretében. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetés. 0 Fölsége a népnevelés 

terén ha'van éven át kifejtett sikeres műkö-
dése elismeréseül Varga Pál marocsai ev. ref. 
tanítónak a koronás ezüst érdemkeresztet ado-
mányozta. 

— A Tanítók Háza javára Kolozsvárott 
a kolozsmegyei tanítóegyesület hangverseny-
nyel összekötött tánczmulatságot rendezett, 
mely fényesen sikerült s a jótékony czélra 
1400 koronán fölül jövedelmezett. A Család 
és Iskola cz. egyesületi közlönyben Sólyom 
János számol be az eredményről s megelége-
déssel mutat rá arra az örvendetes jelenségre, 
hogy a társadalom szeretete most már másod-
ízben nyilatkozott meg a tanítóság mellett. 
„Igyekezzünk ezt megtartani, írja, tegyük a 
közönség becsülését állandóvá; ily módon a 
legjobban fogjuk biztosítani emberbaráti intéz-
ményeink támogatását és pártolását. De ne 
feledjnk, hogy egyesülésben rejlik az erő! 
A sikert, mint eddig, úgy ezután is minden 
törekvéseinkben a vállvetett, egyetértő lelkes 
munkálkodással vívhatjuk ki.u — Kolozsvári t. 
kartársainknak, a kik a „tanító" névnek az 
ottani társadalomban becsülést szereztek, sze-
rencsét kivánunk kettős sikerükhöz! Az érdem 
oroszlánrésze Kozma Ferencz kir. tanfelügyelőt, 
Pallós Albert igazgatót, mint elnököket és 
Sólyom Jánost, mint pénztárost illeti. — A 
kolozsvári Tanítók Háza építése 1902 ta-
vaszán kezdődik meg. 

Szülői értekezlet. Igen okos dologra 
határozta el magát a „Népnevelők Budapesti 
Egyesülete" midőn a felső-erdősori elemi iskola 
tanítótestületével egyetértve, értekezletre hívta 
meg ez iskola iömyékén lakó szülőket, hogy 
eszmecserét folytassanak ama kérdés felett, 
hogy kellenek-e házi feladatok? A szülők 
tömegesen jelentek meg s teljesen megtöl-
töttek az intézet tágas tornatermét. Az trte-
kezlet előtt az iskola növendékei Baranyai 
János tanító vezetése mellett Kölcsey Himnu-
szát énekelték el. Szőke Aranka tanítónő nagy 
hatással szavalta Pósa Lajosnak: „Szeresd a 
gyermeket" czímü költeményét. Szőke István 
igazgató magvas megnyitó beszédet mondott. 
Csáky Elek ismertette ezután a szülői érte-
kezletek fontosságát, kimutatván, hogy a művelt 
külföld ebben is mege'őzött bennünket. Yégül 
Ruza János előadó rész etezte a kérdést, mire 
megkezdődött a vita, melyben részt vettek: 

dr. Fröhlich egyetemi tanár, Körösi Henrik 
kir. tanfelügyelő, Ember János stb. Okos föl-
szólalásokat hallottunk a jelen volt anyáktól, 
a kik azt hangoztatták, hogy elég időt tölt a 
kis gyermekük az iskolában, ne görnyeszszük 
szegénykéket még otthon is a föladatok m< llé, 
mert sokkal jobban szeretnék, ha gyermekei-
ket sétálni vihetnék a szabad levegőre. Néhá-
nyan megengedhetőnek vélték a házi fölada-
tokat, de csak mérsékelten Az értekezletet 
Peres Sándor elnök vezette. Az értekezlet 
fontossága nem annyira az elhangzó beszédek 
és megállapodásokban keresendő, hanem abban a 
barátságos kapcsolat létrehozásában, mely ^kola 
és szülei ház, tanító és szülők között létesül. 

— Bizonyítvány - másodlat. A fennálló 
ministeri rendelet ertelmében Mihálovics József-
nek a kolozsvári állami tanítóképző-intézetben 
1900. évi junius hónap 22. én 161. sz. a. 
kiállított s állítólag elveszett tanítóképző-inté-
zeti harmadik osztályos bizonyítványa helyett 
f. é. február hónap 24.-én 85. sz. a. másodlat 
állíttatott ki. 

— Döntvény nyugdíjügyben. N. N. nyug-
díjazott róm. kath. tanító nyugdíjának minis-
terileg történt megvonása ellen fölebbezvén, a 
közigazgatási bíróság ez ügyben a következőleg 
döntött: 2580/1900. sz. a.: „N. N. nyugdíjazott 
tanító panaszát a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministernek . . évi . . hó . . sz. 
alatt kelt rendelete ellen, melylyel panaszt-
tevőnek az orsz. tanítói nyugdíj- s gyámalap-
ból élvezett évi 220 frtnyi nyugdíját állandóan 
megszüntette, 1900. évi november hó 28. 
napján megtartott nyilvános ülésben az 1896 : 
XXVI. t.-cz. 53. §-a alapján vizsgálat alá 
vévén, következőleg itélt: A m. kir. köz-
igazgatási bíróság a panaszt elutasítja, mert 
az 1875. évi XXXII. t.-cz. 12. §-a szerint 
mindazon akár tényleges szolgálatban levő, 
akár nyugdíjazott tanítók, a kik bűntény 
miatt bírói itelettel elitéltetnek, nyugdíjra való 
jogosultságukat elvesztik. Minthogy pedig a 
panaszttevő a magy. kir. Curiának . . évi 
. . hó . . sz. a. kelt s ugyanazon évi 

junius hó . jogerőre emelkedett Ítéletével 
az 1878. évi V. t.-cz. 416. §-a alakján vétkes 
bukás vétségében mondatván ki bűnösnek, 
15 napi fogházra s egy évi hivatalvesztésre 
Ítéltetett; minthogy ugyanazon törvény 55. 
§-ának 2. pontja szerint a hivatalvesztés, mint 
mellékbüntetés a nyilvános tanítókra is kiterjed 
és pedig az 1875: XXXII. t.-cz. 12. g-a értel-
mében akár tényleges szolgálatban, akár nyug-
díjazott állapotban voltak az őket elmarasztaló 
Ítélet jogerőre emelkedésekor; minthogy a 
panaszttevő nyilvános róm. kath. felekezeti 

"népiskolánál volt alkalmazásban s mint ilyen 
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nvugalmaztatott. tehát kétségtelenül a „nyil-
vános tanítók" megjelölés alá tartozik; mint-
hogy panaszttevő jelzett állását az illetékes 
egyházi hatóság megerősítésével foglalta el és 
viselte, nyugdíját pedig az 1875 : XXXII. 
törvényczikkel szervezett országos közalapból 
ugyanezen törvény rendelkezéséhez képest a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister álla-
pította meg és tette folyóvá, minélfogva panaszt-
tevő mint nyugdíjazott tanító a hivatalvesztés jog-
követelményei tekintetében a már idézett 1878 : 
Y. t.-cz. 55. §-a 1. pontjának a rendelkezése 
alá esik, minthogy az a körülmény, hogy 
panaszttevő vétségben és nem bűntényben 
— mely meghatározás a többször említett 
büntető törvényben elő sem fordul — mon-
datott ki bűnösnek, ebben az ügyben nem 
szolgálhat ügydöntő indokul, nyilvánvaló levén, 
hogy az 1875 : XXXII. t.-czikk 12. §-ában 
használt „bűntény" szó egyértelmű az általános 
nyugdíjtörvény (1885: XI.) 5. §-ának 4. pontjá-
ban alkalmazott „büntetendő cselekmény" 
kifejezéssel; minthogy az 1868. évi XXXVIII. 
törvényczikk 138. § a, melyet az előbb említett 
1875: XXXII. t.-czikk 12.' g. zárjelben idéz 
— világosan a szolgálatban álló tanítóknak 
állomásukból való elmozdításához követeli meg 
az illetékes iskolai hatóság fegyelmi eljárását, 
illetve az elmozdítás foganatosítását ennek az 
ítéletétől teszi függővé, mely rendelkezés a 
jelen esetre — nyugdíjazott tanítóról és föl-
tétlenül foganatosítandó jogerős Ítéletről lévén 
szó — alkalmazást egyáltalán nem nyerhet: 
mindezeknél fogva az a panaszbeli kérelem, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi minister 
panaszlott határozata hatályon kívül helyez-
tessék, törvényes jogalappal nem birván, telje-
síthető nem volt." 

— Magyar Tisztviselők Betegsegélyzö 
Egyesülete alakult meg a fővárosban Molnár 
Viktor ministeri tanácsos díszelnöksége, Móczár 
Elemér számszéki tanácsos, Nyirok Ede pénz-
ügyi tanácsos és Cseike Győző számvevőségi 
aligazgató vezetése alatt. Az egyesületnek 
tanítók, tanítónők és óvónők is tagjai lehetnek. 
A budapesti tagok évi 24 K., a vidékiek 12 K. 
tagsági díjat fizetnek. Ennek ellenében saját 
maguk, hitvesük és kiskorú gyermekeik 
részére ingyenes orvosi kezelés és gyógyszerek 
használatában, esetleg kórházi ellátásban része-
sülnek, elhalálozás esetében 1000 tagig 300, 
1000 tagon fölül 400 K. temetési járulékot 
fizet az egyesület a tag utódainak, a törvényes 
hitves halála esetén a férj temetési járuléká-
nak 40%-át, a kiskorú gyermekek halála 
esetén annak 20%-át fizeti ki. A tagság 1 évre 
kötelező. Jelentkezni Móczár Elemér szám-
tanácsosnál lehet, IV., Zöldfa-utcza 22. sz. 

— A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 
könyvet dr. Pacséri Károly, Nógrádmegye kir. 
tanfelügyelője nagyon meleg hangú körrende-
letben ajánlotta az összes községi elöljárósá-
goknak, iskolai hatóságoknak, tanítóknak és 
tanítónőknek. A körrendeletben a kir. tanfel-
ügyelő úr ezt a könyvet „hézagpótlónak" és 
„nélkülözhetetlennek" mondja és elrendeli, hogy 
„a tankerülete területén működő állami és 
községi iskolák még a folyó tanévi költség-
vetés keretén belül szerezzék meg az iskolai 
könyvtár részére." „De — végzi a kir. tanf. úr 
körrendeletét —• legmelegebben ajánlom meg-
vételre a művet a községi elöljáróságoknak, 
az iskolai hatóságoknak, a tanítóknak és 
tanítónőknek, valamint a tanügy lelkes bará-
tainak." Nógrádmegye érdemes kir. tanfel-
ügyelője hangsúlyozza, hogy a „Tanítók Tanács-
adója" „különösen a felekezeti tanítók jogviszo-
nyait tárgyalja kellő alapossággal és kimerítő 
részletességgel úgy, hogy ily kitűnő tájékoztatást 
nevezettek seholsem találhatnak másutt." — 
Ugyancsak ezt emeli ki az ungvári „Görög-
katholikus Szemle" czímű hetilap is. „Mi 
annál is inkább ajánlhatjuk tanítóinknak ezt 
a művet — írja az említett egyházi és tan-
ügyi lap — mert a vallás és az egyház 
követelményeit mindenütt szem előtt tartja, 
hiszen — mint ki is mondja — „az egyház 
méltán számít minden egyes tanítóra, akár 
felekezeti, akár községi, akár állami, akár 
magán, akár társulati iskolában .működjék. 
Számít különösen arra nézve, hogy a vallás 
iránt való tiszteletet a népnek millióiban 
ápolni, erősíteni segítenek ; a gondjaikra, neve-
lésükre bizott serdülő ifjúságot Isten felelmére.; 
az általános emberszeretet magasztos esz méire ok-
tatják, nevelik. Számít arra, hogy a tanítók 
nemes példaadáiukkal erőt kölcsönöznek a 
társadalmi közjólét szilárdítására szolgáló vallá-
sos hitnek. Az egyház joggal fölteheti minden 
egyes tanítóról, hogy meg tudja becsülni a 
vallásnak az emberi társadalomra való jótevő 
hatását. Ez a fölfogás irányozza közhatóságaink, 
különösen közokt. kormányunk intézkedéseit 
is, midőn a tanítókat kötelezi a gyermekek 
templomba járása alkalmával való felügyeletre, 
segédkezésre." — Mármarosmegye kir. tan-
felügyelője : dr. IVekerle László 655. sz. kör-
rendeletében ajánlja a Tanácsadót, mint „becses 
tartalmú könyvet" megszerzésre, melyet Tolna-
megye kir. tanfelügyelője is melegen ajánlott. 
Dr. Csemátoni Gyula, Besztersze-Naszódvár-
megye kir. tanfelügyelője, 396. sz. körrende-
letében minden iskolai könyvtárnak megszer-
zésre ajánlja a Tanítók Tanácsidóját, mely 
„a gyakorlati élet követélményeinek teljésen 
megfelelőleg készült." 
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Figyelmeztetés. A m. kir. rajztanár-
vizsgáló-bizottság elnöksége tigyelmezteti az 
1899/1900. tanév végén javító vagy ismétlő 
képesítő vizsgálatra utasított jelölteket, hogy a 
folyó tanév végén tartandó képesítővizsgálatra 
jelenti ezés iránti kérvényüket f. évi márczius 
hó 15. ig nyújtsák be az elnökségnél. Buda-
pest, 1901 február hó 12.-én. Kelet// Gusztáv, 
kir. tan., a -m. kir. rajztanárvizsgáló-bizottság 
elnöke. 

— A sárosmegyei népnevelők egyesülete 
Eperjesen rendkívüli közgyűlést tartott, melyen 
Csontos Alajos elnökölt. Foglalkoztak az egye-
sület anyagi helyzetével és az egyesületi köz-
löny ügyével, határozatokat hoztak az Eötvös-
alap hathatós fölkarolására nézve s elhatároz-
ták, hogy a megyei internátusra minden 
egyesületi tag évi 4 koronát fog fizetni. Az 
egvesület elnökévé Csontos Alajos volt alelnö-
köt választották meg, alelnökké és szerkesz-
tővé Veszelyi Vilmost. Őszintén kívánjuk, hogy 
az ujjáalakult egyesület üdvös munkálkodást 
fejtsen ki! 

tJyertyáiiffy István-féle ösztöndíj. 
Az 1901/902-ik tanévre egy _évi 400-koronás 
ösztöndíj fog kiosztatni. Igényök van hozzá 
Qycrtyánffy István volt tanítványai felsőbb 
tanulmányokat végző fiúgyermekeinek. A folya-
modóknak igazolniok kell: 1. hogy a budapesti 
áll. polg. iskolai tanítóképző valamelvik tudo-
mányszakát vagy körét Gyertyán fíy István 
igazgatása ideje alatt, vagvis az 1873/74-ik 
évtől bezárólag az 1897/98-ik iskolai évig 
végezték; 2. továbbá, hogy a hazai közok-
tatásügy terén mint tanfelügyelők, mint tanító-
és tanítónőképző-intézeti, továbbá felső kereske-
delmi iskolai, vagy polgári és felső népiskolai 
fiú- vagy leányiskolái igazgatók és tanárok 
működnek; 3. hogy ösztöndíjat elnyerni óhajót 
fiúgyermekeik a középfokú (gimnázium, reál, 
polgári islíbla, tanítóképző stb.) iskoláknál 
magasabb, vagyis általában felsőbb kiképzést 
nyújtó, bármely intézetben végzik tanulmá-
nyaikat, szorgalmukat és előmenetelüket sza-
bályszerű leczkekönyvvel vagy megfelelő idő-
szaki bizonyítványnyal igazolhatják; 4. az ala-
pító-levél 5. pontjának a) alpontja értelmében 
a tanár-szülők szolgálati idejére, érdemeire és 
anyagi helyzetére is kiváló tekintet lévén 
fordítandó, folyamodók eme körülményeik 
igazolására is fölkéretnek. 5. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények alulírotthoz, leg-
később f. évi márczius 30.-ig küldendők be. 
Fogaras. Váró Béni, kir. tanfelügyelő, az alapít-
vány kezelő-bizottságának elnöke. 

— Bethlen Gábor szobra. A Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelemnek Nagy-Enyeden 

fölállítandó szobor alapja javára, országos 
gyűjtés útján, 1901 február hó 15-ig 28.383 
korona 87 fillér gyűlt össze. A bizottság ada-
kozásokat továbbra is elfogad. 

- Meghívó. Péterfy Sándor tanítványainak 
ünneprendező- és alapítványgyűjtő bizottsága 
megbízásából alulírottak tisztelettel meghívjuk: 
a) a magyar kir. áll. „Erzsébet Nőiskola" 
VI. ker. Andrássy-út 65. sz. a. (ezelőtt áll. 
elemi és polg. i-k. tanítónőképző-intézet); 
b) az orsz. kisdedóvó-egyesület képző-intézet 
VII. ker. Szegény háztér 7. sz. a.; c) a Fröbel-
féle nőegyesület kisdedóvóképző-intézet VI. ker., 
Bajza-utcza 27. sz. a. (ezelőtt V. ker. Széchényi-
téren) ; d) a magy. kir. áll. orsz. mintarajz-
tanoda és rajztanárképző-intézet VI. ker., 
Andrássy-út 7.1. sz a. volt és jelen igazgató-
ságát, tanártestületét, tanítványait e lió 17.-én 
vasárnap d. e. 11 órakor Budapesten VII. l;er., 
Szegényház-tér 7. sz. a. tartandó ünnepre, a hol 
a tanítványok Péterfy Sándor kir. tanácsos 
urat születésének 60.-ik évfordulója és nevének 
ünnepe alkalmával felköszöntik. Péterfy úr 
tisztelői is szívesen látott vendégek. Budapes-
ten, 1901. évi márczius 1.-én. Preszmeyer 
Emília, Nagy Jolán, Komáry Erzsébet, Fercnczy 
Izabella. Megjegyzés: E meghivóval kapcso-
latosan és a gyűjtőbizottság megbizásából 
kérik föntirtak Péterfy úr összes tanítványait 
arra is, hogy a mesterök nevét viselendő és a 
„Mária Dorothea-egyesületnél" Péterfy egy tanít-
ványa javára leteendő alapítvány növelésére szánt 
kegyes adományaikat minél előbb küldjék fentne-

| vezett intézetek amaz igazgatóságához czímezve, 
mel\ nek az illetők rendes vagy vendéglátogató 
növendékei voltak. Péterfy úr tisztelőitől is 
hálásan fogad a gyűjtő bizottság fentjelzett 
intézetek igazgatósága révén kegyes adomá-
nyokat. 

— Réztolli jelentése. A „Tanügyi Tárczák" 
2-ik kötetére annyi megrendelőm van eddig 

| csupán, hogy a könyv — éppen csak megjelen-
hetik ! De én azért már nyomatom, mert biz-
nom kell a kollégáim jó szivében és az Isten-
ben. A ki az árát — egy frt — márczius 
végéig beküldi, annak a könyv húsvétra a 
kezében lesz. Zala-Egerszegen. Tisztelettel: 
Réztolli M. 

— A Magyar Nyelvőr megint érdekes 
dolgokat tudakol nyelvünk barátaitól. A most 
megjelent februári füzetben a következő kérdé-
seket intézi hozzájuk: 1. Használja-e a nép 
mindenütt az egyes évszakaszoknak ilyenforma 
megjelöléseit: kis télen, fühegyen, szőlőmet-
széskor stb.; továbbá a napszakoknak ilyen 
neveit: juhászdél, kisdél, kenyérebéd, szántó-
ebéd, fahegy tájban, fészken ül v. ághegyen a 
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nap stb.? 2. Minő csillagneveket emleget a ' 
nép ? 3. Előfordul-e valahol a jávorfa, juharfa 
v. iharfa valami vonatkozásban az eljegyzéssel 
v. házassággal? 4. Hogyan, milyen jelentéssel 
használja a nép a nyíl, ív, íj, ideg, tegez, 
puzdra szókat? 5. Mond-e a nép (s milyen 
értelemben) ilyen alakú főneveket s mellék-
neveket: ráncziga, huziga, tasziga, fumiga, 
bandika, kornyika, kajaba, agyabug^a? 6. Jár-
nak-e még népünk közt ezek a szók: osztály, 
veszély, aszály, dagály, apály, segély, akadály, 
lapály stb. ? 7. Népies szó-e a hevenyész, 
hevenyéz ige? 8. Mondja-e a nép valahol: 
gyógyszer, gyógyszertár, gyógyszerész, lős/er, 
lőpor, laktanya, játszma, czipész, gazdász, 
ujoncz, fegyenez, tanoncz, lelencz, pinczér, 
közeg, függő uy? ha pedig nem, mit mond 
helyettük ? 9. Menyezet, menyezetes- e vagy 
pedig mennyezet, mennyezetes ? s mit jelentenek 
e szók a népnyelvben? 10. Csöng>-t\ű, pör-
getyű, szivatyú ? vagy pörgettyű, csöngettyű, 
szivattyú ? és hol dívik fogattyú helyett fogaté, 
kopoltyú helyett kopóté, továbbá csurgaté, 
tapogató stb. eff. ? 

— A Vörösmarty-szoborra és alapra, mint 
minket az Eötvös-alap pénztárosa értesít, febr. 
23. ig bezárólag 2101 korona és 68 fillér folyt 
be; ebbe bele van számítva az is, a mit a 
Néptanítók Lapja tett át a pénztároshoz. A 
130 K. 89 f. fölmerült költség levonásával 
marad tisztán a szoborra és alapra: 1970 K. 
79 fillér. A gyűjtés még tovább foly. Az 
adakozók névsorának a közlését megkezdjük 
alább s a mint terünk engedi, folytatjuk 
lapunk következő számaiban. Adakoztak: Kram-
mer József (kismartoni polg. isk.) ívén: Király 
Emma 10 K.; Koller Izabella 2 K. ; Krösz 
Gizella 2 K.; I. leányosztály 8 K. 60 f., II. 
leányosztály 5 K. 50 f., III. leányosztály 6 K. 
20 f., IV. leányosztály 10 K., női kézimunka-
tanfolyam 8 K. = 52 K. 36 f.; Berghold 
Rezső 1 K., Jaeger Lajos 3 K., Leitner Fermcz 
2 K., Szabó Gyula 1 K., Krammer József 
5 K.; I. fiúosztály 6 K. 92 f., II. fiúosztály 
7 K. 62 f„ III. fiúosztály 5 K. 50 f„ IV. fiú-
osztály 6 K. 50 f., V. fiúosztály 1 K. 40 f., 
VI. fiúosztály 1 K. 80 f. • = 41 K. 74 f. 
Dobó Adolf ívén: iglói ág. hitv. ev. el. iskola 
40 K. 2 f., iglói ág. hitv. ev. polg. leányiskola 
37 K. 10 f. = 77 K. 12 f Halmágyi Ferencz 
kir. tanf. ívén: Halmágyi F. 4 K., Barcsay 
Ákos 2 K., balázsfalvi áll. isk. tanítói, és 
tanulói 6 K. 60 f , nagyenredi áll. po'g. leány-
iskola tan'estülete és tanulói 42 K. 80 f., 
nagyenyedi közs. leányiskola tanít ii és tanulói 
20 K, marotcsucsi áll. isk. tanítói és tanulói 
4 K. 70 f., abrudbányai áll isk. 2] K. 21 f., 
zalatnai polg. leányiskola 9 K. 80 f., zalatnai 

el. iskola 6 K. 29 f., tövisi áll. isk. tanítói 
5 K., magyarsülyei áll. isk. 3 K. 80 f., horii 
áll. isk. 2 K., magyarcsesztvei áll. isk. tanítói 
és gondnoksága 5 K. 20 f., gyulafehérvári áll. 
iskola 6 K. 98 f., magyarigeni áll. iskola 
8 K. 60 f., marosújvári áll. isk. tantestülete 
8 K., alvinczi áll. isk. tantest ilete 4 K., Texe 
János 1 K., Benedek Antal 1 K, magyar-
bükkösi áll. iskola 5 K. 70 f., vízaknai áll. isk. 
9 K. 58 f., vingárdi el. isk. 9 K., marosújvári 
áll. isk. 2 K. 14 f„ pókafalvi áll. isk. 2 K. 
50 f. = 196 K. 90 f. (Folytatjuk.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: battonyai takarék-részvény társa.: ág 
(bek. Szabados József ig.-tanító) 10 K.; zala-
szentbalázsi hangverseny és tánczvigalom jöve-
delméből (rendezték: Kitár Károly, Kovács 
Zsigmond, Hugauff Ede, Kovách István tanítók, 
Borbély György és Péterffy József tanárok) 
13 K. 30 f.; Irányi Jenő polg. isk. tan. 
(Somorja) 7 K. 27 f.;' Szőke Ferencz (K-Apáti) 
2 K.; felsővissói műkedvelők színielőadás ából 
(bek. Mazurek Ferencz) 80 K. — 2. Eötvös-
alapra: breznóbányai áll. el. isk. tantestülete 
által rendezett gyermeksziniélőadás jövedelme 
(bek. Nóvák Mátyás) 100 K.; Máté János, 
Gánreny (részesjegyére 1. részlet) 10 K.; Szőke 
Ferencz, K.-Apáti (tagsági díja) 3 K.; C.zira 
István, Tisza-Várkony (tags. díja) 3 K. — 
3. Vörösmarty szobor és alapra', kunágotai 
közs. isk. III—VI. osztály növendékei: 2 K. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII. 
Wesselényi- u. 41. sz.). 

— Halálozás. Bíró Pál zsámboki kántor-
tanító 82 éves korában végelgyengülésben meg-
halt; a tanítói pályán 63 évig működött, ezek-
ből Zsámbokon 43 évet töltött áldásos műkö-
désben. — Scháffer György nyug. közs. iskola-
igazgató Temes-Saághon február hó 27.-én o O O 
életének 83. évében elhunyt. — líáez Imre 
damosi áll. iskolai tanító élete 39-ik és tanítói 
működése 16-ik évében, hosszas szenvedés 
után meghalt. — Dapsai és alsószuhai Dapsy 
Kálmán községi kisdedóvó életének 59-.k évé-
ben Szeghalmon jobblétre szenderült. Áldás 
emlékökre! 

Tartalom : Az elemi és középiskola között való 
kapcsolat. Körösi Henrik — A közoktatásügyi 
költségvetés.^ — Az iskolnszék elnöke. K. Nui/y 
Sándor. —- Állami iskolai tanítók havi tanácskozás-
sal és kölcsönös iskolalátogatásai. Kosztka Mihály. — 
Elmélet, gyakorlat. Béchegyi Iván. — Az állami 
iskolák és a gyümölcsfák. Nagy Béla. — Hivatalos 
rész. — Szünóra : Havasi emlék. Fodorőszky Jenő. — 
Emlékezés első jelmezbálomra. KePmen Gizella. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: IJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf, 

12.313. szám. 
IV—4. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
Keszthelyen, Kolozsmonostoroii és Kis-Szebenben 

tartandó gyümölcsészeti tanfolyamra. 
Kis-Szebenben az állami faiskola területén folyó 

évi márczius hó 25-től április 3-ig; 
Keszthelyen (a m. kir. gazdasági tanintézetben) 

márczius hó 21-től 30-ig és 
Kolozsmonostoron (a m. kir. gazdasági tanintézet-

ben) április hó 15-től 24-ig gyümölcsészeti tanfo-
lyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamoknak : 
a) hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő faiskolakezelő tanítók a 
faiskolakezelés és gyümölcstenyésztésben úgy elmé-
letileg, mint gyakorlatilag szakszerű kiképeztetést 
nyerjenek ; 

h) hogy a tanfolyamot sikerrel végzett faiskola.-
kezelő tanítók közül a községi faiskolákhoz alkalmas 
járási felügyelők legyenek a vármegyék által kisze-
melhetők; és végül 

c) hogy a gyümölcstermeléssel foglalkozó föld-
birtokosoknak alkalom adassék arra, hogy a gyü-
mölcsfanemesítés, kezelés és ápolásban kellő útmu-
tatást nyerhessenek. 

Az egyes tanfolyamokra csakis 20 tanító fog az 
állam költségére fölvétetni, a kik egyenkint 30 ko-
rona útiátalányban és napi 3 korona ellátási díjban 
fognak részesíttetni. Oly tanító, ki már ily tanfo-
lyamban résztvett vagy a ki faiskolájáért földhitel-
intézeti pályadíjat nyert, nem pályázhatik. A föl-
vételnél azok részesülnek előnyben, kiknek járásából 
még egy tanító sem volt ily tanfolyamon. 

Fölhivatnak azon községi faiskolakezelő néptaní-
tók, kik ezen tanfolyamon résztvenni óhajtanak, 
hogy 1 koronás bélyeggel fölszerelt kérvényeiket, a 
melyben lakóhelyük (vármegye és község), életkoruk, 
nyelvismeretük s a faiskolában töltött eddigi mű-
ködésük, valamint a kezelésükre bizott faiskolának 
térfogata is fölemlítendő és ezen körülmények köz-
vetlen iskolai hatóságuk által is igazolandó, folyó 
évi márczius hó 10-ig bezárólag közvetlenül hozzám 
terjeszszék föl. Ezen határidőn túl beérkező kér-
vények nem fognak figyelembe vétetni. 

Az állami ösztöndíj mellett fölveendő faiskola-
kezelő tanítókon kívül mindegyik tanfolyamra föl fog 
még vétetni 3—4 földbirtokos és gazdatiszt is, a 
kik azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez 
utóbbiak kérvényeiket szintén folyó évi márczius 
hó 10-ig ugyancsak hozzám küldjék be. 

A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók 
az országos gyümölcsészeti ministeri biztos jelenlété-
ben elméleti és gyakorlati vizsgálatot tesznek és 
ennek eredményéről bizonyítványt nyernek. 

Kelt Budapesten, 1901 február hó 18. 
(7/h—i—i) M. kir. földmívelésiigyi minister. 

12.313. szám. 
' IV—47" 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
Budapesten tartandó gyümölcsészeti tanfolyamra. 

Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) 
folyó évi április hó 18-tól ugyanezen hó 25-éig 
gyümölcsészeti tanfolyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamnak: 
aj hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő lelkészekben a gyümölcs-

'. 10-ik számához. 

tenyésztés iránti érdeklődés felköltessék ós azok 
abban szakszerű kiképeztetést nyerjenek; 

bj hogy a lelkészek a fatenyésztésnek. nemesítés-
nek, a gyümölcsértékesítésnek föltételeit, módját 
és természetes követelményeit megismerve és meg-
kedvelve, e hasznos és nemesítő foglalkozásnak az 
életben mívelői, tanítómesterei és buzgó terjesztőivé 
válljanak. 

Ezen tanfolyamra csakis 12 lelkész fog az állam 
költségére fölvétetni, a kik egyenkint 32 koron.i, 
útiátalányban és napi 6 korona ellátási díjban 
fognak részesíttetni. 

Fölhivatnak mindazon községi lelkészek, kik ezen 
tanfolyamban résztvenni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel fölszerelt kérvényeiket, a melyben lak-
helyük (vármegye és község), életkoruk, nyelv-
ismeretük, valamint azon körülmény is, hogy vidékük 
n gyümölcstermelésre kedvező-e, fölemlítendő, a folyó 
évi márczius hó 20-ig bezárólag közvetlenül hozzám 
terjeszszék föl. Ezen határidőn túl beérkező kér-
vények nem fognak figyelembe vétetni. Oly lelkész, 
ki már ily tanfolyamban résztvett, nem pályáz-
hatik. Segédlelkészek nem vétetnek föl. 

Az állami ösztöndíj mellett fölveendő lelkészeken 
kívül föl fog még vétetni e tanfolyamra 3—4 föld-
birtokos és gazdatiszt is, a kik azonban állami ellá-
tásban nem részesülnek. Ez utóbbiak kérvényeiket 
szintén folyó éri márczius hó 20-ig, ugyancsak 
hozzám küldjék be. > 

Kelt Budapesten, 1901 február hó 18-án. 
(s/h—i—í) M. kir. földmívelésügyi minister. 

Pályázat. 
A Karlitzky Albert-féle alapítványból a temes-, 

torontál- és krassó-szörényvármegyei róm. kath. 
iskolák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit 
illető egyévi egyszáz (100) koronás segély díjra pályá-
zat hirdettetik. 

Ezen segélydíjra jogosítvák: 
1. az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizs-

gát letették s illetőleg annak letétele alól hatósá-
gilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülön-
ben a tanítói pályán kifejtett működésük által 
magukat kitüntették, s a tanításra aggkoruk vagy 
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká 
váltak, az ^ orsz. tanítói nyugdíj-alapból azonban 
ellátást nem élveznek ; 

2. a jogosult tanítóknak aj özvegyei, kik kifogás-
talan erkölcsi magaviseletet tanúsítottak, férjükkel 
életfogytiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül 
választattak el; bj árvái, kik tizennegyedik élet-
évüket még nem érték el. 

A jelzett segély díj a tanítóknak életfogytiglan, a 
tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan, s illetőleg 
újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14. 
életévük betöltéseig adományoztatik. 

A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál folyó évi 
márczius hó 31-ig bezárólag nyújtandók be. 

Budapesteri, 1901. évi február hó 7-én. 
A vallás- és közoktatásiígyi 

(6/h—III—2) m. kir. ministertőL 

P Á L Y Á Z A T O K . 
C s e r v e n k a ág. hitv. ev. egyház-községe sürgősen 

keres azonnali belépésre tanítót az I-ső leányosztály 
számára. Fizetés: 600 korona és 100 korona lakbér. 
Folyamodványok az ág. hitv. egyházközség elnöké-
hez terjesztendők be. (215 — 11—2) 
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Az erdöbényei (Zemplénmegye) r. k. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 800 
korona, a hitközségtől évnegyedenkint fizetve; 
stóla 80—100 korona ; államsegély 54 korona, esetleg 
korpótlék is: gazdasági ismétlő-iskoláért egyelőre 
25 korona ; alapítványi misékből 12—14 korona; 
2 hold 775 -öl szántóföld, 558 HJ-öl parlag szőlő ; 
két szobából álló jó lakás a szükséges mellékhelyi-
ségekkel és kerttel; elegendő tűzifa, legelő. Pályázati 
határidő márczius 19. Személyes megjelenés kíván-
tatik. Az iskolaszék. (206-11—2) 

A mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalmának Répás-pusztáján egy róm. kath. 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás: készpénzben 
évenkint 4j00 korona, buzajárandóság évenkint 5 
hektoliter, rozsjárandóság évenkint 10 hektoliter, 
tüzifajárandóság évenkint 24 ürméter botfa, 120Ü 
négyszögöl tengeriföld, egy darab marhatartás, két 
darab öreg sertéstartás, és származékaiknak egyéves 
korig való tarthatása, szabad lakás, konyha- és 
konyhakerttel. A tüzifajárandóságból a tanító az 
iskolát is fűteni tartozik. A kinevezett tanító köteles 
leend a nyári szünidőben a gazdasági intéző utasítá-
sainak megfelelőleg a gazdaságban segédkezni, mely 
segédkezésnek megelégedésre történt teljesítéséért 
őt 200 korona jutalom illeti meg évenkint az ura-
dalom részéről. Az állás azonnal betöltendő. Okle-
vjles róm. kath. tanítók folyamodványaikat, bizo-
nyítványmásolataikkal a mezőgazdasági ipar-rész-
vénytársaság béruradalmi igazgatóságához Kaposvárra 
nyújtsák be. (220—II—2) 

A hegyi - i (Zemplénm.) kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Évi jövedelem — két szobából 
álló lakás, istálló, csűr, szép gyümölcsös kerten 
kívül — államsegély 288 korona, hitközségtől 252 
korona, '/s telek 80 korona, párbér 15 köb gabona 
120 korona, stóla 60 korona, alapítványi misék 12 
korona — 812 korona. Iskola fűtéséről az iskolaszék 
gondoskodik. Pályázat márczius 26-ikán. Lipták 
József, plébános, iskolaszéki elnök. Utolsó pósta 
Málcza. 

A szalókl (Zemplénm.) kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Évi jövedelem — két szobából 
álló lakás, istálló, kerten kívül — államsegély 472 
korona, hitközségtől 120 korona, '/< telek 50 korona, 
legelő 24 korona, párbér 12 köböl 96 korona, stóla 
52 korona, faiskolakezelés 40 korona = 854 korona. 
Kérvény Firczák Gyula püspök úr czímére Ungvár. 
Személyes megjelenés Szalókon bármikor. Csurgovich 
György, lelkész, iskolaszéki elnök. (243—I—1) 

Mezö-Zombori g. kath. kántortanítói állomásra 
márczius 12-én 9 órakor pályázat tartatik. Jöve-
delme : 546 korona államsegélylyel 800 korona, 
kétszobás új lakás melléképületekkel. Kelt Mező-
Zomboron, 1901 február 25. Bányay, esperes. 

( 2 4 2 - 1 - 1 ) 
Ráczkeresztur l államilag segélyezett községi 

népiskolánál egy férfitanítói állás jött üresedésbe, 
melyre pályázat hirdettetik. Fizetése: 762 korona, 
egy öl keményfa — 38 korona. Egy bútorozott 
szoba. Kötelme: a négy tanítóval bíró iskolánál egy 
osztályt és a fiú-ismétlőt tanítani. A folyamodványok 
márczius 24-ig nyújtandók be a községi iskolaszék 
czímére. Rácz-Keresztúr (Fejérmegye). Keresztes 
György, elnök. Kócsi Mayer Gyula, igazgató-tanító. 

(240—1—1) 
Az ungvár i róm. kath. fiúiskolánál megüresedett 

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
készpénz 630 korona, tűzifa 259 korona értékben és 
szabad lakás. A nagymélt. földmíveléeügyi minister 
úrhoz, mint a kincstári kegyúr képviselőjéhez czím-
zendő, kellően fölszerelt bélyeges folyamodások folyó 
évi márczius 25-ig Benkő József esperes-plebánoshoz 
küldendők Ungvárra. (241—III 1) 

A szamosújvári kir. országos fegyintézetnél 
elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói állásra, 
az 1893. évi IV. törvényezikk 5. §-ának 3-dik bekez-
dése értelmében a XI. fizetési osztály 3. fizetési 
fokozatának megfelelő 1000 korona évi fizetés és 
szabályszerű lakpénz mellett a nagyméltóságú kir. 
Igazságügyministeriumnak folyó 1901. évi 3346. I. M. 
III. szám alatt kelt magas rendelete folytán pályázat 
hirdettetik. Fölhivatnak pályázók, hogy az elemi 
népiskolai tanítói képesítésüket, az életkort, honos-
ságot, testi egészséget, végzett tanulmányaikat és 
hadkötelezettségi viszonyt igazoló okmányokkal föl-
szerelt kérvényeiket a nagyméltóságú Igazságügy-
ministeriumhoz czímezve és szabályszerűen bélye-
gezve elüljáró hatóságuk útján, esetleg, ha tényleges 
szolgálatban nem állanak, az illetékes főispán útján 
folyó 1901. évi márczius hó 20-ig az alulírott igaz-
gatóságnál adják be. A kellőleg föl nem szerelt, a 
hivatalos szolgálati út mellőzésével beadott, vagy a 
pályázati határidő lejárta után érkező kérvény 
figyelembe nem vétetik. Föltétlenül megkívántatik, 
hogy pályázó a magyar nyelven fölül a román 
nyelvet is szó és Írásban tökéletesen bírja, úgy, 
hogy ezen nyelven tanítani képes legyen. Meg-
jegyeztetik, hogy a zeneértő és azt tanítani képes 
pályázó: a többi pályázó fölött előnyben részesül. 
Szamosujvárt, 1901 február 17-én. Uhlyarik Albin, 
igazgató. (211-1—1) 

Sürgősen keresek egy jóhangú segédkántort. Fize-
tése havi 30 korona, gyertyajövedelem, teljes úri 
ellátás, mosás, ágyneműn kívül. Harmónium. Kiskun-
Fé legyházán , " 1901 február 2-5. Ulrich Antal, 
főkántor. (233—1-1) 

A somoskői kath. iskolánál tanítói állás betöl-
tendő. Fizetése: 604 korona államsegély, 48 korona 
iskolai adóból, 68 korona tandíjból, 14 korona ala-
pítványból, 66 korona párbér. Lakás: 1 szoba és 
konyha. Pályázhatnak okleveles férfi és nőtanítók 
márczius 16-ig. Somosujfalu (Nógrádmegye). Bolcaó 
Alajos, plébános. (238—I—1) 

Tolna-Bikács bútorozott szoba és 600 kor. fize-
téssel, oklevéllel külön 200 kor. államsegélylyel, 
azonnal ev. tanítót keres három alsó osztályra. 
Reich, lelkész. (244—III—1) 

Miután eddigi segédem rendes tanítói állást fog-
lalt el: mosás és ágyneműn kívül, 400 korona évi 
fizetés, lakás és teljes ellátás mellett oly segédet 
keresek, ki a kántori teendőket önállóan végzi. 
Kötelessége : az elemi iskolai növendékeket is heti 
2 órán át egyházi énekekre oktatni. Föl mondáéi 
határidő mindkét részről egy hónap. Az állás már-
czius 14-én foglalandó el. Bat tonya (Csanádm.). 
Babits Rudolf, róm. kath. kántor. (237—1—1) 

Baranyavármegye Pataos községében üresedésbe 
jött községi tanítói állomásra, mely 1127 korona 
készpénzfizetéssel, 4 szoba, konyha és kamara, úgy 
pinczéből álló lakással van javadalmazva, ezennel 
pályázat hirdettetik. A megválasztott tanító köte-
lessége az osztatlan 6 osztályú iskolának tanterv-
szerinti vezetése, úgy a róm. kath. kántori teendők 
végzése, melyért évenkint 20—25 korona jövedelemre 
lehet kilátása. Fölhivatnak mindazon okleveles róm. 
kath. vallású tanítók, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy tanképesítési okmányukkal és ennek kel-
tétől teljesített szolgálataikról szóló bizonyítványuk-
kal fölszerelt és szabályszerűen bélyegzett kérvé-
nyüket f. évi márczius hó 25-ig alulírott iskolaszéki 
elnökhöz annál is inkább benyújtsák, mert a később 
beérkezett ily kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. Maga a tanítóválasztás pedig f. évi márczius 
hó 28-án délután 3 órakor fog Patacson az itteni 
iskolába megejtetni. Kelt Patacson, (u. p. Német-
Ürögh) 1901. évi márczius hó 1-én. Pápa József, 
iskolaszéki elnök. (250—1—1) 
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Torontálmegye Tisza-SzentETiklós községben 
elhalálozás folytán megüresedett községi kisded-
óvónői állásra pályázat hirdettetik. Ezen állomás 
évi javadalma szabad lakáson és házikerten kívül 
600, azaz hatszáz korona s fűtésre négy öl tűzifa. 
Pályázhatnak okleveles kisdedóvónők, kik oklevél, 
születési és működési bizonyítványokkal fölszerelt 
kérvényöket folyó évi márczius hó 20-ig alulírott 
óvodafelügyelő-bizottsági elnökhöz beküldjék. Tisza-
Szentmiklós 1901. évi márczius hó 2. Lázár Péter, 
óvodai elnök. (254—1—1) 

Zalamegyébe kebelezett H á s h á g y községben róm. 
kath. kántortanítói állomás betöltésére 1901. évi 
márczius 16-ikra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
840 korona, utalványozott államsegély 235 korona ; 
összesen 1075 korona, ismétlősöktől egyenkint 1 
korona. Nyelv: magyar. Tanító részére 2 szoba, 
konyha takaréktűzhelylyel, kert, gazdasági épületek; 
uántori teendők pályázatkor megállapítandók. Pá-
lyázni óhajtók kérvényeiket márczius 14-ikig a hás-
hágyi plébánia-hivatalhoz küldjék. Személyes meg-
jelenés kéretik. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Háshágy (u. p. Salomvár). Farkas Sándor, plébános. 

(245- 1—1) 

Rozgonyban (Kassa mellett) folyó évi márczius 
25-ig elemi tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak képesített róm. kath. vallású férfi- és 
nőtanítók. Tannyelv: tót-magyar. A vallás és ismét-
lők oktatása, külön díjazás nélkül, kötelesség. Java-
dalom : Rozgonytól 150 frt, államsegély 226 frt és 
korpótlék, 3 öl fa befuvarozva, 'A hold kertföld és 
lakás: két szoba, konyha, kamra, istálló, tyúk-, 
sertésól, fatartó, pincze és padlásrészlet. Felső-
Olcsvár, 1901 márczius 1. Kováts Tamás, plébános. 

(248-11—1) 

Magasfalii (Hochstettno, Pozsonymegye) róm. 
kath. tót tannyelvű népiskolánál III. és IV. osztály-
tanítói állásra márczius 15-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása egy-egynek államsegélyből 660 kor.; 
községtől 140 kor.; faátalány 40 kor.; egy szobából 
álló lakás a legszükségesebbekkel ellátva; faszín. 
Kötelességek: egy osztályt önállóan vezetni; a kán-
toriakban a plébános rendeletére segédkezni; az 
ismétlő-iskolát tanítani; a gyermekekkel temp-
lomba és egyéb isteni tiszteletekre eljárni. Egy 
próbaév leteltével a próbaév beszámításával végle-
gesíttetnek. A megválasztandók egyikének jómaga-
viselet és szorgalom mellett elsőbbsége lesz ahhoz, 
hogy a jövő tanév kezdetével a II. osztálytanítói 
állásra, a mely jelenleg ideiglenesen van csak be-
töltve és a mely egy elsőemeleti urilakással van 
egybekötve (két szép szoba; nagy zárt konyha; 
kamara; padlás ; pincze ; faszín) leend megválasztva. 
Ha férfitanító tanítónő nejével folyamodnék és meg-
választatnék : akkor ez említett lakást e tanév 
végéig ideiglenes élvezetbe azonnal megkapják. 
Zeneismeret és német nyelv bírása az illetőre előnyös. 
A folyamodványok ft. Gond Ignácz alesperes úrhoz 
Stomfára küldendők. Az állás legkésőbb április 1-én 
elfoglalandó. (151—1—1) 

A s imontornyai (Tolnám.) róm. kath. iskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
716 korona 10 hónapi (szeptember—junius) részle-
tekben. Lakás áll egy szobából fűtés s tisztogatással. 
A megválasztott köteles jelen tanévben a 11. s III. 
összevont vegyesosztályt tanítani, s az esetben, ha 
férfi, a kántorságban segédkezni, ha nő, a nagyobb 
leánygyermekeket heti két órában a kézimunkára 
oktatni. Az okmányokkal fölszerelt kérvény már-
czius 17-ig beteijesztendő. P. Ambró János, h. plé-
bános, iskolaszéki elnök. (234—I—1) 

Pusztára magán elemi népiskolához képesített nép-
tanító kerestetik, lehetőleg kis családu. Egy évi 
javadalmazása készpénz és természetbeli járulékokkal 
850 koronára rug. Ajánlatok és folyamodások az 
Uradalmi számtartósághoz intézendők, Nagy-Ira-
tosra (u. p. Kurtics, Aradmegye). Az állás 1901. évi 
április 1-én elfoglalható. Nagy-Iratoson. Mayerhofer 
Lajos, számtartó. (257 —III—1) 

Bolmányon r. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: szép lakás, 30 pozsonyi 
mérő kétszeres 180 K, 15 p. mérő csöves kukoriczn, 
30 K, párbérpénz (30 K, 26 -méter tüzelőfa 130 K, 
6 kat. hold 1122 \ -öl szántóföld 237'74 K, stóla 
4 K, vasárnapi oktatásért 42 K, malomfuvarok 16 K. 
Tannyelv: horvát-magyar. Iskolaszéki elnök. Szent-
István (u. p. Baranya-Lőcs.) (249—l- l ) 

A csatád! községi kisdedóvodánál leköszönés 
folytán megüresedett óvónői állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Fizetése 1 évre 600 K negyedévi 
részletekben, azonkívül 2 szobából, 1 konyhából, 
éléskamrából és a megfelelő mellékhelyiségekből 
álló szabad lakás, esetleg 160 K lakpénz. A kellően 
fölszerelt folyamodványok, melyekben az óvónői 
képesítés mellett a magyar és német nyelv tökéletes 
bírása is föltüntetendő, az eddigi szolgálati bizo-
nyítványokkal együtt f. é. márczius hó 15-ig a közs. 
iskolaszék, mint óvodafelügyelő-bizottság, elnökségé-
hez beküldendők. " (246—1—1) 

H I R D E T E S E K . 

Megjelent! 
A községi ós ifjúsági dalárdáknak nólkülözhetlen 

DALOSKÖNYV. 
Szerk. ifj. Fövenyessy Bertalan ref. orgonista. 

Tartalmaz : 102, férfikarra irott remek szép 
dalt. Kiállítása csinos, — metszése, nyomása 
tiszta, világos, — papírja rendkívül finom, — 
ára olcsó: egy korona. Szövegkönyv hozzá, mely 
a 2-ik, 3-ik stb. verseket tartalmazza, külön 
20 fillér. Kapható a szerkesztőnél, Abauj-

Szikszón. (io3—i—í) 
Tessék próbarendelést tenni. 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P U K K 1TEZSO és TÁRSA 
^ B Ü D A P E S T , ^ 

V. ker., Ferencz-József- tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend 
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronától följebb. 8 koroiiíiK részletekben is. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótállás. (341—52—1) 



Orgona ^ 
10 változatú, előjátszó, pedálos, átjátszott, 
jutányos áron eladó Mezey János orgona-
készítőnél. Javítások és átalakítások jutányosán 
és lelkiismeretesen elkészíttetnek. Orgona-gyár 
VII. ker., ttaray-tér 8. szám. gépekkel és 
\illanynyal fölszerelve. Megrendelések leggyor-

sabban elkészíttetnek. (230—1—1), ; 

tófe^fí ^if- Í»Í ísss «?> -jsfc sensepig*!" 

Márczius 15 és Április 11-re! 
Becses figyelmébe ajánljuk a „Szónokló tanító" 

czímű utasítás a beszéd művészetére és beszédgyűj-
teményt. Tartalmaz 186 beszédet. Szerkesztette 
Gramma Döme, kir. segédtanfelügyelő. Ára korona 
5*20. Megrendelhető 1-koronás havi részletfizetésre is. 

P o l a t s e k - f é l e 

(164—VI—4) 
könyvkereskedés. 
. Temesvár. 

^ Í W ^ W W W i f eWWW Ssí"©* 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomra.) (42—XX—8) 

á | | # Ék # $k # # 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

N e m z e t i o <p o 

<3> O O <8> 
politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 

Szerkeszti : 

Benedek Klek és Földes Géza. 

Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 
és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaucziót is. 

Je l szava: őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előfizetése: egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi dyak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 

Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld e, 

Nemzeti Iskola 
(178—V—4) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza S/a. 

* m p W F P 1 W P C T P < W P C Z ' P 10 0 # # # # # 

^ t r t ' t ' t r t r t r t r ^ Cy V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V71* 

Í J 

w 

ti 

¥ e * 

e l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre 1 © kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 © fill. 

- M — — 

c? 

a m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen, igazgatósághoz küldendők be. 

— 
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Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R t t J 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 kevt sebb 
időre^ előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzt k a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillé" 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, 11. KEK., ÜSTKOM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., 1SK0LA-TÉK 3. 

Kéziratoltat nem adunk vissza. 

r 

Uj rendtartás, íij irányok. 
A közoktatásügyi ministerium 1900. 

évi 45.7S1. számú rendeletével az állami 
elemi népiskolai' tanító- és tanítónő-
képző-intézetek számára új rendtartási 
szabályzatot adott ki. E kétségtelenül 
régi és nagy hiányt pótló művel nemcsak 
újdonsága, hanem jelentőséges volta 
miatt is érdemes foglalkozni. Mert a 
szabályzat csakugyan régi és nagy 
hiányt pótol s jól mondja a kisérő 
rendelet, hogy a tanítóképző-intézetek 
rendtartására vonatkozó „alkalomszerű 
intézkedések, számuk növekedésével 
arányosan megnehezítették az igaz-
gatást és megingatták a belső élet 
vezetésének egységét." S jelentőséges 
is a szabályzat, mert az 1868. évi 
XXXVIII. törvényczikk szelleme szerint 
megalakított s ma már nagyot fejlődött 
s a törvény betűi alul kinőtt tanító-
képző-intézeteknek valósággal prokla-
mácziójává válik, azon igen becses és 
értékes kisérő rendelet által, mely a 
mai tanítóképző irányát, működését, 
magas szempontok szerint körvonalozza. 

A mult tanítóképzője csak a leg-
nagyobb szükségleteknek kielégítésére 
szolgált: a multat kellett reparálni, az 
elmaradást kellett pótolni; az új, a 
jövőbe néz s viszi a műveltségnek 
lobogó fáklyáját. 

A mult tanítóképző ideálja a szerény 

s mindeu körülmények között kíván-
ságok nélküli falusi tanító, kit ehhez 
megfelelően, kis városban, falusiasnak 
kell nevelni; ideálja az, hogy embere 

i főképen fön tudja magát tartani s értsen 
mindenhez; az ideál megváltozik s a 
tanítónak szárnyakat szeretne adni 

j intézete, hogy bejárva e földet, tanuljon, 
lásson, halljon, hogy szélesedjék látó-
köre; az anyagiasság leveti köntösét s 
a tanítónak iskoláján kívül nem az 
többé a kötelessége, hogy ezerféle 
foglalkozást űzzön, s hogy iskoláján 
belül csak anyagot tanítson; hanem 
eszményképe, hogy terjedjen általa a 

-zengzetes magyar szó, izmosodjék a 
magyar szellem s hasson, alkosson 
minden, a mi magyar nemzeti. 

Bizony, bizony szüksége volt az új 
intézetnek az új szabályzatra! 

S vájjon mit vár ez tőlünk, s általunk 
az intézettől? Nagy és szép dolgokat! 
A rendtartási szabályoknak rideg mon-
datai között ot t hallgat a gondolat, 
melyet szinte ihletetten foglal össze 
a kisérő rendelet. A hivatalos §§-ok 
között, ott lüktet az eszme, melyet a 
legelső tanító annyi szeretettel, annyi 
lelkesedéssel publikál. 

A rendelet legmelegebben hirdetett 
gondolata, hogy^ a tanítóképző min-
denekfölött a nemzeti czélok szolgá-
latába szegődjék; a leendő tanító necsak 

Lapunk 11-ik számához két melléklet van csatolva. 
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maga legyen tulajdonosává a nagy, 
nemzeti eszméknek, hanem képeztessék 
ki olyan bajtárssá, kire minden körül-
mények között számítani lehet; a ki 
maga is önmagához hasonlókat nevel, 
a ki bármely elszigetelt ponton legjobb 
erejét a haza oltárán kész áldozni. 
Áthat bennünket a gondolat s a képző-
intézetek a vezér szavától megizmo-
sodott erővel folytatják észrevett és 
méltányolt munkájukat. 

Magából ezen irányból következik a 
rendeletnek ama kivánsága, hogy az 
ország összes intézetei a czéloknak 
kitűzésében, s a szellemben egységesek 
legyenek. S igaz az, hogy „nagy föl-
adatok megvalósítása csakis úgy lehet-
séges, ha a közös törekvésekben az 
egyesek erejét az összesség támogatása 
megsokszorozza!" Micsoda hatalom az, 
ha egy egész országnak egy szwverésű 
intézetei, egyforma erősségű várai 
vannak; s hogy gyümölcsözik az így 
elhelyezett tőke, midőn az iskolák 
ontják az egyforma gondolkodású, 
szellemű, lelkes és egyforma te t t re 
kész ifjú harczosokat. S ez álom gyorsan 
öltené föl a valóság mezét, ha igazán 
mondhatnók, hogy a tanítóképzők „egy 
egész országnak egy szívverésű inté-
zetei." Megérjük-e, hogy széles e hazára 
egységes szellemű tanítókat nevel-
hetünk ? Megérjük-e, hogy az állam 
élni fog jogával, s hogy az egységesség 
erőforrásából nem minél többen, mikép 
a rendelet óhajtja, hanem mindnyájan 
szívesen merítünk? 

A mi lelkünkben, mely előtt, mint 
az igéret földje jelenik meg ez az egy-
séges, szeretném mondani: nemzeti tanító-
képzés, ennél a pontnál támadnak új 
gondolatok. S ezen gondolatok nem a 
magában működő intézet s nem a 
szárnyára bocsátott és külön saját ere-
jéből küzdő tanító munkájában találja 
egyedül a dolgok nyi t já t ; ezek a gon-
dolatok az intézeteknek a tanítósággal 
való állandó együttmunkálkodásában 

keresik azt az új erőt, mely az egye-
süléssel jár, mely eddig kihasználatlan, 
s a mely, semmi kétség benne, új 
lökést adna a rendeletben czélzott 
törekvéseknek. ' 

Az intézet lehet kitűnő, működhetik 
mintaszerűen, képezhet kiválóan tar-
talmas ós nevelt i f jakat : kötelességét 
ilyenformán megtet te; de a czélt nem 
oldotta meg. A ki a tanítóképzőt 
bármily sikerrel elvégezte, csak okle-
veles ember, de szó sincs róla, hogy 
kész tanító volna! Nem az alaki kép-
zettséget, nem a tudást értem én itt, 
hanem a tanítónak éppen ama tulaj-
donát, mely őt arra képesíti, hogy 
hasson, alkosson. Erre pedig az a 
tizenkilencz-éves. ifjú, ki oklevelét szo-
rongatva s egyedül a jó Istenben vetet t 
hittel és bizalommal indult nagy útján, 
bizony nem képes. Lába alól hiányzik 
a talaj, háta mögött elvágva az ú t ; az 
új helyen örüljön, ha szívesen fogadják. 
Igy lesz a nemes ambicziónak vége; a 
hév, melyet nem régiben neveltek bele, 
megcsappan: oda a bátorság; már 
lassan rajzolódik a közönyösség lelké-
ben s egy pár év múlva tapossa a 
malmot — pénzért. 

Mi más volna e kép, ha azt a jó 
öreg alma mater is segítene kifesteni? 
Ha karon fogná az életbe lépő baj-
társat, ha minden lépésénél számít-
hatna rája? Mi más volna! Micsoda 
munkásságban tartatnék az a tanulni, 
küzdeni, munkálni vágyó ifjú, ha régi 
tanárainak kezét érezné az övében, ha 
szent szövetségre lépne az örök tanító 
és örök tanítvány, ha beszámolhatná-
nak egymásnak a közös munka ered-
ményéről ? 

Az anyaintézettel való állandó össze-
köttetés azonban nemcsak a közös 
munka, az összefogás által nyerendő 
erőknek haszna okából szükséges, de 
majdnem nélkülözhetetlenné teszi ezen 
közösséget a tanítóságnak állandó 
szükséglete is. Hogy az ifjúnak az 
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iskolából kivitt ismeretei mihamar kez-
denek kopni, rozsdásodni, azt mondani 
se szükséges. A baj közös, a baj álta-
lános természetű, mely fölüti mind-
azokon a helyeken fejét, melyek a 
szellemi góczpontok dezinficziáló tele-
peitől távol esnek. A tények lassanként 
•a meseszerűség ködébe burkolódznak, az 
adatok bizonytalan találgatódzásokká 
vedlenek, s rémesen hamar eljön az 
idő, mikor az ember már csak haran-
gozást hallott. 

Ezek az emberek lesznek a legszá-
nandóbb alakok! A ki iskolájába ilyen 
ócska és uraságoktól levetett szellemi 
gúnyában megyen be, az a kínzó padra 
indul. De vergődésének szava megrontja 
az egész iskolát, meg egy egész nem-
zedéket. 

Ha valakinek tehát szüksége van az 
állandó önképzésre, ha valakinek lépést 
kell tartania a tudományok gyors, fej-
lődésével, az a tanító. Ha valamely 
foglalkozásnál megboszulja magát az 
elmaradás, s mérges gyümölcsöket terem 
a tudatlanság, az a tanítói mesterség. 

A tanítónak tehát folytonosan a 
tudományok színvonalán kell állania; 
s mivel a legtöbb helyen .nem áll 
rendelkezésére semminemű eszköz, mód, 
alkalom s mivel neki a tudnivalók után 
nem lehet keresgélnie, hanem azokat 
készen kell kapnia, a legtermészetesebb-
nek látszik, hogy a szellemi kölcsönért 
újfent a tanítóképzőkhöz foty&modjék, 
hogy ahhoz a forráshoz járuljon, a hol 
a tudományokat először ízlelte meg. 

A tanítóságnak a tanítóképző-inté-
zetekkel való közös munkáját állandó 
kontaktusát, továbbá az intézetek útján 
nyerendő folytonos képzést oly szük-
ségesnek, ezek hasznát oly nyilvánvaló-
nak látom, hogy a bizonyítgatás által 
inkább gyengíteni, mint erősíteni vélem 
állításaimat. Mert, hogy ezen elmélkedés 
nem egészen akadémiai jellegű s nem 
pusztán álomlátás, legjobban bizonyítja 
ama körülmény, hogy az egyik gondo-

latot, t. i. a tanítók továbbképzését, a 
minister úr, a nyári nagy szünet alatt, 
a megvalósítás felé vezette akkor, a 
midőn egyik igen kiváló állami tanító-
képzőben ilyen tanfolyamot rendez-
t e t e t t ; s a melyen a törekvő, lelkes 
tanítóság olyan szép számmal gyüle-
kezett egybe, hogy a továbbképzés 
szükségletének kérdése föltétlenül bebi-
zonyíttatott. 

E kísérlet minden tekintetben olyan 
sikerült volt, hogy az önképzés meg-
valósíthatásának kérdésében egészen 
fölösleges lenne új módokról gondol-
kozni. A tennivaló világos: rendeztessék 
évenkint az ország minden tanítókép-
zőjében egy-egy továbbképző kurzus s 
az intézétek vidékéhez tartozó tanítók 
(talán kivételeket is lehetne tenni!), 
hivassanak be ezen tanfolyamokra, ha 
többször nem, legalább 3 — 4 évenkint. 

A tanítóképző tanítóinak a taní-
tósággal való eme munkálkodása azon-
ban még nem elegendő; nem, mert 
még mindig csak tanítványnyal tör tént 
az érintkezés, a tanító még sphase 
mutatkozott, a munka eredménye még 
sohase volt szemlélhető. Az érintkezés 
második felének tehát, hogy úgy 
mondjam, a hely szinén kell történnie, 
a tanítóképző tanítóinak az iskolában 
kell fölkeresnie tanítványait. Miért kerül-
gessem a dolgot? A szakfelügyeletről 
van szó! De sietek kijelenteni, hogy 
az elnevezést csak szükségből hasz-
nálom, mert az általam képzelt eljárás, 
minden inkább, mint szakfelügyelet! 

A kérdésnek ez a része sem új dolog: 
foglalkozott ezzel már maga a miuis-
terium is s majdnem minden érdekelt 
egyesület. Bár a szakfelügyelet kérdése 
annak idején nem a tanítóképzők és 
tanítók állandó érintkezése okából 
került napirendre, hanem éppen abból 
az okból, a melyet az elnevezés is 
kifejezett, t. i. a szakszerűség okából. 
Ez pedig egészen más czél! Különben 
is a mód egyelőre másodrangú kérdés, 

11* 
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a fő az, hogy a gondola t ne mosódjék 
el a kivitel f o r m á j á t keresgélő munká-
b a n ; a gondola t ne k o t t y a n j o n el a 
t a l á n még döczögős ú t a k k á t y ú j á b a n : 
egy nagy, pa r lagon heverő erőről van 
szó, mely gyümölcste len, akár a Duna 
ereje, s a mely hever használat lanul , 
észrevét lenül : ez a közös m u n k a ; s 
egy nagy szükségletről van szó, me lye t 
minden jórava ló ember é r e z : ez a 
továbbképzés ! 

A min i s te r „nagy fö l ada tok meg-
va lós í tására" hív föl b e n n ü n k e t s ő 
int, hogy „a közös tö rekvésekben az 
egyesek e re jé t az összesség t á m o g a t á s a 
megsokszorozza." Mi vál lalkozunk a 
nagy fö lada tok megvalós í tására s meg 
aka r juk sokszorozni e rőnket . Tessék 
ki ta lá lni a m ó d j á t ! 

A rende le t t e h á t m é g n e m tel jes , 
hang ja csak ébresztés, szava csak a 
veze tőknek szól: a b a j t á r s a k vá r j ák a 
gyülekezőt, a b a j t á r s a k vá r j ák az össze-
hívót , hogy mindnyá j an a sorompóba 
áll junk, hogy p r ó b á r a t együk erőinket , 
hogy m e g t e r e m t s ü k egy nemzet t an í -
t ó ságának ideál já t . 

(Budapest.) Farkas Sándor. 

Egységes tanterv és Akadémia. 
Fenkölt szellemű ministerünknek, Wlassics 

Gyula dr. úrnak, a vallás- és közoktatásügyi 
budget tárgyalása alkalmával az országházban 
elmondott nagyhatású beszédje kapcsán egy 
napilap „Egységes tanterv és Akadémia" 
czímmel kiváló fontosságú vezérczikket közölt, 
mely méltó arra, hogy a magyar tanügyet 
teljes odaadással szolgáló hivatalos közlönyünk-
ben is beszéd tárgyává tegyük. 

A jelzett czikk azt az eszmét pendíti. meg, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia, mint 
egészen független és autonom testület, hatá-
rozza el, hogy az irodalom és nyelvészeti, a 
történelmi és a természettudományi osztályo-
kon kívül, mint külön és önálló osztályt állítsa 
föl és fogadja magába a magyar pedagógiát 
s minden hónapban egyszer ezé az osztályé 
lenne a fölolvasó ülés. így az Akadémia 
tekintélyének fényében világosodnának meg 
a magyar pedagógiának mind ama kérdései, 
melyek az alsó foktól kezdve a legfelsőbb 

fokig az általános közoktatás és a nemzeti 
nevelésnek összes problémáit magukba foglal-
ják. Fölemlíti az érdemes czikk azt is, hogy 
ha az Akadémia pályázatai közül évről-évre 
néhányat pedagógiai és közoktatási kérdésekre 
tűzne ki, nkkor néhány év alatt oly eredmé-
nyeket érhetnénk el, s oly gondolatokkal 
gazdagodnánk, minőket ezek nélkül évtizedek 
alatt sem tudnánk elérni. Mert az eszmék 
konczentrálása, megfelelő kritikával párosítva, 
nemcsak az úgynevezett „szakerőket" emelné 
a tudomány szférájába, hanem a közvélemény 
indiíferens és laikus voltát is lassankint átala-
kítaná s a pozitív czélok felismerésére s ennek 
akarattá való beváltására tanítaná. 

Valóban, mintha csak a tanítók lelkéből 
lennének ezek a szavak merítve. Régóta tit-
kon táplált vágyai ezek a magyar tanítóság-
nak, melyeknek diadalra jutásával nemzeti 
tanügyünk óriási lendületet nyerne. 

Mint minden tudományszakban, úgy a peda-
gógiában is vannak balitéletek. Fájdalom, az 
az iskolai élet külső és belső okokból egy-
formán tele van balitéletekkel, melyek itt, 
annál veszélyesebbek, mert nemcsak, hogy egy-
részt százados megszokáson, másrészt a leg-
erősebb érdeken, a családi érdeken alapulnak, 
hanem igen gyakran az értelmi világosság 
fényével s az öntudatosság fegyverével díszítve 
és vértezve jelennek meg. A balítélet forrása 
természetesen a téves ismeret, mely vagy az 
emberi értelem korlátoltságán, vagy az erkölcsi 
élet, a tiszta morálba ütköző jelenségein, vagy 
pedig egyes társadalmi okokon alapul. A bal-
itéletek a pedagógiai életben nem kicsinyes, 
hanem nagyon fontos dolgok, mert a peda-
gógiai czél teljes elérését akadályozzák; mert 
minden pedagógiai balítélet befolyása alatt az 
ifjúság, a jövendő társadalmi és állami élet 
nemzedéke szenved s ez által hanyatlik vagy 
legalább nem emelkedik a kultura. 

Az iskolai életben föltűnő balitéleteket két 
csoportra lehet osztani azon kört tekintve, 
melyből erednek s melyben élnek. Egyik cso-
portba azok tartoznak, melyeknek forrása az 
iskola belső élete, megszokása, maguknak a 
tanítóknak a fölfogása. Egy másik csoportba 
meg azokat soroljuk, melyek az iskolai életet 
illetőleg a nagy közönség körében vannak 
elterjedve. 

A szülék, bár az iskolától minden jót meg-
követelnek, az iskolát nevelői tevékenységében 
gyakran nem, vagy éppen nem segítik. Tőle 
mindent várnak, holott ők tőle gyakran jófor-
mán mindent megtagadnak; sőt az is megtör-
ténik, hogy gyermekeiket éppen az ellenkező 
elvekre oktatják, mint a minőket az iskolának 
kötelessége adni. Pedig az iskolai nevelés és. 
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tanítás csak úgy éri el czélját, ha a család 
jóakaratával és szeretetével tőle telhetőleg 
támogatja azt, vagyis ha az iskola kívánságait 
teljesíti, törekvéseit pártolja és rendelkezéseit 
tisztelettel helyben hagyja. S ha ezt teszi, úgy a 
szülék által elhintett s a gyermek boldogítását, 
szerencséjét magukban foglaló magvak minden-
esetre kikelnek, virulásnak indulnak és illatos 
virágokká fejlődnek. 

Föl >tte kár, hogy népünk, az intelligens 
közönséget sem kivéve, még mindig nem 
olvas tanügyi müveket. Családi és közkönyv-
tárainkban, hol a legkülönfélébb drága és 
ritka könyvek vannak összehalmozva, csak 
nagyon ritkán találunk egy-egy jelesebb peda-
gógiai müvet. Ismerek atyát, ki szorgalmasan 
búvárkodik a ló, a kutya és sertéstenyésztést 
tárgyaló szakmunkákban; anyát, kinek teljes 
jártassága van a bel- és külföld szépirodal-
mában, megtanult könyvből festeni, kártyázni 
és sakkozni; ámde, hogy legdrágább kincseik-
nek, a gyermekeknek nevelésére vonatkozó 
hasznos segédkönyveket olvasgatnának, azt 
teljesen fölöslegesnek tartják. 

Mindenki született pedagógusnak gondolja 
magát. Pedig ha tudnák, hogy az elhibázott 
s helytelen házi nevelésnek az az oka, hogy 
vajmi kevés szüle ért a pedagógiához, akkor 
bizony ők is szorgalmasan és alaposan tanul-
mányoznák a gyermekkertészet aranykönyvét. 
Szüleink nagyobbára akkor kezdenek a neve-
léssel foglalkozni, midőn a gyermekek arra 
kényszerítik őket. Es hogyan foglalkoznak e 
kérdéssel P Legtöbbnyire esakis saját tapasz-
talatuk dönt az irányelvek tekintetében. 

Innen van azután, hogy nevelői kötelessé-
geik teljesítésében a leghelytelenebbül járnak 
el. És hogv lelki fejlődésükre sokszor a leg-
helytelenebbül hatnak, azt szomorúan tapasz-
talja az iskola. Azért is a komolyan gondol-
kozó szüléknek elsősorban a neveléstan alapos 
tanulmányozásával kell foglalkozniok. S így 
ennek rétegeibe hatolva, nemcsak kedvet kap-
nának a nevelésre, hanem valódi gyönyört 
éreznének és gvermekeik nevelése által saját 
nevelésüket egészítenék ki és fejeznék be. 
S éppen ezen szempontból üdvözlöm én az 
említett derék czikket s szivem legmelegebb 
érzetével óhajtom eszméjének győzelmét. Ez 
lenne hazánkban kezdete azon ideális korszak-
nak, midőn a pedagógiai tudományt úton-
útfélen, férfi és női társaságbm, kaszinóban 
és vendéglőben apostolokként terjesztenék, 
mint evangéliumot azok, a kik értik. Mert a 
nevelés nem privát dolog, hanem valóságos 
közügv: a társadalom, az állam és haza, az 
emberiség közügye! 

fIlács-Topolya.) Schlosz Lajos. 

Az Eötvös-alap és az abaúji ref. 
tanítóság. 

Most, midőn egyesületek és szaklapok a 
„mi" alapunk érdekében buzgó tevékenységet 
fejtenek ki s többféle módozatokat ajánlanak 
arra nézve, hogy a tanítóság egyeteme a 
közös czélnak megnyeresstk; midőn általános 
a panasz, hogy a jobbaknak e nemes törekvése 
az eredménynyel egyáltalán nincs arányban s a 
lelkesítő szózatok úgyszólván a pusztában 
hangzanak el, időszerűnek találom nyilvános-
ságra hozni, hogy az összes abaújmegyei ref. 
tanítóság miként lett kivétel nélkül tagjává e 
magasztos törekvésű alapnak, hátha a példa 
követésre találna ?! 

Az abaúji ref. tanítói egyesületnek az alap-
szabályok értelmében minden megyei ref. 
tanító kötelezett tagja úgy, hogy ez elől egy 
sem vonhatja ki magát, már csak azért sem, 
mert egyházi főhatósága az iskolafentartó tes-
tületeket okkal-móddal reábírta, hogy a taní-
tók megfelelő fuvar- és napidíjakban részesít-
tessenek. 

E testület hat járáskörre oszlik s a fonto-
sabb pedagógiai tételek először 'e körökben 
vitattatnak meg, a melyek fölött végérvénye-
sen az évenkint egyszer tartatni szokott álta-
lános gyűlés van hivatva dönteni. 

Két évvel ezelőtt e köröknek egyik vita-
tárgyát az Eötvös-alap fölkarolása is képezte, a 
mikor is a szikszói járáskör behatóan ismertetve 
ez intézmény fontosságát, aíon indítványt tette, 
hogy közgyűlésünk határozatilag mondja ki, mi-
szerint minden egyes tagja az évi tagsági díj lefi-
zetésének kötelezettsége mellett kötelékébe lép. 

Ez indítvány többek lelkesítő hozzászólása 
után határozattá emeltetett. 

Hátra volt még a legfontosabb rész: a 
tagsági díjak. beszedésének módozata. 

Ez is könnyen ment. 
Ugyanis: egyházi főhatóságunk minden év 

január havában az egyházi és iskolai élet 
szellemi és anyagi állapotának megvizsgálása 
végett két lelkész személyében úgynevezett 
„Canonica vizitátiót" küld ki, a mikor is úgy 
az egyház, mint a lelkész és tanítóktól mind-
azon díjakat beszedeti, a melyek a közigaz-
gatás, vagy más czimen azokat terhelik. 

Egyesületünk ennek tudatában folyamodott 
az egyházmegyei közgyűléshez s kérte, hogy 
az Eötvös-alap érdekében a minden tanítóra 
kötelezőleg kivetett három korona tagsági 
díjat a jelzett küldöttség által szedesse be s 
az így begyült összeget annak idején egyesü-
letünk pénztárosához juttassa, mert e tárgyú 
határozatának teljes sikerű érvényt c?akis így 
szerezhet. 
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Ez megtörtént. Az egyházmegye magáévá 
tette az ügyet s most 75 ref. tanító fizeti 
pontosan az Eötvös-alap évi tagsági díját. 

Azt hiszem a tanítóság és az Eötvös-alap 
nevében szóllok, a midőn e helyen hálás köszö-
netet nyilvánítok az abaúji ref. egyházmegye, 
fenkölt szellemű esperese és tanácsbírái iránt, 
a kik nemes határozatukkal mintegy örök 
időkre eljegyezték az Eötvös-alapnak az abaúji 
ref. tanítóságot. 

Ebben nem kis érdeme van a tanítói egye-
temnek sem, kivált ha figyelembe vesszük, 
hogy egy 800 korona fizetéssel dotált egyén 
e megyében közczélra a következő részletek-
ben járúl: \ 

a) Közigazgatási pénztár . . . 4 korona 
b) Tanítói gyám-alap 5 „ 
c) Eötvös-alap . 3 „ 
d) Megyei általános tagsági díj . 2 „ 
e) Felekezeti egys. tagsági díj . 1 „ 

mert a fenyőfa a Jézuska fája. Nemsokára 
itt lesz a szent karácsony, a mikor beko-
pogtat hozzátok a jó kis Jézuska, kezé-
ben a karácsonyfával v. fenyőfával. Tele lesz 
rakva minden jóval. Aranyozott almától, diótól, 
czukorkáktól fog az ága hajladozni. 

(Szemléltetés.) A fenyőfának is, mint min-
den fának, 3 főrésze van. Gyökere, törzse és 
koronája. A gyökeret nem láthatjuk, mert az 
a földben van elhelyezve. Ezzel szívja föl a 
táplálékot a földből. A fa táplálékát a levegő és 
nedvesség alkotja. A korona áll a galylyakból, 
levelekből és gyümölcsből. Hány főrésze van 
a fenyőfának ? N. Miért nem láthatjuk a 
gyökeret P N. Mi a fa tápláléka ? N. Miből áll 
a korona ? N. A fa törzsének legkülső héját 
kéregnek hívjuk. A fenyőfa levelei keskenyek, 
kemények és hegyesek, mint a tű; azért a 
fenyőfát tűlevelű fának nevezzük. (Szétosztok 
néhány fenyő gallyacskát, hogy a leveleket 
megnézhessék.) (Szemléltetése a toboznak.) 
A fenyőfa gyümölcsét toboznak hívják, mivel 
a toboz ilyen szép, mint látjátok, díszítenek 
vele kis asztalokat, körül rakják vele az asz-
tal szélét. így ni! (Megmutatom.) 

Hogy hívják a fa törzsének legkülső részét? 
Milyen alakúak a fenyőfa levelei ? Hogy 
nevezzük a fenyőfát ? Mi neve a fenyőfa gyü-
mölcsének? Mit díszítenek a tobozzal? (Szem-
léltetés.) A fenyőfa ágai közül az alsók lefelé 
csüngnek. A középsők vízszintesen állanak,, a 
felsők pedig az ég felé nőnek. A többi fák 
ágai mind egyformán nőnek. Hogyan állanak 
a fenyőfa ágai ? 

A fenyőfa igen szép, magas, karcsú erdei 
fa. Azért hívják erdei fának, mert az erdőben 
nő. Az olyan erdőt, a melyben csupán fenyőfa 
van: fenyves erdőnek v. röviden fenyvesnek 
nevezzük. Van az erdőben olyan magas fenyőfa 
is, mint az iskolánk mellett lévő templom 
tornya. 

Milyen fa a fenyőfa ? Miért erdei fa ? Hogy 
hívják az olyan erdőt, a melyben csupán 
fenyőfa van ? Magasra nő-e a fenyőfa ? 

Egyszer a nyáron, messze-messze vidéken 
egy szép fenyő erdőben sétáltam. Láttam ott 
egy öreg nénit. Kérdeztem tőle: „Mit csinál 
néni?" Azt felelte: „Szegény beteg leányomnak 
akarok fürdőt készíteni, azért szedek össze 
néhány fiatal ágacskát." Ebből láthatjátok, 
hogy a fenyőfának gyógyító hatása van. 

Kivel találkoztam egyszer az erdőben ? 
Milyen hatása van a fenyőfának ? 

A sétámat folytattam. Föltűnt, hogy egy 
bácsi tetőtől-talpig nézegeti a fenyőfákat.. 
Megkérdeztem, hogy miért nézegeti olyan 
nagyon? Azt mondta: „En hajós vagyok és a, 
hajómra árboczfát keresek." 

Összesen 15 korona. 
Ugyan hány tanító van országszerte, a ki 

kevesebb, vagy aránylag csekélységgel járul a 
közczélokhoz s mégis tartózkodó állásba helyezi 
magát az Eötvös-alappal szemben ?! 

Az abaújmegyei ref. tanítóság eljárása szol-
gáljon követésre méltó például mindazoknak, 
a kiket tétlenségükből a lelkesítő szózatok 
mindezideig nem voltak képesek fölserkenteni. 

A mely egyesület a mienkhez hasonló szer-
vezettel bír, a feltüntetett módozatok alapján 
lépjen a cselekvés terére! A többiek is, ha 
kiitatják, megfogják találni a helyes irányra 
vezető útat. 

Ne csak lelkesítsünk, ne csak buzdítsunk, 
hanem egyesült akarattal határozzunk is s 
ennek igyekezzünk érvényt szerezni, mert csak 
így valósítható meg a tanítóságnak ez alappal 
szemben táplált igénye. 

(Abaúj-Devecser.) Lány Lajos. 

mert a fenyőfa a Jézuska fája. Nemsokára 
itt lesz a szent karácsony, a mikor beko-
pogtat hozzátok a jó kis Jézuska, kezé-
ben a karácsonyfával v. fenyőfával. Tele lesz 
rakva minden jóval. Aranyozott almától, diótól, 
czukorkáktól fog az ága hajladozni. 

(Szemléltetés.) A fenyőfának is, mint min-
den fának, 3 főrésze van. Gyökere, törzse és 
koronája. A gyökeret nem láthatjuk, mert az 
a földben van elhelyezve. Ezzel szívja föl a 
táplálékot a földből. A fa táplálékát a levegő és 
nedvesség alkotja. A korona áll a galylyakból, 
levelekből és gyümölcsből. Hány főrésze van 
a fenyőfának ? N. Miért nem láthatjuk a 
gyökeret P N. Mi a fa tápláléka ? N. Miből áll 
a korona ? N. A fa törzsének legkülső héját 
kéregnek hívjuk. A fenyőfa levelei keskenyek, 
kemények és hegyesek, mint a tű; azért a 
fenyőfát tűlevelű fának nevezzük. (Szétosztok 
néhány fenyő gallyacskát, hogy a leveleket 
megnézhessék.) (Szemléltetése a toboznak.) 
A fenyőfa gyümölcsét toboznak hívják, mivel 
a toboz ilyen szép, mint látjátok, díszítenek 
vele kis asztalokat, körül rakják vele az asz-
tal szélét. így ni! (Megmutatom.) 

Hogy hívják a fa törzsének legkülső részét? 
Milyen alakúak a fenyőfa levelei ? Hogy 
nevezzük a fenyőfát ? Mi neve a fenyőfa gyü-
mölcsének? Mit díszítenek a tobozzal? (Szem-
léltetés.) A fenyőfa ágai közül az alsók lefelé 
csüngnek. A középsők vízszintesen állanak,, a 
felsők pedig az ég felé nőnek. A többi fák 
ágai mind egyformán nőnek. Hogyan állanak 
a fenyőfa ágai ? 

A fenyőfa igen szép, magas, karcsú erdei 
fa. Azért hívják erdei fának, mert az erdőben 
nő. Az olyan erdőt, a melyben csupán fenyőfa 
van: fenyves erdőnek v. röviden fenyvesnek 
nevezzük. Van az erdőben olyan magas fenyőfa 
is, mint az iskolánk mellett lévő templom 
tornya. 

Milyen fa a fenyőfa ? Miért erdei fa ? Hogy 
hívják az olyan erdőt, a melyben csupán 
fenyőfa van ? Magasra nő-e a fenyőfa ? 

Egyszer a nyáron, messze-messze vidéken 
egy szép fenyő erdőben sétáltam. Láttam ott 
egy öreg nénit. Kérdeztem tőle: „Mit csinál 
néni?" Azt felelte: „Szegény beteg leányomnak 
akarok fürdőt készíteni, azért szedek össze 
néhány fiatal ágacskát." Ebből láthatjátok, 
hogy a fenyőfának gyógyító hatása van. 

Kivel találkoztam egyszer az erdőben ? 
Milyen hatása van a fenyőfának ? 

A sétámat folytattam. Föltűnt, hogy egy 
bácsi tetőtől-talpig nézegeti a fenyőfákat.. 
Megkérdeztem, hogy miért nézegeti olyan 
nagyon? Azt mondta: „En hajós vagyok és a, 
hajómra árboczfát keresek." 

A fenyőfa. 
(Gyakorlati tanítás. Besz, ért. gyak. a II. osztályban.) 

Kinézek az ablakon. (Tantermem ablakai 
kertre nyílnak.) Fölhívom reá tanítványaim 
figyelmét is, a mit ott látok. 

Nézzétek kedves Gyermekeim, a kertben 
kopár, lombtalan minden fa, a levelek elsár-
gultak, elszáradtak és lehullottak a földre. 
De nini ott egy gyönyörű zöldelő fát látok. 
A nyáron ezt észre se vettük, mert akkor 

- minden zöld volt; de most annál szebbnek 
látjuk — a kopár kert közepén. 

Beszélgessünk hát erről a szép fáról, a 
fenyőfáról v. karácsonyfáról. Ugyan miért 
marad a fenyőfa télen is zölden ? Azért, 

mert a fenyőfa a Jézuska fája. Nemsokára 
itt lesz a szent karácsony, a mikor beko-
pogtat hozzátok a jó kis Jézuska, kezé-
ben a karácsonyfával v. fenyőfával. Tele lesz 
rakva minden jóval. Aranyozott almától, diótól, 
czukorkáktól fog az ága hajladozni. 

(Szemléltetés.) A fenyőfának is, mint min-
den fának, 3 főrésze van. Gyökere, törzse és 
koronája. A gyökeret nem láthatjuk, mert az 
a földben van elhelyezve. Ezzel szívja föl a 
táplálékot a földből. A fa táplálékát a levegő és 
nedvesség alkotja. A korona áll a galylyakból, 
levelekből és gyümölcsből. Hány főrésze van 
a fenyőfának ? N. Miért nem láthatjuk a 
gyökeret P N. Mi a fa tápláléka ? N. Miből áll 
a korona ? N. A fa törzsének legkülső héját 
kéregnek hívjuk. A fenyőfa levelei keskenyek, 
kemények és hegyesek, mint a tű; azért a 
fenyőfát tűlevelű fának nevezzük. (Szétosztok 
néhány fenyő gallyacskát, hogy a leveleket 
megnézhessék.) (Szemléltetése a toboznak.) 
A fenyőfa gyümölcsét toboznak hívják, mivel 
a toboz ilyen szép, mint látjátok, díszítenek 
vele kis asztalokat, körül rakják vele az asz-
tal szélét. így ni! (Megmutatom.) 

Hogy hívják a fa törzsének legkülső részét? 
Milyen alakúak a fenyőfa levelei ? Hogy 
nevezzük a fenyőfát ? Mi neve a fenyőfa gyü-
mölcsének? Mit díszítenek a tobozzal? (Szem-
léltetés.) A fenyőfa ágai közül az alsók lefelé 
csüngnek. A középsők vízszintesen állanak,, a 
felsők pedig az ég felé nőnek. A többi fák 
ágai mind egyformán nőnek. Hogyan állanak 
a fenyőfa ágai ? 

A fenyőfa igen szép, magas, karcsú erdei 
fa. Azért hívják erdei fának, mert az erdőben 
nő. Az olyan erdőt, a melyben csupán fenyőfa 
van: fenyves erdőnek v. röviden fenyvesnek 
nevezzük. Van az erdőben olyan magas fenyőfa 
is, mint az iskolánk mellett lévő templom 
tornya. 

Milyen fa a fenyőfa ? Miért erdei fa ? Hogy 
hívják az olyan erdőt, a melyben csupán 
fenyőfa van ? Magasra nő-e a fenyőfa ? 

Egyszer a nyáron, messze-messze vidéken 
egy szép fenyő erdőben sétáltam. Láttam ott 
egy öreg nénit. Kérdeztem tőle: „Mit csinál 
néni?" Azt felelte: „Szegény beteg leányomnak 
akarok fürdőt készíteni, azért szedek össze 
néhány fiatal ágacskát." Ebből láthatjátok, 
hogy a fenyőfának gyógyító hatása van. 

Kivel találkoztam egyszer az erdőben ? 
Milyen hatása van a fenyőfának ? 

A sétámat folytattam. Föltűnt, hogy egy 
bácsi tetőtől-talpig nézegeti a fenyőfákat.. 
Megkérdeztem, hogy miért nézegeti olyan 
nagyon? Azt mondta: „En hajós vagyok és a, 
hajómra árboczfát keresek." 
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íme látjátok a fenyőfa árboczfának is jó! 
Mi az az árbocz ? N. 

Kivel találkoztam másodszor? Mire jó a 
fenyőfa ? 

A mint tovább mentem, láttam egy szurtos, 
kormos embert. Keze, arcza, ruhája csupa 
korom volt. Mit csinál bácsi ? kérdem tőle. 
Mitől olyan kormos? Én szénégető vagyok. 
Keresem az erdészt, mert vén korhadt fenyő-
fát akarok vásárolni, hogy szenet égessek. íme 
látjátok: a szén, a melynek segítségével jó 
anyátok a ruhátokat kivasalja fenyőfából is 
készíthető. 

Kit láttam azután? Mire használják-a szenet? 
Mibe kell bele tenni az izzó szenet, ha vasalni 
akarunk ? 

Hát nálunk Szolnokon láttatok-e már egy 
helyen sok-sok fenyőfát? 

Ha a Tisza-parton mentek, látjátok úgy-e 
azt a sok tutajt, a mit az oláhok úsztatnak, 
az mind fenyőfa ám! 

Ezekből a fenyőfákból csinálnak a mun-
kások gerendákat és zsindelyeket a házak 
tetejéhez. Ebből készül a szoba padozata és 
menyezete. 

Szolnokon hol lehet sok fenyőfát látni ? Mit 
csinálnak fenyőfából? Hát még? 

Ha a munkások a fenyőfákat faragják és 
közötte kiválóan szép, sürü, erős, görcs nélküli 
darabokat találnak, félre teszik, mert ilyen 
fenyőfából készülnek a legszebb bútorok; a 
zongora és hegedű fája; a szita és rosta kérge. 

Mi készül, -a legszebb, legsűrűbb, görcs 
nélküli fenyőfából? Hát még 

Fenyőfából van a nyujtódeszka és nyujtófa, 
vizesdézsa és rocska is, meg a gyujtófa. 

Mi van még fenyőfából ? 
A faragásnál lehulló apró darabok nektek 

okoznak nagy örömet 'kedves gyermekeim! 
(Felmutatok néhány gyermekjátékot.) íme ez 
a szép kis teknő, mángorló, kocsi, szék, asztal, 
mind-mind fenyőfából van csinálva! Ugy-e 
áldott jó fa az a fenyőfa ? 

Miből van sok gyermekjáték is készítve ? 
A fenyőfa kérgéből gyanta folyik ki. Ugy 
mint a szilvafa kérgéből a macskaméz; (szol-
noki elnevezés) ezt már láttátok, úgy-e ? A gyan-
tával a hegedű-vonót szokták bedörzsölni, 
hogv a hegedíí annál szebben szóljon. 

Mi folyik ki a fenyőfa kérgéből ? Mire jó az ? 
(Szemléltetés.) Nagyon sokféle szép fenyő-

faj van. A mit leginkább ismerünk, az a fehér, 
fekete és vörös fenyő. 

Melyik fenyőt ismerjük leginkább? 
(Szemléltetés.) Legszebb, legnagyobb és leg-

erősebb volt a tiszafa, olyan nagy, olyan 
hatalmas volt a fenyők közt, mint a király 
népei között. Olyan erős a fája, mint a csont, 

alig lehet faragni. Nem rothad. Sok száz 
esztendeig eltart. Igaz, hogy míg olyan hatal-
massá nő, sok száz esztendő el is telik. 

A fenyők között melyik volt a legszebb, 
legerősebb és legnagyobb ? Milyen hatalmas 
volt a többi fenyők között? Milyen erős a 
fája ? Rothad-e ? Gyorsan nő-e oly hatalmassá ? 

Az emberek sokáig, sokáig mindig kivag-
dalták, mindig épületeket csináltak belőle. 
Nem engedték, hogy a fiatal sudár fák, erős 
fákká nőjenek; így aztán a tiszafa lassankint 
kipusztált. 

A tiszafa nekünk azért is kiválóan érdekes, 
mert a Tisza folyótól vette nevét,, ugyanis a 
leggyönyörűbb tiszafák, abban a sötét sürü 
erdőben voltak, a hol a Tisza ered. 

Mit csináltak az emberek a tiszafával ? így 
aztán lassankint, mi történt vele ? Mireánk 
nézve különösen miért érdekes a tiszafa? 

Hol voltak egykor a leggyönyörűbb tiszafák'? 
Összefoglaló kérdések. Elbeszéltetés. 
Következő órában folytatólag beszélgetés a 

Karácsonyról. Harmadik órában karácsonyfa-
készítés. 

(Szolnok.) M.-né Niyrinyi Jolán. 

Egy tisztességes mellékkereset, 
A selyemtenyésztésről szólva, különösen a 

falun s tanyákon működő kartársaimhoz szólok 
leginkább, de azért városi kollegáim is szép 
eredményt produkálhatnak, mint Győrött Hor-
váth Antal kollegánk, meghonosítván iskolájá-
ban a selyemtenyésztést, növendékeivel e téren 
is szép sikert aratott, mert 16 gr. pete után 
közel 80 korona összeget kapott a beváltott 
selyemgubók ért. 

Mostani helyemen 6 év óta működöm s ez 
idő alatt a selyemtenyésztésnél részint mint 
kikeltő-tenyésztő, részint mint beváltó szerepe-
lek, tehát ismerem annak minden fázisát, 
ennélfogva tudok adni praktikus tanácsokat 
ez ügyben. 

Először is ki kell hirdetni az iskolában, 
kogy kik akarnak a selyemtenyésztéssel foglal-
hozni, azután több családhoz elmenni, külö-
nösen oly helyre, a hol iskolás gyermekek 
vagy nehezebb dolgot nem bíró férfiak vagy 
nők vannak, mert ezt azok is könnyen elvégez-
hetik. 

Lesznek olyanok, kik azzal érvelnek, hogy 
nem értenek hozzá, vagy nincs helyük. Az 
elsőre nyugtassák meg azzal, hogy majd önök, 
kedves kollegáim megmagyaráznak nekik min-
dent, mert, úgy fővázlatokban írt jelen czik-
kemből, valamint egy a legkisebb részletekig 
kimerítő és gondosan szerkesztett illusztrált 

| „útmutatásból," a mit minden kikeltő és 
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tenyésztő kap, bárki is könnyen megérti a 
selyemtenyésztési teendőket. Ha az „útmutatás" 
szerint jár el, úgy 16 gramm pete után rövid 
33 nap alatt, a miből levonva még a hernyó-
alvás (vedlés) idejét, a midőn nem kell nekik 
enni adni, tehát 25 nap alatt, 60—70 koronát, 
sőt többet is kaphat egy fillér befektetés nélkül. 

Arra az ellenvetésre, hogy „nincs hely a 
szobában?" van a padláson, mert a május-
juniusi meleg napokban, különösen falun, a 
tiszta — tyúkok s más madaraktól védett — 
nád vagy szalmatetős padláson gyékényt vagy 
zsákokat leterítenek, arra ráteszik a barna 
szinü tenyésztő-papírt (16 gr. után 48 ivet 
kap minden tenyésztő) s erre a papírra 
helyezik a hernyókat. 

Megjegyzem, ha még hűvös volna az idő s 
eleintén, a míg kicsinyek a hernyók és kis 
hely kell nekik, jobb a szobában tartani, a 
hol a „sublót" vagy „komót" tetején is meg-
férnek, mert a hűvös időben és helyen lassab-
ban fejlődnek, később kelnek akkor, tehát 
bizonyos fokú meleget igényelnek, a mit egy 
igen csinosan kiállított hőmérőről megtudhat 
a tenyésztő, mert azt is kap (5 kr.), a mit 
szintén csak a gubó beváltáskor vonnak le, 
vagyis összesen papir, hőmérő-, bélyegre 80 
koronáig 42 kr., vagyis 84 fillér a levonás, 
több semmi. Ha már enyhe.az idő, a padlásra 
lehet vinni őket, ott a 4-ik vedlésig vágott 
levéllel kell etetni (mint a szélesen metélt 
leves tészta) és az előirás szerinti időben tisz-
títani, a mely abból áll, hogy egész levelek-
kel berakjuk őket — a hernyók a friss leve-
lekre átmásznak — így .a hernyóval ellepett 
levelet átteszszük egy tiszta papírra s az 
almot kidobjuk. E két műveletből áll a 
tenyésztés — etetés, tisztítás. A fő, hogy elég 
szederfa-levél legyen. Ha nem volna a község-
ben elég szederfa és meghonosítani akarjuk a 
selyemtenyésztést, úgy kérni kell a „M. kir. 
oi'sz. Selyemtenyésztési Fölügyelőség"-től Szeg-
zárdról. Készséggel küld akár csemetét, vagy 
több éves fácskákat — quantum satis — 
ingyen, csak kérni kell a selyemtenyésztés 
meghonosítása czéljából. Kérhetnek egyesek 
is, kérhet a község is. 

Ha már jelentkeztek tenyésztők, különben 
az elöljáróság köteles ezt ingyen ki is dobol-
tatni, t. i. „a ki tenyészteni akar, jelentkezzék 
vagy a községházánál, vagy N. N. tanító 
úrnál/ mondom, ha már vannak jelentkezők, 
úgy írják össze ezeket s azután írni kell egy 
levelet a „Tek. m. kir. Selyemtenyésztési orsz. 
Fölügyelőség"-nek Szegzárdra, vagy a mely 
megyében már van „Selyemtenyésztési fölügye-
lőség," úgy ezen községbe vagy városba irni 
a fölügyelőséghez, hogy kér annyi doboz petét, 

a hány jelentkező van, de lehet kevesebbet is 
kérni kezdetben. Ha azonban azon megyében 
még nem volna, vagy nem tudnók a „Selyem-
tenyésztési Fölügyelőség" székhelyét, úgy 
legjobb egyenesen csak Szegzárdra irni s 

• onnan lesz utasítva n kerületi fölügyelő a pete-
dobozok elszállítására, a ki az átadáskor elég 
tüzetesen megmagyaráz mindent a kikeltőnek, 
erre különben is kap a kikeltő igen könnyen 
érthető „ Szabályzat u-ot. 

A kikeltés minden másodnapi 1 fok ht-
emeléssel, tulajdonképen 3 reggelt vesz igénybe, 
a miért 10 koronát s ezenfelül dobozonként 
6 fillért kap a kikeltő a kikeltés után azon-
nal. Hogy mikor kell kezdeni a kikeltést? — 
a mikor már előbújnak az apró szederfa levelek. 

A tenyésztők szerzéséért, kitanításáért, a 
selyemtenyésztők könyvecskéjének kiállításáért, 
a mit minden tenyésztő kap, a kikeltő szin-
tén tisztességes honoráriumhoz jut leszámolás-
kor. Tehát saját érdeke, hogy minél több 
tenyésztőt szerezzen. 

Mikor már a dobozokból, illetve a petékből 
a hernyók kibújtak s a dobozokra rakott 
egész levelekre másztak, úgy Vs ív tenyésztő 
papírra rakjuk át őket s vágott levéllel etetjük 
naponként többször s a harmadik napon már 
a rendes hőfok 18 — 19° R mellett mind kikelt, 
akkor a dobozokat kitisztítjuk az üres pete-
héjaktól, melyeket a H. R. mintával, melybe 
a tenyésztők nevelt írjuk, a megmaradt papir 
és hőmérőkkel együtt a fölügyelő fog átvenni 
a kikeltőtől. 

A kikelés után kiosztjuk a tenyésztőknek a 
kikelt 2-, 3-, 4-napos hernyókat; egv doboz-
ban 16 gr. pete van, a mely után 48 ív 
papirt adunk, de lehet 8 vagy 4 grammot 
is adni, minden gramm után 3 ív pap~r jár a 
tenyésztőnek, ugyanekkor a kis könyvecskét 
is átadjuk kitöltve, ha nem volna hőmérője, 
azt is kap. 

Midőn átadjuk lakásunkon a tenyésztő által 
kivánt mennyiségű hernyót, papirt, hőmérőt 
és illusztrált tenyésztő-czédulát vagy újabban 
kalendáriumot s az igazolvány-tenyésztő-köny-
vecskét, megmagyarázzuk nekik röviden a 
tenyésztés okszerű módját, a mit a tenyésztő 
is megtudhat a kalendáriumból, a hol a napi 
teendők mind le vannak írva. 

Ezzel befejezte a kikeltő (a ki egyúttal 
tenyésztő is) első teendőjét, ezután több ízben 
meglátogatja tenyésztőit, figyelmeztetvén őket 
arra, hogy a negyedik vedlésig vágott levéllel 
etessenek, vastag alomnak nem szabad lenni, 
tisztítani kell a föntebb leírt módon, nedves, 
túlsók vagy 2—3 napra szedett, fonnyadt 
levéllel nem szabad qtetni, mert ebből beteg-
séget kap a hernyó, valamint tiszta, elég enyhe 
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levegőjű helyen kell tartani azokat s a lomb-
bal gazdálkodni kell, eleinte, a midőn még 
kevesebb kell, távolabb helyről hozni, hogy 
a hernyó falánksága idején legyen elég és 
közel a levél. — Mindezekre a kikeltő, láto-
gatásai alkalmával, figyelmeztesse a tenyésztő-
ket s észrevételeit, útbaigazításait, esetleg a 
tapasztalt hiányokat jegyezze föl a tenyésztő 
nevére kiállított kis könyvecskébe. 

Ha mindezekre tekintettel leszünk, úgy a 
31—32. napon a hernyók elvesztvén étvágyu-
kat, nem esznek, kisebbek lesznek, keresik a 
helyet, hol beköthessenek és mászkálnak a 
papír széle felé, készek lévén a bekötésre. — 
Ekkor egy tiszta zsuppb.l egy marokra valót 
kiveszünk s azt középen elvágjuk, a félhosszú-
ságú szalmát középen átkötjük s egy kerek 
sátor alakban szétterjesztjük a tiszta tenyésztő-
papíron. Egy zsuppból csinálhatunk 30—40 
sátort. A sátor alá tiszta tenyésztő-papírra 
— gyengén fogva — átrakjuk, a fejüket ide-oda 
mozgató, könnyen fölismerhető hernyókat, 
melyek a sátor alatt a szalmára mászva, kezdik 
magukat bekötni. 

A még falánk hernyóknak továbbra is adunk 
enni az előirás szerint, míg ezekre is hasonló 
sors vár — így teszünk ezekkel is. — Ezzel 
be van végezve a hernyó pályafutása, de a 
kikeltő is bevégezte második teendőjét. 

A harmadik és utolsó teendője az, hogy 
elmenvén mindegyik tenyésztőhöz, megkérdezi 
a bekötés kezdetét, figyelmeztetve őket arra, 
hogy a kötés kezdetétől 10—12 napig marad-
janak a sátoron a gubók, ekkor egyenkint 
leszedve őket, néhányat megrázunk, fülünk-
höz tartjuk, ha már zörög a báb, teljes érett 
a gubó, illetve a bekötést teljesen elvégezte a 
hernyó s bábbá változott; esetleg néhány 
gubót rézsútosan fölvágunk (azért rézsútosan, 
nehogy az élő bábot vágjuk kétfelé, miáltal 
elpiszkíttatnék a gubó) ha erős kávébamaszinü 
a báb, ez is biztos jele a gubó érettségének. 

Most leszedve a sátorról a gubókat, a 
selyemkócztól megtisztítván azokat, egy tiszta 
ruhával beterített fülesbe (kosárba) rakjuk a 
tiszta, szép, nem sávos és nem horpadt gubó-
kat, ez első osztályú lesz a beváltásnál is. 
A kissé foltos, vagy behorpadt, sávos vagy 
dupla gubók a kócztól szintén megtisztítva és 
egy másik beterített fülesbe szedve a második 
osztályt; az alaktalan, piszkos gubók és a kócz 
képezi a hasznavehetetlen III. osztályt, de ez 
is be lesz váltva, ez időszerint az első 2.20, 
a második 1.60, a harmadik osztály 20 fillér-
jével kilónkint, a mi azonban többre is emel-
kedhetik. így osztályozva kell a beváltáshoz 
vinni, még pedig azért fülesben — kosárban — 
és tiszta ruhával átkötve, mert esetleg zsákba 
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i téve, az erős kocsirázás miatt, midőn a be-
váltó-állomásra viszszük vagy küldjük a gubó-
kat, behorpadnának, a mi a tenyésztő kárára 
volna, azért nagyon jó, sőt szükséges á sátor-
ról történt leszedéskor, tehát beváltás előtt egy 
tiszta, száraz helyre 2 — 3 ujjnyi vastagon szét-
teríteni, miáltal jól kiszáradnak, így értéke-
sebbek lesznek. 

Mielőtt a beváltó-állomásra vinné a tenyésztő 
a gubóit, a kikeltő megvizsgálja azok helyes 
osztályozását és az erre, valamint a beváltás 
napjára és helyére vonatkozó adatot tölti ki, 
a mi kiskönyv czímlapján látható; a kis könyvet 

j átad a a tenyésztőnek, mert ez mintegy ok-
mányt képez az intézet és tenyésztő között. 
Ezzel a kikeltő ténykedése megszűnt. — Csak 
arra kell különösen vigyázni, hogy száraz idő-
ben vigye a tenyésztő gubóit a beváltásra, 

; nehogy azok megpuhuljanak a nedves levegő-
től. — Ha azonban nem egyszerre kezdené 
meg minden hernyó a kötést, az nem baj, 
mert 2 szer, 3-szor sőt több ízben is viheti 
gubóit beváltásra, a mennyi jó érett, annyit 
visz egyszerre. 

Czélszerü volna a tanító-képzőkben, külö-
nösen a hol internátus van, gyakorlatilag így 
mutatni be a selyemtenyésztést a növendékek-
nek. Útbaigazítással szolgálna az , Országos 
Selyemtenyésztési Felügyelőség" Szegzárdon. 

Tehát ha az elmondottakra figyelmezteti a 
kikeltő a tenyésztőket s ezt meg is tartják, 
úgy rövid néhány hét alatt szép kis összeget 
kereshetnek csekély fáradsággal éppen azon 

| időben, midőn a falusi ember sem aratásból, 
! sem más terményéből vagv keresetéből nem 

hoz konyhára valót; éppen a szegényebb osz-
tálynak valóságos Isten áldása ezen intézmény 
fölkarolása, nekünk tanítóknak pedig tisztessé-
ges ós hivatalunkhoz illő mellékkeresetet nyújt; 
nem aggódunk, hogy miből fedezzük évi mel-
lékes kiadásainkat, mert, példakép hozva föl 

| magamat (az Eötvös-alapnak, tagsági díjamon 
kívül, 18—24 koronát is gyűjtök évről-évre) 
úgy értem el ezt, hogy mint kikeltő-tenyésztő 
80—90 kor., újabban mint beváltó 100 koro-
nát szereztem meg magamnak. — Tehát egy 
kis jóakarattal az Eötvös-alap, Tanítók Háza 
tagsági díját s más nem számított kiadásain-
kat könnyen fedezhetjük az elmondott jöve-

! delmi forrásból. 
! - E két ok, t. i. az Eötvös-alap és a selyem-

tenyésztés fölkarolása bírt czikkem megírására, 
mely utóbbira szerénytelenség nélkül még 
elmondhatom, hogy 20—25 szegényebb sorsú 
családnak, a selyemtenyésztés betanítása által 
szereztem és szerzem meg mindig többnek és 
többnek télire való ruházatát. 

(Győr-Szahadheciy.) Holczliammer István 
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Naplótöredék. 
(Egy igazgató naplójából.) 

Márczius 15. (Néhány perez múlva 8 óra.) 
Együtt volt a m i állami elemi iskola 
tanítótestülete s éppen a nap fontosságáról 
folytattak eszmecserét. 

Kopogtatás hangzik a tanítószoba ajtaján s 
belép egy úri nő, kezénél fogva vezetvén kis 
fiacskáját. Az iskola gondnokának neje és 
gyermeke volt; mi sem volt tehát természete-
sebb, minthogy a legnagyobb tisztelettel fogad-
tatott. A tanítók -nem tudták a látogatás okát 
kitalálni, de a kedvei mama nem soká hagyta 
bizonytalanságban a kiváncsiakat. 

— Igazgató úr kérem — mondja a mama — 
legyen oly szives kis fiamat, Jenők émet beírni. 

— Végtelenül' sajnálom Nagysád, de nem 
tehetem. 

— Hogyan! Hiszen éppen tegnap mult 6 
esztendős! 

— Igen sajnálom Nagysád, de nem tehetem. 
Nemcsak azért, mert kis fia csak tegnap volt 
6 esztendős, holott legalább mult évben kellett 
volna lennie, hanem leginkább azért, mért a 
beiratások nem márcziusban vannak, hanem 
szeptemberben voltak. 

— Nem írja be ? No jól van; majd meg-
mondom az uramnak. 

S ezzel faképnél hagyta az ámuló tanító-
testületet. 

Márczius 22. Az igazgató-tanító osztályában 
éppen a nebulók fejébe gyömöszöli a mérhe-
tetlen tudományt, a mikor illedelmes kopog-
tatás után belép a gondn. elnök szolgája s szól 
ekképen: 

— A nagyságos gond. elnök úr hivatja az 
igazgató urat. 

— Mondja meg a nagyságos úrnak, majd 
iskola után fölmegyek hozzá. 

A tanítás befejezése után az igazgató csak-
ugyan megjelent a nagyságos gondn. elnök úr 
magas szine előtt. A legnagyobb és a leghi-
vatalosabb komolysággal fogadtatott. Hiszen 
nem is csoda, mert főbenjáró, t. i. az igazgató 
fejét illető dologról volt szó. 

— Igazgató-tanító úr — szól a nagjságos 
elnök úr — miért nem irta be a kis Jenőkét ? 
Látja, nem jól tette. Az én fiamat beirta, 
pedig még akkor az sem volt 6-éves. 

— Nem bizony kérem, mert csak november-

ben. De a kettő között az a különbség, hogy 
elnök úr még szeptemberben, a beiratások 
idején Íratta be fiacskáját és nem márcziusban. 

— No de az mindegy, ha mondom. Be 
kellett volna és be is kell írnia. A gondnok 
úr följelentette önt a kir. tanfelügyelőségnél s 
az a följelentést azzal küldte le a gondnok-
sághoz, hogy azt vizsgáljuk meg. En tehát 
mint gondn. elnök „meghagyom" önnek, hogy 
a gondnok úr fiát azonnal írja be. 

— Nagyon sajnálom, "de elnök úr „meg-
hagyásának" nem engedelmeskedlietem, meit 
törvény -szerint csak a 6 évet betöltött gyer-
mek vehető föl. 

— Hiszen a 6. évet már betöltötte! 
— Igen a mult héten. De neki már mult 

augusztusban kellett volna a 6-ik évet betöl-
tenie. Ha elég kifejlettnek, elég érettnek lát-
juk a gyermeket, 2—3 hónappal 6. éves kora 
előtt is fölvesszük, mint a gondn. elnök úr 
fiát, ha a tanév elején jelentkezik, de nem a 
tanév végén! 

— Mindegy! En úgy akarom, be kell írnia, 
vagy gondnoksági gyűlést hívok egybe s úgy 
fogom kényszeríteni. 

— Ismételve sajnálom, de nem tehetek róla. 
Én a törvények ellenére semmit sem teszek. 
Ajánlom magamat. 

Márczius 25. Összeült a gondnokság 10 
tagja. Mind csupa diplomás ember, csak egy 
iparos. Mi sem természetesebb tehát, mint az, 
hogy az igazgató-tanító, mint a tanítótestület 
képviselője s egyúttal gondnoksági jegyző 
az — utolsóelőtti helyre ültettetik. Már ez 
így szokás. A tanító csak tanító, még ha 
gondn. jegyző is. Nem ülhet egy ""testületi 
jegyzőt megillető helyen, mert hát „rangszerint" 
kell ülni! Elől ül a 6000 K., azután a 3200, 
s így tovább s csak valahol a végén az 
igazgató-tanító, mert neki csak 1200 koronája 

j van és csali tanító. Sőt még a jegyzőkönyv 
az ő érdemetlen aláírása nélkül is beterjeszt-
hető. Minek a jegyző aláirása ? (Mit szól a 
tanfelügyelő, úgy-e? Nos hát — semmit!) Az 
sem zsenirozza a „tekintetes" tagokat, hogy 
az iratok kézről-kézre járnak, míg a „nagysá-
gos" (különben jogos titulus) elnök úrtól a 
„tisztelt" jegyző úrhoz érnek s vissza. No de 
ez mellékes. És szives bocsánatot is kérek *e 
kis kitérésért. Lássuk tehát a gondn. ülést. 

A gondnokság üdvözlése s a gyűlés meg-



11 SZÁJl. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

nyitása. Elnök előterjeszti a kir. tanfelügye-
lőség X. számú „átiratát" (nem rendeletét) s 
fölhívja a jegyzőt, hogy olvassa fel. (Vándorol 
az „átix-at" a fölvégből az alvégbe.) Fölolvas-
tatott, tudomásul vétetik. (Az „átirat" vissza-
vándorol) s. i. t. Már-már azt hiszi a mélyen 
tisztelt gondnokság, hogy vége az ülésnek. 
Ekkor robban föl a zöld posztóval bevont 
asztalra dobott 12 fontos bomba! 

— Még egy sajnálatos eseményt kell a tekin-
tetes gondnokság elé terjesztenem — mondja 
az elnök — stb. Ezután előadja a beiratás 
történetét. Majd így folytatja: En meghagytam 
a jelenlevő igazgató-tanító íírnak, hogy a 
gondnok úr fiacskáját írja be, de ő nem enge-
delmeskedett s így kénytelen vagyok az ügyet 
megvizsgálás végett a tekintetes gondnokság 
elé terjeszteni. 

Az igazgató-tanító erre fölnyitja a magával 
hozott törvénykönyvet s fölolvassa a kérdéses 
pontokat. De az mind semmi. Mit a törvény! Az 
csali törvény ? A fő az, a mit a gondnokság 
határoz. Már-már odafelé hajlik a határozat, 
hogy az igazgató köteles a beiratást eszközölni, 
a mikor a vita hevében a gondnok úr és az igaz-
gató közötti következő szóharcz világot derített: 

— No hiszen — mondja az igazgató — 
szépen nézne ki az az I. osztály, ha minden 
szülő a gyermekét, a mint az 6-ik évét betöl-
tötte, másnap iskolába adná. De pedagógiai 
szempontból ezt nem is lehet megengedni. 
Vagy a tanító minden új tanítványával újra 
kezdje az abc-ét s minden tananyagot? No 
akkor ugyan sokra menne! 

— Hát miért vagyok akkor gondn. tag? 
Miért kezelem én akkor ingyen az „oskola" 
vagyonát? —riposztoz a gondnok. Köteles vagyok 
én arra ? Inkább lemondok, mintsem azt lássam, 
hogy nekem, még annyi jogom sincs, hogy a gyer-
mekemet akkor adjam iskolába, a mikor nekem 
tetszik! Minek vagyok akkor gondnoksági tag? 

— Annák — feleli nyugodtan az igazgató — o O O 
hogy elenőrizze, nem teszek-e törvénytelenséget, 
vagy szabálytalanságot, nem pedig azért, hogy 
engem szabálytalanságra lcényszerítsen. Es nem 
is hiszem a gondnokságról, hogy az a tör-
vények megszegésére kényszerítsen, mikor a 
hivatása éppen az, hogy a szabálytalanságokat 
ellenőrizze. 

— Mit nekem törvény! Mit nekem szabály-
zat! Azt akarom, hogy a fiam „oskolába" 
járjon stb., stb. 

Mire azonban a gondnok úr befejezte hatal-
mas replikáját, a mélyen tisztelt gondnokság 
már csak az elnökből, gondnokból és jegyző-
ből állott — a többiek egyenként szép csend-
ben elhagyták a tárgyaló-termet, megunván a 
mázsányi gorombaságokat. 

I 
így tehát az erélyes gondnoksági határozat 

és kényszerítés „Füstbe ment terv" maradt. . . 
. . . Es bizonyára azt hiszik most, hogy 

vége a történetnek. Oh dehogy kérem! Másnap 
az igazgató-tanító ismét a nagyságos gondn. 
elnök úr elé czitáltatott, újabb s erélyesebb 
meghagyás intéztetik, különbeni fegyelmi vizs-
gálat terhe mellett. Persze ennek sem volt 
eredménye. Miután azonban az igazgató látta, 
hogy ezen izgalmak nem akarnak alábbhagyni, 
nagy elhatározásra jutott. Elzojiáz a kir. tan-
felügyelőhöz, hiszen az csak az igazságnak 
fogja pártját! No majd meglátjuk! 

Márczius 29. Megy be az igazgató a tan-
felügyelőhöz. Ott bizony nem a megszokott 
szives fogadtatásra talál. A kir. tanfelügyelő 
előveszi a gondnoksági elnök levelét (a mit a 
lefolyt 2—3 nap alatt írt), a miben az igaz-
gató durva, neveletlen, faragatlan, goromba s 
mit tudom én milyen ékes titulusokkal feste-
tik le s az elnök kéri a tanfelügyelőséget, hogy 
az igazgatót utasítsa rendre s a gondnokság iránt 
nagyobb tiszteletre intse. Persze a tanfelügyelő 
megkezdte erkölcsi prédikáczióját, mígnem a 
végét be sem várva, közbe vág az igazgató: 

— De kérem — ha én olyan magavise-
letet tanúsítottam volna, mint a levélben irva 
van, megérdemlettem volna a kiutasítást. Nos 
hát az a levél teljes hazugság, minden szava 
hazugság, mit az bizonyít legjobban, hogy 
elválásunk alkalmával maga az elnök nyújtott 
nekem kezet. Hát akkor az a kéznyujtás olyan 
„Júdáscsók"-féle volt, hogy szemben meg-
tévesszen, hátam mögött meg annál jobban 
befeketítsen. Fogadja kir. Tanfelügyelő úr leg-
hálásabb köszönetemet a levél fölolvasásáért, 
mert legalább jövőben tudom magamat mihez 
tartani. 

— Hát a gondn. gyűlési magaviselete ? 
— Kérem, kir. tanfelügyelő úr, a gondnok-

ság hét tagjával bebizonyítom, hogy éppen 
olyan nyugodtan, éppen olyan illedelmesen 
beszéltem ott is, mint itt. Ellenkezőleg, a 
gondnok úr gorombáskodott s azért hagyták 
el a többi tagok a termet. Hiszen még saját 
tiszttársai is elitélték őt ezért! 

— No hát mondja el hogyan történt a dolog ? 
És erre az igazgató elmondta híven a tör-

ténteket. A kir. tanfelügyelő megcsóválta a 
fejét s mondá: 

— Igaza van, igazgató uram, igaza van. 
De itt mégis kivételt kellett volna tennie-
Kedvében kell a gondnoksági tagoknak járni, 
mert különben kötéllel sem tudunk többé fogni. 
S azután mi lesz az iskolából ? 

— Mi lesz az iskolából ? Talán a gondnok-
ság nélkül nem tudna az iskola hivatásának ö ^ 
megfelelni ? Vagy a gondn. tagok tanítanak 
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az iskolában ? Avagy az ilyen eljárással lelke-
sedésre serkentik, buzdítják a tanítót? Nem, 
kir. tanfelügyelő úr, az iskola akkor lesz 
igazán az, a minek lennie kell, ha fölszaba-
dul a gondnokságok rabsága alól s megsza-
badul minden kicsinyes, személyes vexatúrától. 

— No-no, direktor uram, látszik, hogy még 
fiatal ember, még nincsenek tapasztalatai. 
'Ha idősebb lesz, majd máskép gondolkodik. 

— Nem, az nem lehet! Hiszem, hogy mire 
„idősebb" leszek, a gondnokságok napja leal-
konyult. De különben is 15 évi nagyon is 
keserű tapasztalatok árán szereztem meg az én 
megdönthetlen véleményemet. 

— No-no! En meg hosszú tanfelügyelőskö-
désem alatt az ellenkezőről győződtem meg. 

— Bocsánatot kérek, ha most kissé őszin-
tén nyilatkozom. Kir. tanfelügyelő úr látoga-
tásai alkalmával figyelemmel kisér mindent, 
de azt nem, mire becsüli a gondnokság a 
tanítót. De különben is — talán ebben rejlik 
őszinteségem — tanfelügyelői szem másnak 
látja a gondnokságot, mint a tanítói szem. 
Tessék megkisérleni. Csak egy hónapig szíves-
kedjék hozzánk jönni igazgató-tanítónak, tudom, 
hogy a hó elteltével az elsők között fog küz-
deni, hogy a gondnokság kerékkötő intézmé-
nye sutba kerülj 5n. 

— Meglehet; de nem hiszem. De külön-
ben is térjünk a dologra. Igazgató úr, azt a 
fiút be,fogja írni, úgy-e bár? 

— És a rendeletek ? 
— Hagyjuk most a rendeleteket. Tegye meg 

a mire én kérem, tegye meg az én kedvemért. 
Megnyugtatom önt, hogy így fogom elintézni 
a dolgot, hogy tulajdonképen önnek lesz igaza. 

— Ha kir. tanfelügyelő úr elrendeli, enge-
delmeskedem. 

— Helyes, rendben van minden. Köszönöm, 
hogy így tesz. Hiszem hogy szerit lesz a béke. 

Tanfelügyelő és igazgató elváltak. 
Apr. 7. Hivatalos, lepecsételt levél érkezett 

a gondnokságtól. Fölbontja az igazgató a 
szokatlan módon küldött levelet s meglepe-
téssel olvassa a következőket: 

,A tanfelügyelőség megbízta a helybeli 
állami elemi iskola gondnoksági elnökét, hogy 
panaszló N. N. gondnoktól vegyen nyilatko-
zatot arra vonatkozólag, hogy fiának esetleges 
testi vagy szellemi tulterheléseért az iskolát 
soha felelőssé nem fogja tenni s ezen nyilat-
kozat alapján a gyermek beírandó. Miután 
vettem a gondnokság ilynemű nyilatkozatát 
utasítom Ont, hogy N. N.-et írja be." 

. . . . Ezek után az igazgató ápr. hó 7.-én 
beirta a kis Jenőkét. De hát: kinek is volt 
tulajdonképen igaza ? 

hl. 

IRODALOM. 
Német-magyar kézi szótár, tekintettel a két 

nyelv szólásaira (német-magyar) rész. Ezt a 
czímet viseli egy gyönyörűen kiállított, hatal-
mas könyv. Ugyanannak a szerzőnek, Kelemen 
(Wolff) Bélának a munkája, kinek német zseb-
szótára pár évvel ezelőtt mind a sajtó, mind 
a nagyközönség tetszését egy csapásra meg-
nyerte s rövid idő alatt megérte a harmadik 
kiadást. Aligha tévedünk, ha ugyanilyen ked-
vező fogadtatást jósolunk a szerző újabb nagy-
szabású szótárának, mely felöleli a mai magyar 
és német nyelv közkeletű szókincsét a lehető 
teljességben: gondosan figyelve a modern 
műveltség összes köreinek, a tudományok kü-
lönböző ágainak, a hivataloskodásnak, a had-
seregnek, törvénykezésnek, a kereskedelemnek 
ós tőzsdének, a mesterségeknek stb. nyelvére. 
E mellett tág tér jutott a két nyelv szólás-
módjainak s a kifejezések használatát meg-
világító példamondatoknak úgy, hogy a szótár 
egyúttal frazeológia is. A szótárt az Athenaeum 
adta ki, az ára, igen tetszetős bőrkötésben, 
hét és fél korona. 

Sajtó alatt van s még a tavasz folyamán 
meg fog jelenni: A méhészgazda czímű közel 
100-oldalas 5—6 nyomtatott ív terjedelmű 
s Binder Iván a „Magyar Méh" szerkesztője 
által fölülbírált s az orsz. méhészeti-egyesület 
által erkölcsi támogatásban részesített méhé-
szeti könyvecske, mely az okszerű méh-
tenyésztés összes ismereteit felöleli s egyúttal 
tanácsadóval is el van látva a méhek vásárlása 
körül. A szakértő fölülbíráló Binder nyilat-
kozata szerint a jártasabbak is tanulhatnak 
belőle; annál inkább a kezdők, kivált a köz-
nép, mert a munka kivált ezek számára Íratott. 
Ir ta: Loveczky Ernő tanító. A könyvecskék 
ára csekély 30 fillér s megrendelhetők már 
most is utalványon vagy levélbélyegekben a 
kiadónál: Vinter Zsigmond könyvkereskedésé-
ben, Nagyszombat. A szerző kéri a kartársakat, 
terjeszszék e munkát kivált a méhészettel fog-
lalkozó köznép soraiban s ő háláját siker esetén 
az Eötvös-alappal szemben fogja leróni. 

A tanító sorsa czímű regényes elbeszélés 
fog megjelenni Drechsler Nándortól folyó évi 
április hóban. E munka megírására és kiadá-
sára szerzőjét „nem anyagi érdek serkentette, 
hanem az a törekvés, hogy hasznosat műveljen, 
a mennyiben az első kiadás (ezer példány) 
tiszta jövedelmét felerészben a Tanítók Háza, 
felerészben pedig az országos izraelita tanító-
egyesületnek juttatja." A mű ára előfizetésbeh 
3 korona. Az előfizetési ívek és összegek 
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Adler Sándor könyvkereskedésébe, Budapest, 
Váczi-körút 38. szám alá, vagy a szerző 
czímére (Csömöri-út 13. sz.) küldendők. 

„Talpra Magyar" czím alatt most hagyta 
el a sajtót egy igen tartalmas szavalókönyv, a 
melyet a Szegedi Napló nyomdája adott ki. 
A tanítóknak, a kik iskoláikban márczius 
15.-iki, .avagy október 6.-iki ünnepélyeket ren-
deztek, nemkülönben az egyesületeknek, a melyek 
a nemzeti ünnepeket, valamint Kossuth, Petőfi 
és a honvédhősök emléknapjait szavalatok 
megtartásával ülték meg, gondot okozott a 
magyar költészetben, eme nagy halmaz nemzeti 
kincsben az alkalmas költemények keresése. 
Olykor egy csomó könyvet kellett drága pénzen 
vásárolni és azt átlapozni. Ezen a munkán 
könnyíteni óhajtott a Szegedi Napló kiadója 
és a fönti czím alatt, az ilyen nemzeti ünne-
pekre alkalmas költemények gyűjteményét adta 
ki, a mely magában foglalja a magyar köl-
tészet remekeit. A könyvnek ára 2 korona 
bérmentve küldve, ha a pénzt előre beküldik 
a Szegedi Napló nyomdájának. 

Megjelentek: Az elemi rajzoktatás reformja 
(A műízlés nevelése) czímű, most minden 
tekintetben aktuális röpirat, melyet Mártonffy 
Márton orsz. iparokt. főigazgató igen érdekes 
elő- s utószóval látott el. Az értekezést Szüts 
Izsó, a nagyváradi szakirányú iparostanoncz-
iskola jó hírnevű igazgatója írta. A füzet a 
bevezető sorok szerint csak reílekszió akar 
lenni a párisi kiállítás oktatásügyéről, de a 
nagyobb tanulmányra valló gondos munkában 
hangoztatott eszmék elárulják, hogy e szerény 
tanulság tulajdonképen K. Lippich Ede minis-
teri osztálytanácsosnak a műizlés nevelése 
érdekében kifejtett, országos érdekű zászló-
bontására akar — úgy látszik, méltó — visz-
hang lenni. A füzet Lampel R. (Wodiáner) 
kiadásában jelent meg; ára 1 K. — Az álla-
tok világa 16. füzete, melyhez szép fekete nyo-
mású műlap van mellékelve, mely az ihneumont 
mutatja be. A füzet bő leírását adja a párducz-
hiúznak, a vadászgepárdnak, a fbsszának, az 
afrikai, az ázsiai és maiakkai cibet-macskának, 
a közönséges petymegnek, meg a tigris-
petymegnek, továbbá a közönséges pálma-
sodrónak és a maláji mampalonnak. Egy-egy 
füzet ára 80 f. (Légrády Testvérek, Váczi-
körút 78.) — A Nagy Képes Világtörténet 
93. és 94. füzete. Az egész vállalat tizenkét 
kötetből fog állani, szerkesztője dr. Marczali 
Henrik akadémikus, a budapesti egyetem törté-
nettudomány tanára. AIV. kötetet dr. Borovszky 
Samu akadémikus írta, dr. Goldziher Ignácz tár-
saságában. Az V. kötetet dr. Mika Sándor írta 

a legújabb kutatások nyomán. Egy kötet ára, 
díszkötésben 16 kor., kapható füzetenkint 
(á 60 fillér) és havi részletfizetésre is, a kiadó-
társaságnál. (Révai Testvérek, írod. Int. Rés-z 
vényt., Budapest, VIII., Üllői-út 18. szám.) 

Kneipp Újság. Vettük a Kneipp Újság 
HL évfolyamának első és második számát, a 
melyből megtudtuk, hogy Budapest-Kőbányán 
természetes gyógyintézet létesült, a mely gyógy-
intézet-részvénytársaság szerezte meg tulajdon-
jogilag és adja ki ez évi januártól fogva a 
Kneipp Újságot is; ezt a kitűnő havi folyó-
iratot, a mely rendkívül hasznos és tanulságos-
közleményei folytán a nagyközönség körében 
méltán közkedveltségnek örvend. Az új tulaj-
donos a rendelkezésére álló jelentékeny anyagi 
tőke segélyével azon helyzetben van, hogy a 
Kneipp Újságra nagyobb befektetést tehet, 
mint annak eddigi tulajdonosa, a mi egyúttal 
azt jelenti, hogy a nevezett lap ezentúl még 
fokozottabb mértékben lesz képes kielégíteni 
azon igényeket, a melyeket e vállalattal szem-
ben az olvasóközönség eddig is támasztott. 
Különösen a néptanítók vehetik e lapnak igen 
nagy hasznát, mert könnyen érthető világos 
nyelven közli e lap a legjobb egészségi sza-
bályokat, a melyeket a néptanítók, ha tanít1 

ványaiknak is elmagyaráznak, ezzel a köz-
egészség ügyének óriási szolgálatot tehetnek. 
Ha ugyanis a nép már az iskolában meg-
tanulja azt, hogy a betegségtől miként lehet és 
kell óvakodnia és megtanulja azt is, hogy 
betegség esetén orvos nem létében ártalmatlan 

o o 
házi gyógveszközökkel miként gyógyíthatja 
meg önmagát, ez a tudás többet ér minden 
más tudásnál, mert az egészségnél drágább 
kincse nincsen az embernek. A Kneipp Újság 
kiadója a néptanítókat azon különös kedvez-
ménybeú részesíti, hogy ók a Kneipp Újságot 
feleáron, tudniillik az egész évi 8 korona helyett 
évi 4 koronáért rendelhetik meg Budapesten, 
X. kerület, Jászberényi-út 8. sz. alatt. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a Szeged-Cson-

grádi takarékpénztárnak, a mely szegény gyer-
mekek fölsegélyezésére 400 koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Moncsek István oki. tanítót és 
Moncsehié-Herbek Adél oki. tanítónőt a palo-
csai áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Gajdos Irma oki. tanítónőt az 
alsó-szilvási áll. el. népiskolához r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Mikó Dániel deméthei áll. el. 
isk. tanítót a palocsai áll. el. iskolához; Balla-
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•bás Eszter mező-laborczi áll. óvónőt a sziget-
csépi áll. óvodához jelen minőségében; Kolum-
bán Ágoston hosszú-aszói áll. el. isk. tanítót 
az erzsébetvárosi áll. el. iskolához jelen minő-
ségében; Ország Ferencz verbócz-chvojniczai 
áll. el. isk. tanítót a miava-bárányvölgyi áll. 
el. iskolához jelen minőségében; Berccz Gyula 
török-becsei és Halmos Ernő dolovai áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen; Krengél Valéria 
szigetcsépi áll. óvónőt a tövisi áll. óvodához. 

Végleg megerősí te t te : Guguleán Traján 
oresáczisz közs. el. isk. rendes tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Szabó István 
polgárdii szolgálatképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 880 koronát; Dzsupa Sándor 
hlubokai munkaképtelennek talált g. kath, 
tanító részére évi 420 frtot; Borda Károly 
foktői munkaképtelennek talált ev. ref. tanító 
részére évi 1400 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Rajosán 
János kispalugyai munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére egyszersmindenkorra 800 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
Bodolay Pál volt kislétai ev. ref. tanító 
Julianna és Mária nevű árváinak a debre-
czenibe; néh. Banka László nyugd. nagyabonyi 
r. k. tanító Mária és Anna nevű kiskorú 
árváinak, továbbá néh. Steczka János váncs-
falvai gör. kath. volt tanító Mária és István 
nevű árváinak a kecskeméti orsz. tanítói 
árvaházba. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
J . Lázár. 1. Ha évközben más községi iskolába 

lépnek át a tanulók, akkor ott kötelesek tovább 
tandíjat fizetni, ha nem ingyenes az oktatás. 
Nem volna méltányos, hogy ön is követeljen 
az illetők szüleitől tanításdíjat. 2. A mulasz-
tások után kiszabott bírságpénz leszállítására 
a községi hatóság nem illetékes. Ha e tekin-
tetben panasz merül föl, forduljanak a kir. 
tanfelügyelőhöz. — K. J. Obccse. Számtalan-
szor megüzentük már, hogv az államvasutak 
csak állami tanítóknak adnak kedvezményre 
jogosító igazolványokat, államilag segélyezett, 
felek, vagy közs. iskolák tanítóinak nem. Ezen-
túl ilyen kérdésre választ nem adunk. — 
L. Y. Csak pályázatra bocsájtott állásra fogad-
nak el kérvényt; kihallgatáson azonban álta-
lánosságban tartottat is be lehet adni. A kér-
vény a ministerre czímzendő s melléklendő 
minden a mi a kérelmet támogatja. — 
ÍJ. I . Tisza-Földvár. A nem ajánlottan kül-
dött példányok pontos megérkezéséért mi a 
posta helyett a felelősséget nem vállalhatjuk 
el. A Tanítók Tanácsadójának elveszett pél-

dányát önnek csak méltányosságból küldtük meg, 
de nem kötelességből s így nincs is „különbözet." 
Mi a megrendelt példányokat a megrendelés 
beérkezésének napján postára teszszük, a meg-
rendelő veszélyére és koczkázatára. A ki nem 
akar koczkázatot, a könyv árához mellékeljen 
45 fillért és ajánlva küldjük meg neki, ez 
esetben nem ves2het el. — J. E. Névtelen 
levelekre nem adunk választ; a ki tőlünk 
szívességet kéf, legalább mutassa be magát 
nekünk. — H. E. 31. Vaál. P. S. lakása: 
VI. Bajza-utcza 27. (Az ilyen magánügyben 
mindig czímzett lev. lapot kell mellékelni! A szerk. 
üzenet rovatát már régen megszüntettük.) — 
Iskolaszék. lí.-Várcza. Iskolájuk számára a 
kért könyveket 82.223 sz. a. engedélyezték. — 
K. S. Hidvég. On téved: a mi lapunk Tanács-
adójában nem olvashatta azt, hogy „a minister 
megrendelésre ajánlotta a Nemzeti Iskola cz. 
lapot", mert ilyen rendelet nem is létezik. 
Hiszen maga a „N. I." hirdeti fönnen, hogy 
„a hatóságok nem-ajánlása az ő legjobb aján-
lata." Hol olvasott tehát mégis ilyesmit? 
Lapunk hirdetési mellékletén (a hol, ha meg-
fizeti, bárki hirdethet a tisztességbe nem ütköző 
bármiféle dolgot s a mely melléklet tudvale-
vőleg nem tartozik a szerkesztőiégre) olvashatta, 
hogy „a ministeri rendeletek értelmében az 
iskolák a fölvételi díjak terhére az iskolai száma-
dásokban is elszámolhatják az előfizetést". Ezt 
hirdeti a „Nemzeti Iskola kiadóhivatala", mely 
bizonyára azt is meg fogja önnek mondhatni, 
hogv milyen sz. a. keltek azok a „ministeri 
rendeletek." Mi, így értelmezve, nem tudjuk. — 
Scliw. Lajos. A szabályok értelmében önt 
nem lehet fölvenni az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetbe, mert bár 8 év óta tani -, még ínost 
sem szerezte meg a tanítói oklevelet. — 
Zs. Gy. Miután az alispán nyilatkozata szerint 
az ügy ezelőtt félévvel a földmívelési minis-
teriumba került, forduljon kérő le éllel köz-
vetetlenül a földmív. minister úrhoz. — Turuk 
Miklós H. in. 20 évi szolgálat után 340 frt 
nyugdíjigény alapján 60% illeti meg a 
nyugdíjba lépő tanítót. Ezt így kell számítani: 

a) Az első 10 év után 40 (negyven) %, vagyis 
minden 100 frt fizetés után 40 frt.; b) A 11-ik 
beszámítható szolgálati évtől minden 1 — 1 évi 
szolgálat után 2 — 2%-kal emelkedik a nyug-
díj. 20 év után tehát: a) 1 —10. évig = 40%, 
b) 11—20. évig (10X2%) = 20%. Összesen 
60%. 100 frt után 60 frt, 300 frt után 180 
forint, 40 frt után 24 frt. Együtt 180-f 24 frt. 
Ezt kikerekítik 205 frtra. — Állami tauító. 
1. Mutassa meg az illető léikész: mely § alapján 
volna ön köteles úrvacsoraosztások alkalmával 

I délutánonkint a szószékben is functiót telj esi-
I teni ? Az illető egyh. törvények szerint: „rend-
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kívüli esetekben a tanítók az egyházi szószékre i 
is bocsáthatókÉnekvezérekről — kik t. i. 
kizárólag csak kántorok, — ez nem szól. (Lásd 
Tanítók Tanácsadója 85. lap.) 2. Hitközségi 
adók kivetése az illető hitközség jogköréhez 
tartozik. Ha ez sérelmes volna, fölebbezzék 
meg egyházi úton. — K. J. Deés. Az iskola-
föntartó hatóság állapítja meg. Budapesten 35 
korona, melyből 6 korona az iskolaszéki elnöké, 
6 korona az igazgatóé, 4 korona a vizsgáló 
tanítóé, 4 korona a hitoktatóé; a többi tan-
díj. — Vidéki iskola A „Kisdednevelés" ára 
egy évre 8 K.; szerk.: VI., Bajza-utcza 27. sz. — 
A. Letelt-e már a kikötött 5 év P Leveléből 
ezt nem vettük ki. Kisérje figyelemmel a 
pályázatokat s alkalom adtán folyamodjék. — 
K. S. A Tanítók Tanácsadója 1 ívnyi terje-
delemben foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Küldöttségeink Wlassics ni misternél . 

Az „Eötvös-alap" és a „Tanítók Országos 
Bizottsága" küldöttsége tisztelgett e hó 7.-én 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi mi-
nister úrnál, ki' ek Lakits Vendel elnök három 
rendbeli folyamodványt f u j t o t t át. Ezek egyi-
kében azt kérik, hogy a tanítói nyugdíjtörvény 
revíziója alkalmával legyen kegyes gondoskodn 
a minister úr arról, hogy a „Tanítók Házai" 
és a tanítóegyesületek által fentartott vidéki 
internátusok a nyugdíj-alapból állandó évi 
segélyben részesüljenek. A másik folyamod-
ványban azt kérik a minister úrtól, hogy a 
„Ferencz József Tanítók Háza" kibővítését 
még ebben az esztendőben eszközöltetni mél-
tóztassék. A harmadik kérelem egy terjedel-
mes „ Emlékirat "-ban van kifejezve s azokról 
a kivánalmakról szól, melyeket a hazai tanítók 
a nyugdíj-revíziójára nézve évek óta hangoz-
tattak s melyek a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" mult évi nagygyűlésén 
megállapíttattak. A minister ú r igen kegyesen 
fogadta a küldöttséget, a tanítóságot jóakara-
táról biztosította s azt ígérte, hogy kívánsá-
gaikat a lehetőség szerint teljesíteni is fogja. — 
Fölkereste a küldöttség Gömorif Oszkár mi-
nisteri tanácsos és Klauzál Gábor min. osztály-
tanácsos urakat is, a tanítói országos nyugdíj-
intézet vezetőit, a kiknél szintén igen szívé-
lyes fogadtatásra talált s a kik biztos kilátásba 
helyezték, hogy a tanítóság kívánalmainak 

i legnagyobb része az új nyugdíjtörvényben 
teljesíthető lesz. 

-— Világ folyása. Az országgy'ülés képviselő-
háza f. hó 8.-i ülésén befejezte a költségvetés 
tárgyalását és Lukács pénzügyminister még az-
nap beterjesztette a költségvetési törvényjavas-
latot. A képviselőket különben a jelenleg 
bizottságilag tárgyalt összeférhetetlenségi tör-
vényjavaslat érdekli első sorban. — A német 
császár ellen f. hó 6.-án Brémában merény-
letet követett el egy Weiland nevű beszámítha-
tatlan állapotban levő beteg munkás, a ki egy 
síncsapot hajított a császár arczába. A csiszár 
jobb szeme alatt megsebesült, de, szerencsére, 
csak könnyen. — Dél-Afrikából a m. héten 
állandóan békehirek érkeztek, illetőleg, hogy 
Kitchener angol és Boiha búr fővezérek közt 
megindultak a béketárgyalások s az angolok 
föltételeit a búrok el is fogadták volna, 
De Wett és Steyn elnök kivételével. Lapunk 
zártáig e híreszteléseket hivatalosan még nem 
erősítették meg. 

— Wlassics minister díszpolgársága. 
Szigetvár város küldöttsége díszpolgári okle-
velet nyújtott át Wlassics Gyula közoktatás-
ügyi ministernek. A küldöttség szónoka lelkes 
szavakkal ünnepelte a ministert, mint nem-
zeti ügyünk egyik apostolát, azután átnyúj-
totta a város remek kivitelű díszpolgári okle 
veiét. I F / o s s í c s minister szives szavakban kö-
szönte meg díszpolgárrá történt megválasztását. 

— Fölhívás Hontvárinegye tanítóihoz! 
Kubányi Károly kir. tanfelügyelő 40 évi szol-
gálat után nyugalomba vonul. Hosszú közszol-
gálata alatt a tanügy és a tanügy munkásai 
érdekeinek előmoalítása által elévülhetlen érde-
meket szerzett magának. A tanítóság csak ön-
magát tiszteli meg, midőn az érdem előtt meg-
hajol. Meg vagyok győződve, hogy kartársaink 
velünk éreznek, midőn abbeli elhatározásunkat 
közlöm ezúttal velük, hogy nyugalomba 
vonuló tanfelügyelőnk érdemeinek maradandó 
megörökítéséül a Tanítók Háza javára leteendő 
„Kubánvi Károly-alap"-ot létesítünk. Ezen 
alapot Hontvármegye tanítói között megindí-
tandó gyűjtés útján véljük előteremthetni. Föl-
kérem ezúttal Hontvármegye tanítóit, tanítónőit, 
óvónőit és tanügybarátait, hogy az e czélra 
szolgáló bármely csekély adományait vagy 
közvetlenül hozzám, vagy a járási körök elnö-
keihez juttatni szíveskedjenek. Erősen hiszem, 
hogy az alap mielőbb meg lesz és hirdetni fogja 
egy tanügy munkása iránt egy egész vármegye 
tanítóságának őszintén érzett tiszteletét és 
szeretetét. Úgy legyen! — A már megindult 
gyűjtés a következő eredményt mutatja: Tuka 
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Antal 20 K.; Jávor B. Lajos 10 K.; Mako-
viczky Czirjék 10 K.; Héger Ferencz 5 K.; 
Nagy Jenő 10 K.; Csajkovszky János 5 K.; 
Bankó János 5 K.; Szefcsik Gábor 5 K.; 
Báty el Gyula 2 K.; Papp Sándor 2 K. = 
74 K. Ipolyság, 1901. évi február hó 25.-én. 
Jávor B. Lajos, állami tanító, egyesületi al-
elnök. 

— Pályatételek. A „marostordamegyei 
ált. tanítótestület" a következő tételekre tűzött 
ki 40—40 K. pályadíjat: 1. Mit és hogyan 
tanítsunk a földmíves ismétlő iskolában, hogy 
a nép a maga életkörülményei között haszno-
síthassa ismereteit? 2. Mely módon és minő 
eszközökkel hathat oda a tanító, hogy ne 
csak a gyermekek szeressék meg őt, hanem 
a nép és illetve a szülők is, kik köztudomás 
szerint az iskolát sok helyt még most is 
tehernek tekintik ? — Csak az egyesület tagjai 
pályázhatnak s a pályamüveket f. év julius 
31.-ig kell beküldeni az elnökséghez. 

— Rövid hirek. Pályatételek. A „Vasmegyei 
ált. tanítóegyesület" tagjai számára a követ-
kező pályatételeket tűzte ki: 1. Mi módon lehet 
a helyesírás és fogalmazás tanításánál az elemi 
iskolában minél nagyobb eredményt elérni ? 
2. Hogyan szoktassa a tanító a gyermekeket 
az egymás iránt való szeretetre ? Határidő: 
folyó évi május l.-e. — A Tanítók Háza 
gyufáját újabban Fentinger Jakab mócsi 
kereskedő vezette be s Nagy Gyula állami 
tanító fölkéri a „Mócsvidéki tanítókör" tagjait, 
hogy ezután csakis ilyen gyújtót fogadjanak 
el. Nagy-Becskerekről meg Szegfű Sándor kar-
társunk értesít, hogy kérésére Ilaidegger Ödön 
nagytőzsdés hozatta meg a Tanítók Háza 
gyufáját s a tanítóság máris nagyban buzgól-
kodik a terjesztése körül. — Vizy János bükki 
r. kath. főtanítót ottani 25-éves tanítóskodása 
alkalmából a bükki iskolaszék testületileg 
üdvözölte s a közönség is óvácziókban része-
tette. Ugyancsak Bükkről azt jelentik nekünk, 
hogy a Tanítók Háza gyufáját ott már 7 
kereskedésben árusítják. 

— A Vörösniarty-szoborra és alapra 
adakoztak továbbá: Lakits Vendel gyűjtő-ívén: 
Lakits Vendel 2 K.; Vasváry Benőné 1 K.; 
Zotter Józsefné 1 K.; Sánta Etelka 1 K.; 
Hang Kamill 1 K.; Taxner Árpád 1 K.; 
Kápolnai Gyula 1 K.; Rákos István 1 K.; 
Sziklás Adolfné 1 K.; Lantos Izsóné 1 K.; 
Szabolaj 1 K.; özv. Kafka Karolj né 1 K.; 
Alkér Róza 1 K.; Fischer Ferencz 1 K.; 
Iván Andor 1 K.; Kapy Rezső 1 K., összesen 
17 K. I. ker. krisztinatéri iskola gyűjtő-ívén: 
Dorogsághy Dénesné 1 K.; Kasics Margit 
1 K; Szántó Á ntalné 1 K.; Csehát Anna 1 K.; 
Janninszky Béláné 1 K.; Csinte Imre 1 K.; 

Reményi 1 K.; Garay 1 K., összesen 8 K. 
A brassói áll. polg. leányiskola tantestülete 
gyűjtő-ívén 20 K.; Léderer Ábrahám 10 K.; 
Horcsin Antal áll. polg. isk. ig. gyűjtő-ívén; 
62 K. 14 f. és pedig Horcsin Antal 2 K.; 
Dvorcsálc Ferencz 1 K.; Rakodczay K. 1 K. : 
Brand Róbert 1 K.; Ponatéry Ödön 1 K.; 
Dvorzacsek János 1 K.; Pataky János 1 K.; 
Duschek Ernő 1 K.; Láng Erzsébet 2 K.; 
Ludig Fáni 2 K.; Csillér Margit 2 K.; 
Erbonszter 2 K. A szeniczi áll. polg. leányisk. 
növendékek gyűjtése: 22 K. 30 f.; a szeniczi 
polg. fiiúsk. növendékek gyűjtése: 22 K. 84 f. 
Összesen 62 K. 14 f .Hetzer József népiskolai 
igazgató gyűjtő-ívén: Perviz Ottilia 1 K.; 
Andreánszky Vilma 1 K.; Palugyay Irén 1 K.; 
Oprée Róza 1 K.; Gaál Emma 1 K.; Kovács 
Jakab 1 K.; IIesz Arminné 1 K.; Molnár 
István 1 K.; Hetzer József 2 K.; Bihuf 
Kálmán 1 K. összesen 11 K. Láng Mihály 
i/azgató ívén: Láng Mihály 1 K.; Svarbu 
József 1 K.; Pazár Károly 1 K.; dr. Haluny 
Kálmán 1 K.; Krick Jenő 1 K.; Liebermann 
Jakab 1 K.; Bándy Endre 1 K.; Tolnay 
Dénes 1 K.; Sipos Antal 1 K.; összesen 9 K. 
A pancsovai áll. felső keresk. isk. és felső 
leányisk. összes, továbbá a polg. fiúisk. III. és 
IV. osztályú növendékeinek gyűjtése 25 K. 
79 f.; Grentzner Antal gyűjtése 8 K. és pedig 
Grentzner Antal 2 K.; Farkas Flóra 1 K.; 
Jusits Tera 1 K.; Ábrahám Gyuláné 1 K.; 
özv. Villányi Ti vadamé 1 K.; Grenler Amália 
1 K.; Koválovszkyné 1 K., összesen 8 K. 
Nagy Lajos gyűjtő: Nagy Lajos 2 K.; 
Hegyiné 1 K.; Biikkerü Gusztáv 1 K.; Sz. G. 
1 K.; G. N. 1 K ; Kádár 1 K.; Takáts 1 K.; 
Darás 1 K., összesen 9 K. Kimig Jakab 
gyűjtő-ívén: Sziluveczky Árpád 1 K.; Bordi 
János 1 K.; Kimig Jakab 1 K., összesen 
3 K. Magdics Károst gyűjtő-ívén : Magdics 
Károly 4 K.; Rigéll Vincze 1 K.; Baum-
gártler 2 K.; Dörflinger 1 K.; Muntek 1 K.; 
Zatlw 1 K.; Benne Dezső 2 K., összesen 12 K. 
(Folytatjuk.) 

— Halálozás. Szmodics István igali kántor-
tanító márczius hó 4.-én, életének 57.-ik, 
sikeres tanítóiműködésének 38.-ik évében rövid 
szenvedés után elhunyt. Áldás emlékére! 

Tartalom: Uj rendtartás, új irányok. Farkas 
Sándor. — Egységes tanterv és az Akadémia. Schlosi 
Lajos. — Eötvös-alap és az abaűji ref. tanítóság. 
Lánc/ Lajos. - A fenyőfa. M.-né Nigrinyi Jolán. — 
Egy tisztességes mellékkereset. Holcsshammer István. — 
Szüuóra: Naplótöredék, ki. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázat. 
A Karlitzky Albert-féle alapítványból a temes-, 

torontál- és krassó-szörényvármegyei róm. kath. 
iskolák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit 
illető egyévi egyszáz (100) koronás segélydíjra pályá-
zat hirdettetik. 

Ezen segélydíjra jogosítvák: 
1. az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizs-

gát letették 8 illetőleg annak letétele alól hatósá-
gilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülön-
ben a tanítói pályán kifejtett működésük által 
magukat kitüntették, s a tanításra aggkoruk vagy 
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká 
váltak, az orsz. tanítói nyugdíj-alapból azonban 
ellátást nem élveznek ; 

2. a jogosult tanítóknak a) özvegyei, kik kifogás-
talan erkölcsi magaviseletet tanúsítottak, férjükkel 
életfogytiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül 
választattak el; h) árvái, kik tizennegyedik élet-
évüket még nem érték el. 

A jelzett segélydíj a tanítóknak életfogytiglan, a 
tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan, s illetőleg 
újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14. 
életévük betöltéseig adományoztatik. 

A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál folyó évi 
márczius hó 31-ig bezárólag nyújtandók be. 

Budapesten, 1901. évi február hó 7-én. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(6/h—III—3) m. kir. ministertöl. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az ungvár i róm. kath. fiúiskolánál megüresedett 

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
készpénz 630 korona, tűzifa 259 korona értékben és 
szabad lakás. A nagymélt. földmívelésügyi minister 
úrhoz, mint a kincstári kegyúr képviselőjéhez czím-
zendő, kellően fölszerelt bélyeges folyamodások folyó 
évi márczius 25-ig Benkő József esperes-plebánoshoz 
küldendők Ungvárra. (241—III-2) 

Tolna-Bikács bútorozott szoba és 600 kor. fize-
téssel, oklevéllel külön 200 kor. államsegélylyel, 
azonnal ev. tanítót keres három alsó osztályra. 
Reich, lelkész. (244—III—2) 

R o z g o n y b a n (Kassa mellett) folyó évi márczius 
25-ig elemi tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak képesített róm. kath. vallású férfi- és 
nőtanítók. Tannyelv tót-magyar. A vallás és ismét-
lők oktatása, külön díjazás nélkül, kötelesség. Java-
dalom : Rozgonytól 150 frt, államsegély 226 frt és 
korpótlék 3 öl fa befuvarozva, 'A hold kertföld és 
lakás: két szoba, konyha, kamra, istálló, tyúk-, 
sertésól, fatartó, pincze és padlásrészlet. Felső-
Olcsvár, 1901 márczius 1. Kováts Tamás, plébános. 

(248-11—2) 
Pusztára magán elemi népiskolához képesített nép-

tanító kerestetik, lehetőleg kis családu. Egy évi 
javadalmazása készpénz és természetbeli járulékokkal 
850 koronára rug. Ajánlatok és folyamodások az 
Uradalmi számtartósághoz intézendők, Nagy-Ira-
tosra (u. p. Kurtics, Aradmegye). Az állás 1901. évi 
április 1-én elfoglalható. Nagy-Iratoson. Mayerhofer 
Lajos, számtartó. (257—III—2) 

Sopron-Széleskut i róm. kath. iskolára osztály-
tanítói állás hirdettetik. Fizetés: 820 korona és 
bútorozott szoba fűtéssel. Iskolaszék. (261—I—1) 

Ajánlkozik iskola építése miatt egy r. kath. csupán 
magyarul beszélő tanító április 15-től aug. végéig 
tanító vagy kántor helyettesítésére. Czím: Póta József, 
r. kath. tanító D é v a v á n y a . (263—II—1) 

A dörgicse i (Zalamegve) ágost. hitv. ev. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. A javadalmazás követ-
kezőkből áll: 20 mérő rozs, 12 akó must, 48 korona 
készpénz, négy öl fa, tandíj minden gyermektől 80 
fillér, temetési stóla 40 fillér. Földbirtok fél hely, 
ennek munkáját a gyülekezet végzi. (Megjegyeztetik, 
hogy a gyülekezet a szántóföldből a tanító részére 
3 éve egy holdat szőllővel berakott, az idén már 
termés várható rajta.) Lakás ez idő szerint egy-
szobás. Államsegély 220 korona. Kérvények márczius 
17-ig a dörgicsei ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

('232—1—1) 
A n a g y t e v e l i (Veszprémmegye, u. p. Tapolczafő) 

róm. kath. népiskolánál II. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik márczius 25-re. Az állás jövedelme: a 
községtől 600 korona, államsegély 200 korona, 
1 szoba fűtéssel. Kötelessége : III—VI. vegyesosztály 
tanítása és a kántorságban való segédkezés. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású okleveles tanítók, német 
nyelv bírása előnyt ád. Az állás a kinevezés után 
azonnal elfoglalandó. Folyamodványok képesítő okle-
véllel és szolgálati bizonyítványnyal Sipos Orbán 
plébánoshoz Nagy-Tevel, u. p. Tapolczafő küldendők. 

(259—III—1) 
A dunaszeghi róm. kath. osztálytanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Az állásra csak oklevéllel bírók 
pályázhatnak. Jövedelem : 600 korona a hitközségtől, 
200 korona államsegély, egy bútorozott szoba fűtés-
sel. Kötelmei: a rendes tanításon kívül az ismét-
lősök tanítása és kántorságban segédkezés. Pályázati 
határidő márczius 23. Kérvények eredeti okmányok-
kal fölszerelve a dnnaszentpáli (Glyőrvármegye) 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Iskolaszék. 

( 2 6 7 - 1 - 1 ) 
Som (Beregm.) református egyházközsége pályá-

zatot hirdet orgonista-tanító állomásra. Évi fizetés: 
huszonkilencz hold föld, termény, fa és mustváltság, 
tandíj, stóla. Hivatalosan értékelve: egyezerkétszáz-
hetvennégy korona. Tisztességes lakás kerttel. Adót, 
ártért, az egyház csak öt hold után fizet. Állását év-
közben el nem hagyhatja. Az állás elfoglalásától 
szept. elsejéig a fizetés megfelelő része járul, mely 
megállapíttatott. Kötelessége: egyházkerületi tanterv 
szerint hat vegyes osztály és ismétlősök tanítása, 
orgonázás, kántori teendők végzése, lelkész akadá-
lyoztatásakor, templomi szolgálat. Pályázati határ-
idő márczius 28. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek lelkészhez czímzendők. (270—1—1) 

Szécsenfa lva (Torontálmegye) osztatlan népisko-
lájánál megüresedett kántortanítói állásra márczius 
31-éig pályázat hirdettetik. Javadalmazás: tanítói fize-
tés 800 korona, szabad lakás és 400 P]-öles házikert. 
Kántori fizetés 296 korona 80 fillér, fél hold pótkert és 
stóla. Kötelessége a mindennapi és ismétlő-iskolában 
tanítani és a kántori teendőket elvégezni. Tannyelv: 
magyar-német. Megjegyeztetik, hogy az útiköltség-
ből a község csak a felét téríti meg, a másik felét 
a megválasztott viseli. Az iskolaszék. (269—II—1) 

A magyar-sórós i r. kath. kántortanítói állásra 
ápril l-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: tisztes-
séges lakás, melléképületekkel, belsőséggel. 5 hold 
600 Q-öl szántóföld munka nélkül, 1 hold rét. 

telek utáni legelő. Telkesektől (circa 100) Va p.-
mérő buza, kisházasok és zsellérektől (circa 70) 
'/< p.-mérő buza, '/< p.-mérő rozs. Minden házas-
pártól 1 korona borváltság, 1 korona párpénz. Iskola-
kötelesek után 80 fillér, más vallásuaknál 'A p.-mérő 
buza, '/i p.-mérő szemes kukoricza, 80 fillér. Vasár-
napi iskoláért 42 korona. Temetés, mise, libera 54 
fillér, esküvő 52 fillér, távozóké dupla. 5 öl tűzifa 
község által behordva. Tannyelv: magyar; kántori 
teendőknél horvát és német. Pűspök-Bogád (Pécs 
mellett), 1901 márczius 4. Ujváry Miklós, iskolaszéki 

j elnök, plébános. (264—1—1) 
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Az i p o l y s z é c s é n k e i róm. kath. magyar kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelem 
8 magyar hold haszonbére 153 korona 70 fillér, 
párbér 29 pozs. m. rozs, széna 16 bécsi mázsa, tűzifa 
2 öl, borpénz 42 korona, ostyasütésért 2 pozs. m. 
buza, stóla offora 40 korona, alapítványok kamatai 
13 korona, passió-énekért 1 korona, egyháznapján 
1 korona, munkaváltság 28 korona, tandíj 100 korona, 
ismétlő-oktatásért 20 korona, államsegély 246 ko-
rona. Állást folyó évi május 1-én kell elfoglalni. 
Pályázati határidő április 14. Ipolyszécsénke (u. p. 
Nagyfalu, Hontmegye). Róm. kath. iskolaszék. 

(260—1—1) 
S o m o g y - S z a k á c s i b a a róm. kath. elemi iskolá-

hoz okleveles segédtanító kerestetik a felsőbb osztály 
tanítására. A kántori teendőkben is segédkeznie 
kell szükség esetén. Az állás azonnal elfoglalható. 
Kérvény az iskolaszékhez intézendő. (262—I—1) 

A l s ó b o t t f a l u i (Nyitramegye) r. kath. kántortaní-
tói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: laká-
son kívül, mely két szoba, konyha, kamra, istálló 
házikeit, 800 korona; készpénzben 684 korona, 
államsegélylyel, terményben 116 korona. Határidő 
márczius 25. A folyamodványok áz iskolaszéki elnök-
ségre czímzendők. (274—I—1) 

A zaj ta i kántortanítói állásra márczius végéig 
pályázat nyittatik. Jövedelem: lakás, tágas kerten 
kívül, 24 hold tagos birtok, kántori illetmények s 
egyéb járulékokkal együtt, átlag 100Ü korona. Kér-
vények az iskolaszékhez: Zajtára (u. p. Nagy-Peleske) 
czímzendők. (272—1—1) 

O-Bret tye államilag segélyezett községi népiskola 
tanítói állására pályázatot hirdetünk. Törzsfizetés 
800 korona, 3 osztályú lakás,-kert és udvarral, ele-
gendő tűzifa. Orgonázni, énekelni tudók helybeli 
református egyháztól 60 korona külön díjazást nyer-
hetnek. Az oláh nyelvnek némi ismerete szükséges. 
Az állás április 1-én elfoglalandó (u. p. Russ). 
Az iskolaszék. (276—1—1) 

N a g y - K ö r ö s város községi iskolaszéke az elhalá-
lozás következtében megüresedett óvónői s az esetleg 
megüresedendő állandó menedékház-vezetőnői állásra 
pályázatot hirdet. í. Az óvónői állás javadalmazása: 
1. 800 korona rendes készpénzfizetés; 2. az iskola-
szék jóváhagyásával fölfogadandó dajka díjazására és 
az óvodai helyiség tisztogatására évi 200 korcfeia; 
3. két szobából, egy konyhából, egy kamrából, pin-
czéből és kertből álló szabad lakás az óvoda helyi-
ségében ; 4. az óvótermek fűtésére évi átalány 120 
korona. Ezen állásra csak okleveles óvónők pályáz-
hatnak s a kik már gyakorlatilag működtek, azok 
előnyben részesülnek. A véglegesítés egy próbaév 
után történik meg. A megválasztandó f. évi május 
1-én tartozik állását elfoglalni. Az iskolaszék fenn-
tartja magának azt a jogot, hogy a megválasztandó 
óvónőt a városban lévő bármely óvodához beoszt-
hassa. II. Az állandó menedékház-vezetőnőjének ja-
vadalmazása: 1. évi 500 korona készpénzfizetés; 
2. dajkatartási átalány évi 144 korona; 3. a mene-
dékház fűtésére évi 120 korona; 4. egy szobából, 
konyhából és kamrából álló szabad lakás a menedék-
ház épületében. Ez állásra csak olyan nők pályáz-
hatnak, kiknek legalább az állandó és nyári menedék-
házakat vezető dajkák képesítéséről szóló ministeri 
utasítás rendelkezéseinek megfelelő bizonyítványuk 
van. A keresztlevéllel, orvosi, iskolai, szolgálati és 
képesítésről szóló bizonyítványokkal, illetőleg ok-
levéllel szabályszerűen fölszerelt kérvények márczius 
hó 31-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz adandók be. 
Kelt Nagy-Kőrösön a községi iskolaszék 1901 február 
26-án tartott gyűlésében. Ny. Szabó Ferencz, polgár-
mester, a községi iskolaszék elnöke. Dr. Joó Imre, 
a községi iskolaszék jegyzője. (258—I—1) 

A h e r e n c s v ö l g y - k a r v a c z i tanítói állomásra m. 
évi nov. 8. és 15. s f. évi febr. 7. és 14-iki számá-
ban hirdetett pályázat f. hó 25-éig terjedő határ-
idővel megujittatik. Táuber, iskolaszéki elnök. 

(275—1—1) 
Sürgősen keresek egy jóhangú segédkántort. Fize-

tése havi 30 korona, gyertyajövedelem, teljes úri 
ellátás, mosás, ágyneműn kívül. Harmónium. Kiskun-
F é l e g y h á z á n , 1901 február 25. Ulrich Antal, 
főkántor. (271—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Vétkezik 
önmaga ellen az a tanító, karvezér , köz-
ség i - és i f j ú s á g i dalárda, mely meg nem 
veszi az ífj . F ö v e n y e s s y Ber ta lan ref. orgo-

nista által szerkesztett és kiadott 

DALOSKÖNYVET. 
T a r t a l m a z : 102, férfikarra írott remek szép 
dalt. Kiállítása csinos, — metszése, nyomása 
tiszta, világos, — papírja rendkívül finom, — 
ára olcsó: egy korona. Szövegkönyv hozzá, mely 
a 2-ik, 3-ik stb. verseket tartalmazza, külön 
20 fillér. Kapható a szerkesztőnél, Abauj-

Szikszóll. (163—1—1) 
Tessék próbarende lés t tenni . 

Áll. tanító-pár cserél. 
„5-tanítós" F . -Szál láspatak, Hunyadmegye. 

(252—1—1) 

A l m a v a d o n c z , 
oltásra alkalmas 2-éves igen erős csemeték, ezre 
22 korona, száz darabként 3 koronáért kapható, 
az e s z t e r g o m - v i d é k i g a z d a s á g i egyesü l e tné l . 

(256—1—1) 

Polgár Nándor 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, ( 2 0 9 - X - 2 ) 

VH.S Erzsébet-kőrút 50. 
Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi és 

betegápolási eszközök. Guiami-áruk, Suspensoriuui, 
írrigator-fecskendők stb., legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötők, has- és 
köldök-kötők. — Valódi franczia különlegességek 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czímre ügyelni tessék.) 

U t á n z á s e l len v é d v e 16.302. s z á m alatt . 
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Czímeres nemzeti és gyászlobogókat 
a legfinomabb, színtartó gyapjúszövetből jutányos 
árak mellett szállít Berger Katalin, Pozsonyban. 

(278—1—1) 

Eladó 
tíz-változatú öreg orgona, 

márczius 28.-ig megtekinthető. 
•o®r C s o n g r á d - C s a n y o n . 

(277—1-1) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára: 

1*1.1 K K R E Z S Ő é s T Á R S A 
B U D A P E S T . *e-

V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronától följebb, s kuroiiáti résilt'tekbeii ÍN. 
Képes ár jegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jó tá l lás . (247—52—2) 

A Gramma-László 

magyar abc-re9 
mely új javított kiadásban most hagyja el a 
sajtót, fölhívjuk a t. tanítóság b. figyelmét. 

Szentgyörgyi Lajos fehértemplomi tanító 
egyebek közt így ír ezen Abc-ről: „Úgy lehet 
tekinteni e szellemesen egybeállított művet 
mint a Comaenius Orbis Pictusát, mely a zsenge 
ifjúságnak évszázadokon keresztül benső ba-
rátja volt." 

„íme az irva-olvasás Kolumbus tojása vegyes 
ajkú vidékeken." 

„E remekművet legjobb lelkiismeretem 
szerint ajánlhatom hazánk minden ajkú iskolái 
számára." 

A „Néptanítók Lapja" folyó évi január 3-iki 
számában hosszabb ozikkben foglalkozik ezen 
Abc-vel és egyebek közt azt írja: „A Gramma-
László-féle Abc és olvasókönyv sikerült munka, 
mely a legnagyobb mértékben megérdemli a 
figyelmet és meleg pártolást." 

Mutatvány-példányt szívesen küld a 
P o l a t s e k - f é í e 

könyvkereskedés (j58_n—i) 
Temesváron. 

Olcsó és jó 
orgonákat és harmóniumokat épít 

Kiepszel I s tván Beszterczebánya. 
Árjegyzék ingyen. (268—1—1) 

Márczius 15 és Április 11-re! 
Becses figyelmébe ajánljuk a „Szónokló tanító" 

czímű utasítás a beszéd művészetére és beszédgyűj-
teményt. Tartalmaz 186 beszédet. Szerkesztette 
Gramma Döme, kir. segédtanfelügyelő. Ára korona 
5-20. Megrendelhető 1-koronás havi részletfizetésre Is. 

Polatsek-féle 
könyvkereskedés. 

(164—YI—5) Temesvár. 
s s s ^ M f a i ü i s i f f t 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották inyf/en. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—9) 

íöjfe Áfh vfc JÍMfc Mi. <ÍMfc »<£»>. lüSb 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

N e m z e t i €> «s> o 
<s> <s> o c> Iskola 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti : 

Benedek Elek és Földes Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előf izetése: egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi dijak terhére 
az iskolai számadásokban is 

elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot Ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(178—V—5) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 

W W W W ^ W W W W W W W W W W W 
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Császári és királyi szabadalmazott 
kovácsolt vas iskolapadok. 

Nem csupán üzletemnek, hanem a t. iskola-
föntartóknak is szolgálatot vélek teljesíthetni 
akkor, midőn a gyáramban készülő s a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minister úr által már ismételten is ajánlott, 
kovácso l t vasból készült iskolapadjaimat 
bemutatom, mert padjaim különös előnye, hogy 
könnyedségük mellett is erős szerkezetűek és a 
tanterem tisztántartását nagyban elősegítik, az 
eddig ismert fapadoknál sokkal kevesebb helyet 
foglalnak el és így mintegy 40%>-al több tanuló 
helyezhető eL 

Megemlíteni bátorkodom még, hogy gyá-
ramban egyéb iskolai berendezési bútorok is 
készülnek. 

Árjegyzékkel kívánatra bérmentve 
szolgálok. 

Bernhardt R. és Társa, 
v a s b u t o r g y á r o s , (213—I—l) 

B r a s s ó b a n ( F e k e t e - ú t 3 3 . s z . ) . 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium ée 

az egyetemi nyomda által k'adott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és köz.-égi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldetnények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg: ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1901. évi márczius hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága* 
Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXIV. évfolyam 21. szám. Budapest, 1901 márczius 14. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I 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 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 pénz?k 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. SZÁM. 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 n i t v i s s z a . 

A tanítók felelőssége. 
Nem nálunk történt, hanem Páris-

ban. Azonban nem árt megismerkedni 
ezzel a kérdéssel és gondolkozni róla. 

A szajnai törvényszék legközelebb 
egy fölöttébb nevezetes Ítéletet mondott 
ki, mely a tanítókat közvetlenül érdekli. 
Az eset a következő. 

Az elemi iskola Il.-ik osztályának 
tanítója megbetegedvén, az igazgató 
a IIL-ik osztály tanítóját bízta meg, 
hogy fölváltva ügyeljen föl a két osz-
tályra. Míg a tanító az egyik osztályba 
benézett, az alatt a másik osztályban 
egy gyermek a másik gyermek szemét 
kiütötte. A szerencsétlenül jár t gyermek 
atyja pert indított az iskola-igazgató 
ellen kártérítés iránt. A szajnai tör-
vényszék megállapította az igazgató 
felelősségét és kötelezte őt arra, hogy 
a gyermek atyjának 300 frank kár-
talanítást fizessen, a gyermeknek pedig 
nagykorúságától kezdve fizessen 400 
•frank évi járadékot, mert az a körülmény, 
hogy az osztály tanítója megbetegedett, 
nem menti föl az igazgatót azon köte-
lezettség alól, hogy a gyermekeket nem 
szabad felügyelet nélkül hagyni. 

Ez volt a franczia törvényszék Ítélete. 
Tehát nem a tet tes gyermek szülőit, 

nem is a taní tót vonta felelősségre, 
hanem az iskola-igazgatót. 

A szülőket azért nem, mert az eset 

az iskolában történt . A tanítót azért 
nem, mert a tanító az igazgató rende-
letének t e t t eleget, midőn úgy az egyik, 
mint ík másik osztály fölött kivánt 
őrködni)! s míg az egyik osztályban 
volt, a -laásik osztályban az alatt tör-
téntekért felelősségre vonható nem 
volt. 

Az iskola-igazgatónak rót ta föl az 
osztály felügyelet nélkül maradását . . . 

A mi bírói gyakorlatunkból nem 
emlékezem ilyen természetű perre s 
ennek kimenetelére. De azért vizsgá-
lódás tárgyává tehetjük e bekövet-
kezhető esetet s nézzük, vájjon fele-
lősségre vonható-e a tanító azokért a 
szerencsétlenségekért, melyek a gyer-
mekeket az iskolában érhetik? Es ha 
igen: ez a felelősség bünügyi, vagy 
polgári úton állapítható-e meg? 

A kisdedóvásról szóló 1891 : XV. 
törvényczikk 1. §-a: „A kisdedóvás föl-
adata a 3 — 6-éves gyermekeket egy-
felől ápolás és gondozás által a szülők 
távollétében érhető veszélyektől óvni, másfelől 
rendre és tisztaságra oktatás stb." 
Ugyanezen törvény 4. §-a szerint az 
ilyen gyermekeknek óvodába adására 
kötelezve vannak a szülők büntetés 
terhe alatt, hacsak nem igazolják, hogy 
a gyermek otthon, vagy bárhol állan-
dóan kellő gondozásban és félügyeletben 
részesül. 

Lapunk 11-ik számához két melléklet van csatolva. 
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Már most ha ennek a törvénynek az 
a czélja,hogya kisdedóvodákban a gyer-
mekek „ a szülők távollétében érhető 
veszélytől megóvassanak" és azért kény-
szeríti a gyermekeket az ide járásra: nem 
szabad kételkedni azon, hogy a kisded-
óvók a gyermekek gondozásában és fel-
ügyeletében a szülők szerepét veszik át s 
felelősségük nem kisebb azokénál. 

És a mi áll az óvodákra, ugyanaz 
áll az iskolákra is a felelősség tekin-
tetében, mert a szülői felügyelet éppen 
úgy áthárul a tanítókra- az iskolában 
is, mint az óvodában. Már pedig, hogy 
a szülők felelősek gyermekeiknek éle-
téért és testi épségéért: az nyilván 
való a törvényekből. 

Nem akarom it t fölemlíteni a köz-
egészségügyről szóló törvény (1876 :XIY. 
törvényczikk 20. §.) ama rendelkezését, 
a mely szériát büntetést szab az olyan 
szülőre, vagy gondviselőre, a ki a 7 éven 
aluli gyermeket megbetegedés esetén 
azonnal nem részesíti orvosi segélyben. 
Hanem hivatkozom egyszerűen a bün-
tető tőrvénykönyv (1878 :V. törvényczikk) 
azon szakaszaira, a melyek a gondat-
lanságból származó halálról, vagy testi 
sértésről intézkednek. (Ezek a 290. és 
310. §-ok). 

I t t nincs különbség a szülő és a 
gyermeknek más felügyelője között : 
büntettetik, a kinek gondatlansága 
miatt a gyermek halált, vagy súlyos 
testi sértést szenvedett. 

Hozhatnék föl példát, midőn a dula-
kodásból, birkózásból halál következett 
be, — midőn a gyermek gondviselé-
sére fölkért egyént büntették a reá 
bízott gyermeket ért balesetért. Az 
igaz, hogy olyan példára nem akadtam, 
a melyben a taní tót elitélték volna 
az iskolába járó gyermeket ért bal-
esetért. Azonban lehet ilyen is. 

Mert tegyük föl, hogy a tanító az 
iskolai órák alatt nem megy be az 
iskolába, vagy szünet közben szabadjára 
bocsátja a gyermekeket és az egyik 

gyermek úgy löki le a másikat a padról, 
ho^r ez halva marad, vagy súlyos testi 
sértést szenved. Ez az eset ugyan a 
gyermek tevékenysége folytán jö t t 
létre, de a 12 éven aluli gyermek 
felelősségre nem vonható, tehát csak 
azt lehet felelősségre venni, a ki köteles 
lett volna gondoskodni arról, hogy 
ilyen eset elő ne fordulhasson. Ez a 
felelős egyén pedig nem lehet az iskola 
udvarán belül más, mint a tanító, mivel 
az iskola küszöbén belépő gyermek 
már az ő gondviselése alá kerül, — a 
szülő csak azon kívül felelős a gyermek 
életéért és testi épségeért. 

Alig lehet tehát kétség a fölött, 
hogy az ilyen gondatlanságból szár-
mazó szerencsétlenségért — a mitől 
Isten óvjon mindenkit! — a mi törvé-
nyeink alapján is a kellő és az iskola 
küszöbén * belül minden mozzanatra 
kiterjedő gondosság elmulasztása miatt 
a tanítót vonnák felelősségre. 

Az a kérdés, hogy büntető, vagy 
polgári úton vonnák-e felelősségre ? 

Halál és 8 napnál tovább tar tó 
súlyos testi sértés esetében büntető 
úton, a hol a kártérítés is megítél-
tetik, — a 8 nap alatt meggyógyuló 
sérelem esetében pedig polgári úton 
egyedül kártérítésért . . . 

Azt a franczia példát ne tévessze 
szem elől egyetlen tanító se akkor, 
midőn a gyermekek fölötti felügyelet 
kötelessége őt terheli. 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

Döntés uí a ii. 
Az Országos Közokt. Tanács Állandó Bizott-

sága az egységes tanterv mellett döntött. Midőn 
az erről szóló szűkszavú tudósításokat olvastam, 
úgy éreztem magam, mint ama közharezos, ki 
egy lobogót találva gyenge karjából, lelkese-
déssel adja, nyújtja át az erősebbnek, hogy 
— emeljék följebb s tűzzék oda, hol az a 
vár fokán győzelmet jelent és idők multán 
meglátja azt ott. Megláttam én is a magyar 
nemzeti és egységes nevelés e szimbólumait; 
megláttam rövidebb időn belül, mint gondol-

| tam, hiszen még nines 2 éve (1899-ik év 
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aug. 20.), midőn az erre vonatkozó indítványo-
mat a Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
ságában megtettem. 

Jóleső öröm tölti el keblemet s bár a vár-
ban még nem vagyunk bent, de a vár fokán 
leng már győzelmi zászlónk s hihetőleg be is 
jutunk oda: czélt érünk, czélt kell érnünk, nem 
magunkért, de ama szent ügyért, melyen nem-
zetünk jövője, boldogsága nyugszik és a mely-
nek mi szerény napszámosai vagyunk. 

Most kiválólag két dolog fölött mondhatunk 
nézetet. 

Egyik: ha már az egységes tanterv mellett 
dö'itött a Közokt. Tanács, vájjon helyes-e, hogy 
a maximális tantervet jelölte ki annak? 

Másik: elég van e téve ez elvi döntéssel az 
Országos Bizottság határozatának, illetve ama 
nagy, nemzeti, tanügypolitikai kivánalomnak, 
mely e határozat efektualásához önként fűződik ? 

1. Az első kérdés tárgyalásánál nem mellőz-
hetjük a Közokt. Tanács Állandó Bizottságának 
következő indokolását: 

„Nem fogadja el azoknak álláspontját, a kik 
az egységes tanterv mellett vannak ugyan, de 
ezt a tantervet minimális tantervnek óhajtják, 
mert ezzel éppen a fejlettebb népiskolák része-
sülnének mellőzésben s az ilv tanterv okvetlenül 
leszállítaná a tanítás színvonalát és megbéní-
taná népoktatásunk bíztató fejlődését." 

Ez az indokolás az ideális lélek megnyilat-
kozása, de ha eredményes munkát akarunk, 
sokszor le kell szállanunk az idealizmus pia-
desztáljáról a gyakorlati élet földszinére is. 

Iskoláink nagyobb része osztatlan, így az 
osztott iskola tanterve mint elérhetetlen magas 
czél lebeg ezen iskolák előtt. A tanterv rész-
leteiben kevesbíttetik, összébb vonatik s vájjon 
ki áll jót érette, hogy mindig és mindenütt a 
kevésbbé lényegesek, a jobban mellőzhetők 
vonatnak-e össze? Itt látom a veszélyt és e 
tekintetben nem nyugtat meg kellőleg engem, 
hogy „a kiadandó utasítások részletes és kon-
krét útbaigazítással szolgálnak a tanítónak." 
Nem a tanítóktól félek, de a tanítókat féltem. 
Féltem különösen, majd a tantervet ugyan 
ismerő, de a kiadandó utasítások provincziális 
jellegét nem respektáló vizsgálóknak az iskola 
szinvonalára nézve támasztható igényei és 
követeléseitől, mely — az emberi gyarlóságnak 
is beszámításával — egyes helyeken zaklatássá 
válhatik. 

Az én elvi álláspontom ez ügyben a követ-
kező: „Egységes tanterv kell, mely megálla-
pítsa azon minimumot, melyet hazai összes 
népiskoláink földolgozni kötelesek abból a 
ezélból, hogy a nép legegyszerűbb fiára nézve 
is szükséges általános emberi és nemzeti mű-
veltség birtokába juttassák növendékeiket. 

Fönhagyatván a jog, hogy felsőbb jóváhagyással 
ez a minimum az egyes vidékek sajátos viszo-
nyai és szükségletei figyelembevételével a rész-
letekben kibővíttessék.11 

Igen, a bővítésben nem látok oly veszélyt, 
mint az összevonásban. Azonban, ha már így 
van: legyen, mert az egység a fő, nem az út, 
melyen azt elérjük, de föltétlenül megkövete-
lendő, hogy minden változás, mely akár geo-
gráfiái, akár iskola-etnográfiái tekintetben föl-
merül, ministerileg jóváhagyassák. 

A népiskolai tanítás czélja szubjektív s itt 
tárgyi különféleségek meg nem tűrhetők, éppen 
azért szükséges az egységes tanterv, éppen 
azért nem szabad lenni az osztatlan és osztott 
iskolák közt tárgyi különbségnek; hanem a 
tankönyvekben és a földolgozás terjedelmében 
(a tanítás anyagában és a tanítói eljárásban), 
így a kettőben és a kettő által: el kell érni 
a nevelői czélt. 

A nevelés mértéke kipróbálja a tárgy érté-
két, mindig és mindenütt a népiskola czélja 
kell, hogy lebegjen szemünk előtt, annyit föl-
tétlenül, föl kell venni bármely iskolában, 
amennyi a czél elérésére megkívántatik, azonban 
sehol sem szabad már annyit fölvenni, a mely-
lyel túlterhelés állana elő, mert ekkor, meglehet 
az oktatás fejlettebb lenne, de a nevelői czél, 
mely összhangzatot kiván a test és szellem-
képzés között: koczkáztatva lenne. 

Ezen általános elv irányítása mellett elfogad-
hatjuk nyugodtsággál a Közokt. Tanács dön-
tését, hiszen ez által egy oly nevelés-történeti 
mozzanathoz értünk, mely a XX-ik század végén 
is tündöklővé teszi annak kezdő évét. 

2. Az Orsz. Közokt. Tanács elvi döntésével 
nem látjuk be teljesen, hogy második kérdé-
sünknek, vagyis az Orsz. Bizottság határozatá-
nak s ama nagy nemzeti, tanügypolitikai kivá-
nalomnak, mely e határozat efektuálásához 
önként fűződik, elég volna téve. 

Igaz, hogy indokolásában ezen kifejezéseket 
használja: „A népoktatási törvény rendelkezésé, 
nagyfontosságú tanügypolitikai és pedagógiai 
érdekek egyaránt az egységes tantervet javasol-
ják és ez az egységes tanterv, az említett érde-
kek veszélyeztetése nélkül nem lehet más, mint 
maximális tanterv." „Ez a tanterv, kell, hogy 
megjelölje a czélt, a mely felé a népoktatásnak 
a maga egészében haladnia kell és azt az útat 
a melyen a czélhoz eljuthat." „Ez a czél és 
ez az út pedig csak egy lehet mindenfajta 
népiskolában." 

De ezen kifejezések — nézetem szerint nem 
equálisak a Magyar Tanítók Orsz. Biz. 1899-ik 
évi aug. 20.-i gyűlése ezen határozatával: 
„Tekintve, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
11. §-a a hitfelekezetnek az iskola föntartá-

12* 
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sara megadott jogot bizonyos föltételekhez 
köti; tekintve, hogy engedményül többek közt 
a tanítási rendszer és módszer iránti intézke-
déseket hagyja; tekintve, hogy az önálló tan-
terv alkotását a törvény az államnak íontartja; 
tekintve ama széttagoltságot és zavart, melyet 
a tizenegyféle iskolaföntartó a tanterv önálló 
előállításával eszközölt, mely egyes iskolafön-
tartóknál területenkint szintén különböző: 
Kimondja a Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága, hogy Igazgató-tanácsa útján fölkéri 
a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministert arra, hogy hasson oda, miszerint 
az általa kiadandó népiskolai tanterv az összes 
iskolaföntartókra a magyar nemzeti nevelés 
egyöntetűségének véghetetlen fontosságánál fogva 
egyaránt kötelező legyen. Fönhagyatván a fele-
kezetek joga, a vallástan és egyházi éneklés 
tantervének — melyek őket az iskola föntar-
tására legfőképen indították — saját tetszésük 
szerinti megállapítására." 

A ref. hitfelekezet legközelebb zsinatot 
tart s hihetőleg el is fogadja az állami tan-
tervet ! 

A hazafias felekezetek az ellen nem is fog-
nak szólani. 

No, ha magasabb politikai szempontok „a 
kötelezővé tételt" oportunitási szempontból ki-
zárják is, ha holmi apróbb felekezeti érzékeny-
kedés és ingerültség elkerülése helyesebbé teszi: 
ám ne kötelezze a kormány azon iskolaföntar-
tókat, melyek 1868-tól régebb időre vissza-
menőleg vindikálnak jogot önálló tanterv alko-
tására is, hanem ajánlja az állami tantervet, 
hihetőleg még többet érünk el ezzel. 

De' miért is az aggodalom ? A középiskolák-
nál is volt külön tantervük az egyes iskola-
főntartóknak. Mi történt ? Az államsegély 
igénybevételével átvették az állami középiskolai 
tantervet. Van-e ezért baj ? nincs! Hát ha a 
népiskolák, — melyek szintén — a tanítói 
korpótlék óriási számban való igénybevételével 
már tanítóikat fegyelnyleg ma-holnap az állam-
nak kiszolgáltatják — ugyan veszítenek-e az 
által felekezeti jellegükből, ha a számtant vagy 
természettant stb. az állami tanterv szerint 
tanítják P 

Hiszen nem ezért tartják fönt iskoláikat és 
hozzák meg a roppant áldozatot, hanem azért, 
hogy maguknak egyháztagokat neveljenek: 
ennek eszköze pedig a vallástan és egyházi 
éneklés. Ezek kijelölése pedig tovább is jog-
körükben marad. 

A különböző érdekek érvényesülésének tág 
tere leend, a tankönyvekben és a tanítók egyéni-
ségében. 

Azonban éppen a nemzetiségi iskolák, azok-

nak magyar nemzeti irányban való fejlődése 
föltétlenül, elkerülhetetlenül és elodázhatatlánul 
szükségessé teszi, hogy oda a magyar állam 
saját jólétéért, föntmaradása, boldogulása és 
nyugalmáért: tantervét — ha másképen nem — 
kötelezés útján vigye be. Ez lesz az első ha-
talmas gyakorlati cselekedet — és így nem 
frázis — a nemzeti népnevelés általánossá 
tételére. 

Ily reményekkel fogadom én a Közoktatási 
Tanács döntését nyugalommal és benső öröm-
mel, bízva és remélve, hogy áldásos hatása 
még az ellenvéleményüeket is az egységes tan-
terv létesítéséért küzdők táborába hajtja. 

(Ilajdu-Böszörmény.) Dobó Sándor. 

Háztartási iskolák. 
(Viszhang Halász F. „Népoktatás és a gyakorlati 

élet" czímű czikkére.) 

Régóta némán, elszomorodó szivvel nézem 
a társadalom alsóbb rétegeinek egy idült baját, 
mely mind nagyobb arányokban terjed s me-
lyet azok sem részesítettek kellő méltatásban, 
kik a szocziálizmus okait kutatták és azt föl-
fedezni vélték a társadalmi élet egyes fázi-
saiban. 

Csak Vadnay Andor csongrádi főispán 
ismerte föl részben ezt a bajt az alföldi mun-
kás-osztálynál s magas állása daczára széles-
körű gyakorlati tapasztalataival és éles meg-
figyelésével tanúbizonyságát adta annak, hogy 
a munkás-életet, annak nyomorait sorsát okai-
val együtt töviről-hegyire ismeri. 

Az ő ujjmutatása nyomán Halász Ferencz 
is konstatálja ezt a bajt a fővárosi munkás-
és kisiparos-osztálynál. Azt mondhat ni, hogy 
ez a mai társadalom rákfenéje, mely a társa-
dalom rendjét teljesen fölforgatja, s mely alap-
okául szolgálhat mindannak, a mi egy nemzet 
társadalmának elzüllését előidézheti. 

Ez a veszedelmes betegség pedig az, hogy 
a magasabb körök — talán indokolt — igé-
nyei lassankint lefelé szivárognak az alsóbb 
rétegekbe s lesznek belőlük indokolatlan igé-
nyek, mint a szocziáliznjusnak a dajkálói. 

Tény, hogy inség, nyomor van mindenütt. 
De ha éles szemmel vizsgáljuk az azt előidéző 
okokat, rájöhetünk könnyen, hogy annak elő-
idézésében sokszor igen nagy része van az 
egyénnek. Mert a helyes gazdálkodási rend-
szernek, a beosztásnak meg kell lennie a leg-
szegényebb háznál is, s a legprimitívebb ház-
tartásnál sem szabad éppen hiányoznia annak 
a gyakorlati fölfogásnak, hogy az igényeknek 
nem szabad tovább terjedniük, mint a milyen 
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arányban azt életkörülményeink, exístenczíánk 
megengedi. 

Számítőan, takarékosan élni: ez minden 
korban a gyakorlati élet valódi filozofiája. 
A ki igényeit életkörülményeihez képes szabni, 
s a munkát e mellett szereti, az nyomorba 
vajmi ritkán jut. 

Hanem, sajnos, népünk, társadalmunk beteg-
sége éppen ezeknek ellenkezőjében rejlik. 

Eletföltételeinknek megszerzése mindig nehe-
zebb lesz s igényeink — értem az indoko-
latlan igényeket — mégis mindig nagyobbod-
nak, szaporodnak. 

Az alsóbb osztály megirigyli a felsőbbek 
sorsát s életmódjában azt kezdi utánozni. Nem 
levén meg fokozódó igényeinek kielégítéséhez 
az anyagi ereje, életmódja existencziájának a 
csődbe jutását eredményezi. 

Eredeti czélomtól éltérnék, ha még tovább 
fejtegetném elméletileg ezt a kérdést, hanem 
egyenesen rámutatok a bajra, melyet egy kis 
vizsgálódással mindenki fölismerhet gyakorlati 
életünk terén. 

Halász Ferencz mondja „Népoktatás és a 
gyakorlati élet" czímű vezérczikkében, hogy: 
„ . . a munkás és kisiparos társadalmi osztály-
hoz tartozó nőnek a legprimitívebb ismerete 
sincs arról, hogy mi a nőnek a háztartás 
körüli teendője." Vadnay majdnem ezeket 
mondja az alföldi munkás-osztályról. Szomorú 
dolog, de, még elszomorítóbb az, hogy nagyon 
is igaz. Es én fájó szívvel hozzá teszem, hogy 
ez a baj általános és vonatkoztatható az összes 
társadalmi osztályokra. 

Mert hát csak a munkás és kisiparos nép-
nek van szüksége arra, hogy praktikus, a 
gyakorlati életnek megfelelő s szigorúan a 
jövedelem arányához mért háztartása legyen? 

Mikor erről gondolkozom, megjelennek lelki 
szemeim előtt azok a régi „nemzetes asszo-
nyok, kik kiterjedt dominiumokkal rendelkez-
tek s azért még sem történt náluk nélkül semmi 
a háztartás körül, sürögtek, forogtak a kony-
hában, szabad idejükben fontak, pörgették az 
orsót, de azért ismerték koruknak irodalmi 
és művészeti termékeit is. 

Nem így van manapság! Ma már egy vala-
mire való kiskereskedőnek, kisiparosnak vagy 
ki-hivatalnoknak a leánya megtanul zongorázni, 
festeni, tánczolni, megismeri az írókat és azok-
nak müveit. Megtanul könyvből háztartástant, 
félig-meddig elméletileg még ruhaszabást is, 
érti a drága hímzéseket és luxus kézimunká-
kat és uramfia! ha asszony lesz, hozat a pék-
től kenyeret, vendéglőből ételt, gyermekeinek 
a ruháját pénzért foltoztatja, mert neki elég 
gondot ad az, hogy öltözék tekintetében a 

divattól el ne maradjon. íme, itt vannak azok 
a fölfokozott igények. 

Kulti^szministerünk bölcs tanácsadójának, 
Halász Ferencznek nagyfontosságú czikke kilá-
tásba helyezi, hogy a közoktatásügyi kormány 
hozzá lát ezen baj orvoslásához, még pedig 
kizárólagosan gyakorlati úton női háztartási 
isholák szervezésével. 

A mint Halász Ferencz tárgyalja az eszme 
megvalósításának a módozatait es si saját föl-
fogását e dologra nézve, az meggyőzhet ben-
nünket arról, hogy ezen —r a gyakorlati élet köve-
telményeinek megfelelő — intézmény létesíté-
sére a helyes útat választották s ha arról le 
nem lépnek, a sikert,, a czélt megvalósíthatják. 

Nem szabad ugyanis felednünk, hogy szo-
rosan gyakorlati fontossággal bíró kérdésről 
van szó, melyet elméleti úton megvalósítari 
absolute nem lehet. 

Gyakorlati irányú nevelés és kiképzés segít-
het csak a bajon s mellőzni kell minden elmé-
leti rendszert, mely a gyakorlati ismereteknek 
kézikönyvekből való elsajátítását czélozza. Így 
csak csöbörből vederbe jutnánk. 

Takarékos, czélszerüen számítani és gazdál-
kodni tudó háztartási nők kiképzéséről van 
szó, olyanokról, kik ha asszonyokká lesznek, 
nem egy kiterjedt gazdaságot és háztartást 
fognak vezetni, hanem csak egy kis családét, 
talán egy napszámos, egy kisiparos vagy föld-
míves háztartását, hol a takarékosan gazdál-
kodó kéznek és számító észnek éppen nem 
szabad hiányoznia. 

Nagyarányú minta-háztartások szeivezése 
nem hozná meg a kivánt czélt, mert igen 
nagy különbség gazdálkodni ott, hol meg 
van minden, mint olyan primitív háztartásban, 
a hol csak a semminél van valamivel több. 

A fölállítandó háztartási iskoláknak tehát 
az lenne a föladatuk, hogy magukban foglalva 
a legegyszerűbb és a kevésbbé egyszerű ház-
tartások jellemző tulajdonságait, e különbség 
éles feltüntetésével nevelnék a háztartáshoz 
való nőket. A legnagyobb vigyázatot, óvatos-
ságot kellene azonban az irányban kifejteni, 
nehogy az a minta háztartás a növendékeknél 
körülményeiknek meg nem felelő igényeket 
teremtsen, mert mint asszonyok ezzel szeren-
csétlenné tehetnék családjukat, s átkossá a 
kenyérkereső férfi életét. 

Ha azonban csak minta-háztartás nélkül 
akarjuk leányainkat jó háziasszonyoknak kiké-
pezni, akkor nagyon jó kezekbe kell letennünk 
ez irányban a nevelés föladatát. De még így 
is gondoskodni kell arról, hogy a leánynöven-
dékek gyakorlati ismeretek megszerzése czél-
jából a gondos háztartás titkaiba beavattas-
sanak. 
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Ismétlem és hangsúlyozom, hogy ez égető 
szükség kérdése, mert hisz' életigazság számba 
megy az, hogy a család csak úgy gyarapod-
hatok jólétben, ha azt, a mit a férfi keres, az 
asszony okosan, takarékosan kezeli. 

A közoktatási kormánynak ezen a téren 
semmi áldozattól sem volna szabad vissza-
riadnia. Minden erőnket, tudásunkat akczióba 
kell vinnünk a leánynevelés terén, hogy leg-
alább egy leánynemzedéket nevelhessünk taka-
rékos, házias asszonyokká, mert ezek gazdasszo-
nyi erényeiket örökségképen úgy is át fogják 
adni leányaiknak. 

A mit az idők, a fokozodó igények elron-
tottak, siessünk azt megjavítani, mert ez a 
jelenkori szoeziálpolitikai kérdéseknek a súly-
pontja s esetleges indolencziánk miatt nagy 
társadalmi zavarokat szülhet még a jövő. 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

Hogy köszönjenek a gyermekek? 
A napokban sokáig vitatkoztam egy peda-

gógusokból álló körben ama köszönési szólá-
sokról, a melyeket a tanító- és tanítónőképző-
intézetek útján az egész országban elterjeszteni 
kellene. Megvallom, az említett társaságban 
fölszinre került nézetek arczomba kergették a 
vért; majd meg elfogott a fájdalom, a bánat s 
azt gondoltam magamban: „Milliókat és millió-
kat adott a nemzet 1868 óta az ifjúság neve-
lésére és mi még az eredeti magyar üdvözlé-
seket sem tudtuk közkeletűekké tenni." 

Bizony, bizony a köszönésekkel is az ide-
gent majmoljuk. Azután meg azt az emberies 
tiszteletet és szeretetet is, a mely köszönésre 
indítja ajkunkat, rangosztályba osztjuk, mintha 
bizony a szív ama nemes érzelmei nem egyek 
és ugyanazok volnának, akár napszámos-, kol-
dus-, paraszt-, iparosra, kereskedőre, hivatal-
nokra, nemesi, bárói, grófi vagy herczegi ran-
got viselő egyénekre vonatkozzanak is. A 
világért sem mondanók a grófnőnek: „Jó napot 
kivánok méltóságos grófnő!" Miért? Azért, 
mert a „jó napot!" köszönés alsóbb rangúak-
nak való. Hát még mily borzasztó lenne a 
megbotránkozás, ha müveit uri ember, pl. egy 
hivatalnok így köszönne egy tekintetes asszony-
nak: „Isten áldja meg a tekintetes asszonyt!" 
Ez általános fölfogás szerint nem művelt visel-
kedés, hanem igen ily formák: „Kezeit csóko-
lom! Alásszolgája! Kisztihand!" 

Bocsánatot kérek, de én egyszerű magyar 
eszemmel és szivemmel szebbnek találom eze-
ket az eredeti köszönőformákat: „Adjon Isten 
jó napot! Adjon Isten jó reggelt! Adjon 
Isten jó estét! Jó egészséget kivánok! Isten 
áldja meg!" 

A „kezeit csókólom, alásszolgája, van sze-
rencsém" stb. stb. idegenből átültetett köszö-
nések üres formák, forrásuk nem a szív világa,, 
hanem a száraz ajak, udvariassági megszokás,. 
Azt mondom, hogy ezek puszta alakiságok, a 
melyekből az udvariasság lényege, a megfelelő 
érzés és gondolat teljesen hiányzik. Már most 
szeretném tudni, hogy érdemes-e a puszta 
alakiság kedveért köszönni, vagy egyáltalában 
szabad-e ? 

A föntebb említett magyaros köszönések 
kizárják a száraz alakiságot, az üresen csengő 
puszta udvariaskodást. Minden alkalommal 
megujul bennünk az érzés, a gondolat, a me-
lyet közölnek. Yan-e a világon szebb szólás 
ennél: „Isten áldja meg tanító urat! Isten 
áldja meg tanító néni! Isten áldja meg István 
bácsi! Isten áldja meg Juliska néni!" Mikor 
a gyermek ezt kiejti, az istenséget küldi ajkán 
a mi lelkünkbe s mi is az övébe e válaszszal: 
„Téged is jó gyermekem!" 

Az eredeti magyar köszönésekkel is meg-
köthetjük a született magyar gyermekben fajá-
nak eredeti sajátságait; a testvérnépek ifjúsá-
gát meg éppen szoros kapcsolatba fűzhetjük 
magánkkal. A mely ifjúságnak meséje, dala, 
játéka, szólásai magyarok, az együtt is érez 
nemzetünkkel. A milyen a hatása e szép, átala-
kító lelki folyamatban a dalnak, éppen olyan 
a köszönésé is. 

Nemcsak a nemzeti nevelés érdeke kivánja 
meg tőlünk az eredeti magyar köszönésformák 
általános meghonosítását, hanem a rangkórság 
megszüntetése is. A mely népiskola ezt a 
föladatot sikerrel oldja meg, az a nemzeti 
erő, hatalom emeléséhez nagy mértékben hozzá-
járult. A rangkórság gyengíti a nemzetet, 
annak szünése egységesíti, erősíti. A ki azt 
hiszi, hogy a köszönési forma emeli rangját, 
tekintélyét, az nagyon téved. A forma könnyen 
szétesik s azután nem marad semmi. Sok 
tanító azt hiszi, hogy több a gyerek szeme 
előtt, ha azt mondják neki: „Alásszolgája!" 
Hát némely tanítónő mennyire megkívánja a 
gyermekektől a „kezeit csókolom"-ot! 

A nevelésben mindig az volt a helyes, a mi 
fajilag természetszerű, lelkeket egyesít, egy-
máshoz közelebb hoz, a mi vonz, gyarapít, 
nem pedig az, a mi különválaszt, távolít. 

A mely köszönésnek nincsen tartalma, me-
lege sem lehet; hidegen hagyja a szivet, érzel-
met nem ébreszt. Én a mi tanítóképző-intéze-
tünkben következetesen az eredeti magyar 
köszönéseket használom. Ha növendékeim négy 
éven át megszokják, az életben is megfogják 
honosítani. 

(Léva.) Lány Mihály. 
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A tanítónők prolctársága. 
György Aladár vészterhelt felhőket lát a 

magyar tanítónők egén fölvonulni. A felhőket 
e sorok írója is látja s szintén fél a szak-
pályára müveit nők szomorú korszakának 
bekövetkezésétől, azonban reményli is, hogy 
majd elvonul a vész s a fellegek még jóté-
kony esőt hozhatnak. 

Elsősorban a kisdedóvónőkkel elért túlterme-
lés eredményét a kisdedóvásról hozott törvény 
következetes keresztülvitelével lehetne elhárí-
tani. Nagyon sok kisdedóvót kellene még 
fölállítani', különösen a nemzetiségi vidékeken. 

Mindenekfölött, helyes mederbe kell a nők 
kenyérpályára nevelésének kérdését terelnünk. 

Ilyenül elfogadom azt a követelést, hogy : 

szaporítani kell a tanítónői állomások számát 
is; elfogadom a harmadikat is: szigorúbbá 
kell tenni a tanítónők képesítését (a tanítókéval 
együtt); a tanítóképzők számának csökkenté-
sével azonban éppen most nagyon kétes értékű 
eredmény volna elérhető, a midőn a meglevő 
tanítóképző-intézetek nagy részénél a párhuza-
mos osztályok szervezése az intézetek fejlesz-
téséhez az egyik uralkodó irányzat. 

Azatán a tanítóképző-intézetek számának 
csökkentésével mi biztosítana bennünket a 
magánúton készülők és magánvizsgálatot tevők 
bizonyára emelkedő száma ellen? 

Meg kell inkább szoritani az egyes tanító-
éi tanítónőképző-intézetbe, úgyis a tanítás és 
nevelés eredményének rovására fölvett növen-
dékek túlnagy számát. 

Hozzájárulok Gy. A. további következtetései-
hez és kivánságaihoz is, azonban nem elég-
szem meg azzal, hogy „tenni kell és pedig 
tenni erélyesen," s hogy „a védekezés nem 
állhat egyszerű prédikáczióban," hanem rá 
térek arra, a mit Gy. A. nem e helyre tartozó 
fontos kérdésnek nevez, t. i. a nők munka-
köre kitágításának kérdésére, s mindjárt meg-
nevezek oly pályát, a melyet jórészben nők 
foglalhatnának el, a melyen azonban nőt még 
alig találunk. 

Ez a kertészi pálya, 
A legtöbb kertészmunka a nő testi és szel-

lemi képességeinek jobban megfelelő, mint 
maga a tanítói pálya. 

Nem akarok a dolog mélyébe hatolni, mert 
ez már csakugyan nem ide való. Egy tényt 
említek csak föl. 

Nem rég megjelent a „Gyümölcskertész"-ben, 
egy a Néptanítók Lapjához hasonlóan minden 
községbe legalább is egy példányban eljutó 
lapban, a Bajai Gyüm. Egyl. pályázati hirde-
tése, a mely azt mondja: az Egylet 800 K. és 

lakásból álló javadalmazásra, irodai teendők 
végzésére is alkalmas segédkertészt keres. 

A pályázat eredménye 5 folyamodás, a me-
lyek közül egyben annyi helyesírás sincs, a 
mennyit egy, a népiskola 6 osztályát végzett 
gyermektől bátran elvárhatunk; négyben pedig 
az iskolázottságnak csak annyf nyomát találjuk, 
hogy egy-egy lapra betűk vannak pingálva, a 
melyeket elolvasni valahogy csak lehet, meg-
érteni azonban alig. 

Pedig segédkertész nam annyit tesz, mint: 
segédtanító, mert ez utóbbi alatt iskolát vég-
zett s tanítói oklevelet szerzett egyént értünk, 
segédkertész alatt pedig oly egyént, a ki vala-
mely kertben töltötte gyermekéveit s valami 
ügyességet (rendesen nagyon keveset) a ker-
tészkedésben elsajátított. írni, olvasni a legtöbb 
csak úgy, a hogy tud. 

A kertészpályán kívül még sok egyéb pálya 
megfelel a nő képességeinek. Ilyeneket kell a 
nők számára megnyitnunk; ezek még a tanító-
nők túlszaporodásának levezető csatornái is 
lehetnek. 

(Baja.) Nagel Sándor. 

3Iagáni'ogialkozó számlapok. 
Számgépem föladata a számok és módosu-

lataik szemléltetése, még pedig oly módon, 
hogy az elvonás is könnyű legyen. 

Hátra volna még a begyakorlás, és pedig 
oly mérvű, hogy mint mondani szokás, gépiessé 
váljék a számművelet. 

Ez főleg az osztatlan iskolákban sok idejébe 
és fáradságába kerül a tanítónak, mert a 2-ik, 
3-ik osztályban a szokásos példatárak nem 
czélszerüek e tekintetben; egy félórai csöndes 
foglalkozásra való példákat föladni peclig majd-
nem ugyanannyi időt vesz igénybe. 

E bajon akartam segíteni azon számlapok-
kal, melyeket már tavai behoztam iskoláim-
ban, hogy a gyermekek jól begyakorolják a 
négy elemi műveletet; és pedig a pótkivonás-
sal, mert az egyenes kivonást pusztán szóbeli 
számolásnál használják. 

E számlapok belső kellékei: hogy a fölada-
tok természetes fokozatban kövessék egymást; 
hogy kimerítsék az összes kombinácziókat, sőt 
a nehezebbek ismételten forduljanak elő ; hogy 
végül minden föladvány-csoport (egy-egy lap) 
három változatban (a, b, c) készüljön, nehogy 
a szomszédok egymástól írják le a kidolgozást 
és hogy szükség esetén háromszor lehessen azt 
ismételni. 

Külsőleg kis 8-adr. külön lapokat képeznek, 
fölül üres sorral a név és kelet bejegyzésére. 
A kidolgozásra megfelelő tér van hagyva és 
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pedig vonalzással, hogy a külső rendhez is 
hozzászokjék a gyermek. 

Használati módja: valamely számtani szakasz 
befejeztével szétosztatom a megfelelő (pl. 1. sz.) 
lapot egymás mellett ülők közt a, b, c rend-
ben; a kitűzött idő multával mindenki zár-
jellel határolja az elvégzett föladványokat 
(hogy utólag se másolhassák) és könyvébe 
teszi a lapot, ha nem akarom (padonkint az 
első által) összegyűjteni. 

A kik előbb elkészülnek, elcserélik egymás-
sal a lapot, hogy azt kölcsönösen átnézzék és 
a hibát áthúzzák; aztán mindegyik aláírja 
a nevét. 

Végül összeszedem a kész lapokat, kikeresem 
a jobbakat, a kik a többiét 5—10-ével otthon 
nézik át. 

Ha általán szükséges, 2-szer, 3 szor is föladom 
ugyanazon lapot, ha pedig kevesen hibáztak, 
ezek otthon ismételhetnek. 

A költségre nézve az összes gyakorlat 
20 számra, a, b, c változatban 60 lapra osz-
tatván, 2 év alatt egy gyermekre 60, esetleg 
(a gyengébbekre) 80 lap esik, mi 15—20 fil-
lérbe kerülne összesen, s talán még ingyen-
példár vok is maradnának a szegények számára. 
(A különböző számsorok szóval is föladhatok.) 

Hogy azonban olcsó lehessen, nagyobb 
tömegben kell azt nyomatni, a kiadónak pedig 
minden nyereségről lemondania; ha ilyen kiadót 
nem találok, a mint eddig nem találtam, akkor 
magam nyomatom, föltéve, hogy elegendő meg-
rendelés érkezik (egy-egy gyermekre összesen 
60—80 lapot számítva.) 

Kérem tehát minda?okat, a kik könnyen 
akarnak jó számolókat képezni, jelentkezzenek 
legkésőbb juniusig, közölve a tanulók számát. 

(Zsámbok.) Dr. Eben Mihály. 

= Jutalmazott tanítók. A vallás- és közokt. 
m. kir. minister: Nemes József buzinkai, Szűcs 
József vingárdi, Zábik László ó-berbászi, Vámos 
Imre újbányái, Pataki Gyjrgy holubinai, IJedő 
Dénes naszódi, Iftene Gyula telcsi, Tinódi 
János hollószegi. Kubányi János brassói, 
Paulik Imre mezőhegyesi, Michelich Endre 
fiumei, Kodrea György alsó-ucsai, Kardos 
Miklós tiszolczi, Kásás György előpataki, 
Alemann Hillarius nyénpataki, Ki -s József 
dévai. Szabó László szász-kis almási, Nagy 
József xá\&$zvÁ\,Bmchner Katalin orsovai, Szálka 
János ricsl a-tyuskai, Tóth Imre borsai, Kon-
stankievits Gabriella görgény-szt-imrei, Benedek 
Mihály segesvári, Zolnay Ferencz eesegi, 
Burai Ferencz malomszeghi, Hubcsik Antal 
kis tétényi, Dnffek Mihály pilai, Szmilnyánszky 
János bártfai, Ilesz Mátyás nagy-szebeni, 

Petenykó János nyirsidi, Erdész János sajó-
szent-andrási, Molnár Berta maros-décsei, 
IAnd Gyula törökbecsei, Nagy Sándor beczkói, 
Kristofcsák Lajos ábrahámfalvi, Vrabelyné-
Balássfy Klementin velétei, Csépes Tivadar 
dubrinicsi, Márkus Elemér felső-szölnöki, Kolos-
vári Ferencz mezővári, Kranitzné-Szalay Verona 
herendi, Honfy Lőrincz zrinyifalvi, Hutterer 
Mária cseleji, Ujj György alsó-töröki, Gombos 
Antal nagy-btfttyini és :'émeth János sopron-
hársfalvi állatni elemi iskolai tanítók, illetve 
tanítónők; Szentgyörgyi József zsigmondházai, 

í Sperlágh Antal jablonkai, Gubirza Kálmán 
bodrogh-monostorszeghi, Hromad József tár-
noki, Horváth Anselm horvát-kimlei, Szántó 

í Péter bolhói, Buchalla Károly szepes-remetei, 
I Jung József károlvfalvai, Spirit:a Imréné 
| belledi, Málik Irma trencséni, Domszky István 

herencsvölgy-üveggyári községi elemi iskolai 
tanítók, illetve tanítónők; Perényi Ida alsó-
mizslyei, Meress Ferencz klimi, Stefán Péter 
dárdai, Gyarmatiig Imre hizéri, Lichtenwerther 

I Antal szarvasi, Tölgyessy Ferencz doroghi, 
| Stefcsik Gábor szebelédi, Nikcl János liczkó-

falvi, Janda Győző hradistei, Blaha György 
kerepesi, Pauer Lipót magyarfalvi, Szabó Antal 
nagysárosi, Lengyel Géza vízvári, Janisch 
János kőhalmi, Kelecsényi Rezső tolnai, Stumpf 
Antal tótvázsonyi és Szép Jágos cserenesóczi 
róm. kath. elemi iskolai tanítók, illetve 
tanítónő; Izsák Ferencz verebesi, Gerbeig 

i Szilárd görömbölyi, Pap Antal nagycsulai, 
Stefucz Elek kányaházai, Botos Péter sándor-
falvi, Ctipkala Gergely toriszkai, Bárány 

| Dezső alsókaraszlói és Petreczky Mihály 
: alsó-domonyai gör. kath. elemi iskolai tanítók; 

Radejcsics Dusán dunaszekcsői, Bács János 
1 bihar-diószegi, Burszán Miklós brassói és 
I Spon György komeali gör. kel. el. isk. tanítók; 
! Molnár István mező-pogocsai és Újhelyi Pál 

ördögkuti ev. ref. elemi iskolai tanítók; Velky 
Béla kondorosi, id. Cseleres János keresztény-
falvi, Danis János ratkói, Buth Pál oroszlányi, 
Rumann Jenő pribiliszai, Oroiházy, János 
szügyi, Schmidt György doborkai, Prehauser 
János bikacsi és Jesztrebényi Kálmán varannó-
hosszumezői ág. hitv. ev. elemi iskolai tanítók; 

I Klein Ignácz deési izr. el. iskolai tanító; Ves-
\" más Sándor balízsfalvi, Keresztes Károly 

magyarókeréki, Hauck Nándor alsó-gallai és 
Merte Mihályné stajerlaki egyleti, illetve tár-
sulati elemi iskolai tarátok, illetve tanítónő 

I részére a magyar nyelv sikeres oktatásában 
tanúsított kitűnő buzgalmuk elismeréseül egyen-
kint egyszáz (100) korona jutalomdíjat enge-
délyezett. 
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Az első járáskor. 
(Egy kép a múltból.) 

Nem tudom, beszéltem-e én már erről a járás-
körről, mely bizonyára első volt hazánkban, 
vagy nem beszéltem ? 

Ügy-e nem ? 
No, akkor elmondom. Annyit azonban meg 

kell jegyeznünk, hogy nagy valószínűség szerint 
több lesz belőle a keret, mint maga a kép. 
De az nem baj. Hihetőleg vannak még ilyen 
magamfajta ábrándos mihaszna népek, kik 
szeretnek néha hátra is nézni, azok pedig 
mindannyiszor nagy lelki gyönyört találnak 
abban az elmúlt időben, a mikor még sokkal 
nagyobb tövisek termettek és csak elvétve 
egy-egy piczinyke rózsa. Nekem sok ideig állott 
az eszem kereke és nem tudtam megmagya-
rázni magamnak, hogy miképen adta magát 
valaki arra, hogv ehhez a mesterséghez kezd-
jen ! Mondom: állott! — Hanem azután akadt 
valaki, a ki megindította. 

Itt van az öreg Tóth bácsi példája. A hogy 
az öreg úr elbeszélte a maga élethistóriáját, 
hát az sok mindent megmagyaráz. 

Mikor 49-ben Zsibónál letették a fegyvert, 
akkor Tóth bácsi a maga honvéd strázsames-
teri uniformisában, zsebében néhány olyan 
képű bankóval, a mit mutogatni is nagy 
veszedelem, lába elé kapta a világot s :azzal a 
szándékkal méregette hazáig, hogy immár min-
den elveszvén, nincs más menekvés, mint neki 
állani annak az egy-két darabka földnek s, 
addig túrni, a míg valahogy kipréseli belőle 
a mindennapi kenyeret. Igen ám, ha egy 
parányi kicsi dolog közbe nem jön! Csak 
annyi, hogy egy szép őszi nem várt napon 
valamely Bezirkshauptinann azon nyájas kérdést 
intézte hozzá: Ugyan kedves strázsamester 
uram, hogy állunk a katonakötelezettségével 
voltaképen ? Tóth bácsinak nem sok felelni 
valója volt erre a kérdésre, de időt sem 
engedtek rá, mert mire jól körülnézte magát, 
hát arra ébredt, hogy rajta van az osztrák 
mundér és masírozik Itáliába! No, hiszen, a 
ki a 48 49-iki telet átlógerozta, annak még 
nem is éppen olyan égi veszedelem a meleg 
Itáliában sütkörézni. Vége lett egyszer annak 
is. Már most semmi sem állott útjában, hogy 
az ember fölcsapjon földes úrnak. így gon-
dolta ezt legalább Tóth bácsi; hiszen nem is; 

csupán azon múlott, hogy mire haza vergődött, 
akkorra szépen oda lett az a két kis darab 
föld. Elfújta a szél. Mihez kezdhetett most az 
ilyen világból kipottyant ember! Nem igen 
volt miben válogatni. Azt gondolta, hogy 
elmegy ispánynak. Be is állított a volt ezrede-
séhez, k nek valamikor privátdienere volt, ott 
azonban azzal fogadták, hogy ilyen állomás 
jelenleg nincs — fájdalom! 

— De várjon csak — mondta az ezredes, 
Sz. G. egy derék lelkű főnemes, nagy haz fi, 
ki maga is sokat buzgólkodott, sokat áldozott 
a közügyekben — találtam ki a maga részére 
valamit. Az iskolamesterség éppen vaknn-
cziában van; én kiviszem, hogy az egyház 
megválasztja. 

Tóth Sándor bátya megvakarta a fejét, egy 
kicsit gondolkozott, de aztán egyenesen csak 
kirukkolt vele, hogy: — Nem értek én ahhoz 
méltóságos uram! 

— Micsodát! — kapaczitálta az öreg úr -
hiszen csak tanulta a Szt. Dávid zsoltárait 
gyermekkorában! 

— Hiszen az még nem lenne olyan baj, 
mert hát ott a könyv, de nincs hangom. 

— Micsoda hang! van itt annyi énekes 
asszony, hogy csak kaphassák a nyelvök 
hegyére a nótát, hát úgy rohannak vele hegyen 
föl, hegyen le, hogy magának éppen elég lesz, 
ha egyszerre futhat velők az orgonán. 

— Hiszen éppen az az orgona — veti ellen 
Tóth bácsi. Sohasem nyomtam én eddig bil-
lentyűt. 

— Hát azon is segítünk; a feleségem jól 
játszik a fortépiánon, úgy is lánczczal kell fogni 
publikumot, ha valamely új darabot akar be-
mutatni. 0 megtanítja magát egy-két darabra. 
Ha pedig egyszer belejött, akkor megy az 
magától. Jöjjön, én bemutatom neki, beszélek 
is maga helyett, addig lesz itt nálam teljes 
ellátása. 

Mit tehetett a bácsi egyebet! Rezonírozni 
nem lehetett, mert vitték a gallérjánál fogva. 
Isten neki, gondolta, próbáljunk egyet. Addig 
is, a, míg egyéb jön, legyünk mesterek. 

így lett iskolamester Tóth Sándor bátyánk, 
mikor is írták 1854-et és a mikor is járt neki 
ezért a hivatalért: 50 kalongya őszi gabona 
(sze mét), ugyanannyi zab; azonkívül minden 
gazda adott egy szekér fát, minden gyermek 
egy csirkét. Ha jói összeszámítsuk, hát becsii-
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letes egyházi becslés szerint megérhetett 200 
forintot. Szerencse, hogy a régi jó gyermekek 
nem igen jöttek iskolába, míg nem jött a hó 
is, — tavaszszal pedig azzal együtt mentek 
ők is, így aztán volt idő, hogy a mezei munka 
idején segédkezhetett az uradalomban, a miért 
kijárt az uri koszt. — De hát a hol ilyen 
jólelkű pátronus, de csak egy jólelkű pap sem 
volt! Csak éppen bele kellene engemet most 
ide szabadítani, mert én akkor úgy le tudnám 
írni az iskolaházat, azt a tanítást, azt a koldus-
kodást, azt a lenézést, hogy az öregek sírva 
néznének utána, a fiatalok pedig el sem 
hinnék. — De hát sietni kell: ha ezekkel 
töltjük az időt, úgy soha a járáskörig el 
nem érünk. 

A hogy az első gyermek fölszállingózott az 
iskolába és Tóth bácsi beültette a padba, hát 
leült az asztala mellé, a fejét lehajtotta a két 
tenyerébe és elkezdett gondolkozni, hogy hát 
voltaképen mit is kell most ezzel csinálni! 
Annyit már értett a bakavilágból, hogy ha a 
legény nem értette pl. hogy mi az a templom-
prádé, hát megmagyarázta neki szépen: temp-
lom-prádé barátom az, hogy templom-prádé! 
Ha még ezután sem értette meg, hát ott volt 
a puskatus. Hát ott könnyen ment. De mi a 
szöszmenykőt csináljon ezzel a tacskóval, mikor 
azt kell megmagyarázni, hogy az I-et a felső 
vonalig, ellenben a g-ét az-alsó vonalig, míg 
az i-t semmi vonalig sem szabad húzni! ? 
Hogy lehessen ennek az okát egy kölyökkel 
megértetni, mikor az ember maga sem tudja! 
Ügy ám, ha csak ebből állana! De a tiszte-
letes már megrendelte, hogy kell tanítani: 
először kátét, azután a miatyánkot és a tíz 
parancsolatot; továbbá írást, olvasást, számo-
lást, geográfiát és históriát. Uram! hol kezdje 
az ember mindezt? Mit csináljon akkor, ha 
azok nem akarnak bemenni a gyermek fejébe ? ! 

Es a hogy nap nap után gyűltek a fiúk, 
Tóth bácsi is nap nap után kezdett rájőni, 
hogy nem ért ő ehhez a mesterséghez. Még 
karácsony felé is ott állott, hogy a növendékei 
nem tódnak mást, csak verekedni. No, igaz, 
azt értették alaposan. A mint kizúdulhattak 
délben az ajtón, hát csupa gyönyörűség volt 
nézni, hogyan nyargalnak végig az utczán, 
beleütődve egymás hátába, szembe jövők 
hasába! 

Biz e csak nem jól megy! Es kihez fordul-
jon az ember? — A tiszteletes úr maga" is 
öreg volt már; de azon kívül is azt mondta, 
hogy az nem az ő mestersége. 

Egy vacsoránál bizalmasan elpanaszolta a 
baját a princzipálisnak. — Szeretne inkább 
megszökni — mondta. 

— Tudja mit — mondta az öreg ezredes, 

! kitől soha senki sem ment el jó tanács nél-
kül, — mondok én magának valamit. Az én: 
fiamnak, a ki most valahol külföldön kö ti a 
pénzemet, volt egy nevelőnője, az meghozatta 
velem a mennyi pedagógia volt, itt vannak a 
könyvtárban fölvágatlan, soha az ördög sem 
nézett bele; azokat én odaadom magának. 
Máig sem tudom mi van bennök. Próbáljon 
velők. Előre mondom, hogy nem fog boldo-
gulni, mert a nevelőnőm sem értette, pedig 
az nagyon okos kisasszony volt. De hát azért 
van az embernek esze, hogy éljen vele. Látja 
azt a falut itt jobbfelől ? — No, az Csipigó-
Macskás. Ott is van egy mester, az valamivel 
hamarabb kezdette, mint maga, mert azután 
csak fináncz volt két évig. Menjen el' hozzá. 
Igaz, hogy az katholikus, maga református, 
de hiszen a 2-\-2 minden rithus szerint = 4. 
Azután balra is van egy falu, az Bárány-Újfalu, 
ott is van egy mester, igaz unitárius, de az 
éppen jó, legalább lesz a mi fölött összeveszsze-
nek, menjen el ahhoz is. Az már fiatalabb mint 
maguk, csak a tavaly küldötte ide a püspök. 
Egyik sincs tovább egymáshoz, mint egy fél-
mértföld, az ember egészségi szempontból is 
megtehet annyi mozgást. Vigye el a könyve-
ket, hátha hárman tudnak valamire menni! 

Tóth bácsi majd hogy kezet nem csókolt 
az ezredesnek. Hisz az nagyszerű idea. Alig 
várta, hogy reggel legyen. Egy tarisznyába 
rakta a könyveket, kezébe vett egy botot s 
átballagott Macskásra. Hízelegnünk kell ma-
gunknak azzal, hogy világkezdete óta élt ben-
nünk valami ösztön az összetartásra. A hol 
megszagoltuk egyik a mást, mindjárt von-
zódtunk is egymáshoz. (Nekem úgy tetszik, 
hogy újabb időben ez a jó tulajdonunk kezd 
rólunk lekopni!) A macskási kollega nagy sze-
retettel fogadta az új pályatársat. Neki is 
feküdtek mindjárt a halom könyvnek, a minek 
során rájöttek szépen, hogy egyik sem tud 
semmit. De azért csak büfléztek délig. 

— Tudja mit kolléga — mondta a macs-
kási — ebéd után sétáljunk át Újfaluba; az 
most jött Kolozsvárról, hátha többet tud, 
mint mi. 

Az unitárius kolléga szintén hasonló sz'ves-
séggel fogadta. Az csakugyan többet is tudott. 
Azon volt egy kis kollégiumi bőr; fiatal volt 
még, nem járt olyan helyeken, a hol lekopjék. 

Mire estére került a dolog, akkorra már 
szépen brúderek lettek és rájöttek, hogy nem 
lenne bolondság minden héten egy délutánt 
együtt tölteni. 

Nem vitatom, ha vaijon tényleg a tanulás-
vágy, avagy az együtllét édes érzete volt-e a 
fő ok, de annyi igaz, hogy attól fogva a három 
kollega minden szombaton délután összejött. 
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De úgy hiszem, hogy mind a kettő. Hiába! 
az mégis csak úgy van, hogy a közös nyomor 
hoz össze, míg a jóllét eltávolít. Ha minden 
tanítónak 1000 frt fizetése lenne, akkor ma 
az Orsz. Bizottság, az állami és felekezeti 
tanítók egyesülete valahol még embrió alak-
ban léteznék. Hogy a tanulásvágy is sarkalta, 
azt is tudom indokolni, mert később, a mikor 
a nap — kit Eötvösnek nevezünk — felsütött, 
ez a három ember ott állott a legintelligen-
sebb és legképzettebb tanítók sorában. Hogy 
később magasabb polczon egyiket sem láttuk, 
annak más okai voltak. Az unitárius pap lett, 
a kath. hirtelen elhalt, Tóth bácsi pedig onnan 
nősült gazdagon és nem akart a birtokától 
megválni. 

Nos, ezzel itt is vagyunk a végén. Elnevez-
ték magukat járáskörnek, nem a megyei 
járásról, hanem, hogy egymáshoz jártak; ki 
hitte volna akkor, hogy annak a három ember-
nek a privát industriája valamikor élőfává 
fejlődjék! 

Húsz évig állott fön, mialatt annyi változás 
történt, hogy később csak havonkint egyszer 
tartottak gyűlést. Tanultak, művelték magukat, 
lépést tartottak a korral és tiszteletet szereztek 
az állásnak. 

És mivel fizetett a nemzet? 
Bizony ha van állam a világon, úgy a 

magyar állam az, a mely irtózatos összeggel 
adós a maga tanítóinak. Vaj, mikor fizeti 
meg ?! 

Ugy hiszem, ez volt hazánkban az első 
általános tanítói járáskör s az is egy katona-
tiszt agyából pattant ki! — Hja! ilyen 
az élet! 

(Segesvár.) Csutak Lajos. 

IRODALOM. 
Megjelentek: A Nagy Képes Világtörténet 

95. és 96. füzete. Egy-egy füzet ára 60 fillér; 
kapható füzetenkint és havi részletfizetésre is. 
(Révai Testvérek, VIII., Üllői-út 18. sz.) — 
A győri Egyetemes Könyvtár 125—126. száma 
Sennovitz Gyulától a magyar nemzeti iroda-
lom történetét adja dióhéjban. Ugyané válla-
lat 120—121. száma a tanuló-ifjúság számára 
hazafias költemény - gyűjteményt tartalmaz. 
A költeményeket Schön Bernát válogatta ki 
nagy szakértelemmel s a tanuló-ifjuság igé-
nyeinek figyelembevételével. A műben „Már-
czius 15" és „Október 6" czím alatt a haza-
fias alkalmi versek gazdag választékát találjuk 
a legjobb magyar költők neve alatt. Szavalók-
nak különösen ajánlható. Mindkét mű kettős 
füzetet képez s ára 40 fillér, piros vászon-
kötésben 70 fillér. Kapható minden könyv-

kereskelésben. — A Franklin-Társulat kiadásá-
ban a Szalag János által írt Scprőczirok-ter-
melés czímű mű második javított kiadása. 
A kis munka teljesen gyakorlati irányban 
tárgyalja a cziroktermelésnek minden mozza-
natát, teljesen a hazai tapasztalatokon van 
fölépítve és egészen kimeríti a tárgyat. A kis 
munka mint a „Falusi Könyvtár" 53. kötete 
jelent meg s ára 1 korona. — Daloskönyv. 
Négyes karra írt dalok gyűjteménye. Községi 
és ifjúsági dalárdák használatára szerkesztette 
ifj. Fövenyessy Bertalan. Kapható a szerkesz-
tőnél Abauj-Szikszón; ára 1 K. — Gyászdalok. 
Négyszólamú férfikarra. Dalárdák, főiskolai 
és főkép tanítóképezdei énekkarok számára 
szerkesztette Veress Gábor kép. tanár. Buda-
pest, Kókai Lajos kiadása. Ara 1 K. — A 
Tudományos zsebkönyvtár cz. gyűjteményben 
ismét megjelent öt szám: 74. sz. Allamszám-
vite'tan. Irta dr. Berényi Pál. 75. sz. Jogböl-
cselet. Irta dr. Somló Bódog. 76. sz. Rovar-
gyűjtő. Irta dr. Cserey Adolf. 77. sz. Szer-
vetlen chemia. Irta Schwicker Alfréd. 78. sz. 
Mechanika. Irta dr. Lévay Ede. Egyes szám 
ára 60 fillér. A gyűjtemény teljes árjegyzé-
kével ingyen szolgál minden hazai könyvkeres-
kedés. Megemlítjük, hogy a „Tudományos 
zsebkönyvtár" füzetei részletfizetésre is kap-
hatók a kiadónál Stampfel Károlynál Pozsony-
ban, valamint minden könyvkereskedésben. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Károlyi László 

grófnak, a ki Sompatak-Kishután 8000 korona 
költséggel egy róm. kath. elemi iskolát épít-
tetett ; a budapesti II. ker. szegény-gyermekeket 
felruházó egyesületnek, a meiy a kerületbeli 
iskolás-gyermekeket 2800 korona értékű ruhá-
val látta el; a marosvásárhelyi agrár takarék-
pénztár-részvénytársaságnak, a mely az ottani 
tanintézetek részére 580 koronát adományozott; 
a marosvásárhelyi takarékpénztár r.-t.-nak, a 
mely az ottani szegény sorsú tanulók fölruhá-
zására 300 koronát adományozott; a magyar 
vereskeresztegylet sepsiszentgyörgyi fiókkörének 
azon alkalomból, hogy az ottani áll. el. isk. 
szegénysorsu növendékek felruházására 400 k. 
adományozott; a boiczai takarékpénztár igaz-
gatóságának isk. czélra tett 370 k. adományáért. 

Kinevezte: Majoros Erzsébet oki. óvónőt 
a somodii áll. óvodához óvónővé; Bntyka 
Károly oki. tanítót a dunaföldvári községi 

j jellegű gazdasági ismétlő-iskolához gazdasági 
szaktanítóvá; Pelz Gizella oki. óvónőt a per-
laki áll. óvóhoz óvónővé; Elekes István okL 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 2 . SZÁIL. 

tanítót a topánfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Gagyovszky Béla oki. tanítót a sing-
léri áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fúria 
Károly oki. tanítót az orkutai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Szemmáry András oki. tanítót 
a csanyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fegyó 
Ferencz oki. tanítót a demethei áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Csik Mihály oki. tanítót a 
viski áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Pillér Ida 
oki. tanítónőt az ökörmezői áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Székely Ilona oki. óvónőt 
a mező-laborczi áll. óvóhoz óvónővé; Briihl 
Lujza oki tanítónőt a zborói áll. el. népisk.-
hoz _r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Antal Margit kisfaludi áll. el. 
isk. tanítónőt a szolyvai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Nagy József medvési áll. el. isk. 
tanítót az alamori áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Dévai Bálint 
russi áll. el. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 540 koronát ideiglenesen; Murányi József 
topánfalvi áll. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 720 koronát; Udvösi Antal alsó-
dubováni munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanító részére évi 500 koronát ; liozgonyi 
Endre kun-szt-miklósi közs. isk. tanító részére 
évi 1060 koronát; Hubert Hermán szabadkai 
munkaképtelen közs. keresk. isk. tanítónak 
évi 900 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Popovics G-yörgy alcsilli nyug. g. kel. 
tanító özv., szül. Presovszky Ida részére évi 
300 koronát; néh. JRotaridesz János hont-
somosi nyug. volt ág. ev. tanító özv., szül. 
Miskolczy Mária részére évi 300 koronát; 
néh. BariUch Ede bánfalvi r. kath. volt tanító 
özv., szül. Strausz Terézia részére évi 300 ko-
ronát és 4 árvája részére 200 koronát; néhai 
Barillits Mátyás magyar-óvári nyug. volt közs. 
tanító özv., szül. Beisinger Alojzia részére évi 
616 koronát; néh. Schulhof Lajos szegedi izr. 
volt tanító özv., szül. Steiner Saroltának évi 
700 koronát; néh. Csorán János nyug. volt 
branyicskai g. kel tanító özv., szül. Szabó 
Zsuzsának és 5 árvájának évi 550 koronát; 
néh. Révfy István nyug. volt kocséri r. kath. 
tanító özv., szül. Tóth Borbálának évi 415 
koronát; néh. Nyegrán Péter czigányi nyug. 
volt g. kath. el. isk. tanító özv., szül. Magyar 
Máriának évi 300 koronát; néh. Kirmann 
József nyug. volt nádkuti r. kath. el. isk. 
tanító öz r., szül. Froschhauer Máriának évi 
311 koronát; néh. Stefcsek István dubraviczai 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Fridrich Albinának 
évi 450 koronát; néh. Kardos János érsek-
halmi nyugdíjazott tanító özv., szül. Godó 
Emiliának részére évi 430 koronát. 

Árvahá/.ba való fölvételét e l rendel te : 
néh. Orlai Imre vasztélypusztai áll. el. isk. 
volt tanító Elemér nevű árvájának a kecske-
métibe ; néh. Derzsi Albert volt peteki áll. 
el. isk. tanító Póli nevű árvájának a kolozs-
váriba. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
W. 1. Hitelesített másolatokat is lehet mellé-

kelni. 2. Csak pályázatra bocsájtott állásért 
lehet — mindig a kir. tanfelügyelő útján — 
folyamodni. Altalánosságban tartott kérvénye-
ket visszaküldenek. — Sp. Cz. Bonyhád. 
Magántanulóról bizonyítványt az állít ki, a ki 
a tanulót megvizsgálta; természetes, hogy a 
magánvizsgálati díj is őt illeti. Az anyakönyvbe 
is a vizsgáló tanító írja be s nem az, a ki a 
gyermeket tanította. — Sz. E. öyurgyevó. 
1. Áll. isk. tanító fiz. előleget a minisztertől kérhet. 
(Ez csak magától érthető!) 2. A kérvényre 1 K. 
bélyeg kell s az adóhivatalnál rá kell Íratni, 
hogy a fizetést nem terheli levonás. — B. J . 
Bodrog-Olaszi. Nem; szünetet csak az iskola-
föntartó hatóság adhat. Olyan „törvény vagy 
utasítás nincs." — N. S. F.-Acsa. Nem von-
ható le jogosan. — 1871. Mi, részünkről, 
méltányosnak tartjuk. Forduljon esetleg az 
egyházkerületi tanfelügyelő úrhoz, kérve, hogy 
ő járjon közbe. — P. S. Arról, hogy tanítók 
egészen ingyen kaphatnak szőllővészőt új tele-
pítéshez, mi semmit sem tudunk. — Kimu-
tatás. Rovne. Mi a község dolgaiba nem avat-
kozhatunk. Ha önnek van igaza, forduljon 
panaszával a kir. tanfelügyelő úrhoz. A gazda-
sági tanfolyamok tartására vonatkozó hirdetést 
lapunk is közli. N. K. B. Nagy gondatlan-
ság, ha a tanító, helyét változtatni óhajtván, 
előbb lemond s csak azután próbál keresni más 
állást. Az ilyen — mint a tanítói pályáról 
lelépett — elveszti addig szerzett szolgálati 
igényeit. — W. I . Nem tartjuk méltányosnak, 
hogy a tanító jövedelmét évenkint 30—40 
koronával csonkítsák evvel a megokolással: a 
szülők szegények, a tanításdíj behajthatatlan, 
Az iskolaföntartó igyekezzék módját találni a 
megfelelő kárpótlásnak. Ha 800 .koronánál 
kisebb e miatt a jövedelem: folyamodjék állam-
segélyes kiegészítésért. — Garamparti . A 
tanítók elmozdíthatóságáról a Tanítók Tanács-
adója cz. müvünk 40—41-ik lapján találja meg 
a kivánt fölvilágosítást. - I . K. A község 
— ha anyagi ereje megengedi — mindake't 
helybeli felekezeti iskolát segélyezheti. — 
U. J. Az illető tanítót díjlevele is kötelezi a 
„vasárnapi iskolások" tanítására, miért akartehát 
most ezért 40 koronát követelni ? Ezt a mun-
kát ő tőle követelhetik jog szerint. — Szondi. 
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Ha igaz, hogy az illető tanító 1895 jan. 1-én 
nyugalomba ment, mindamellett 1895 január, 
febr., márcz., ápr. hónapokra az esedékes tanítói 
fizetést is fölvette: akkor evvel tiltott dolgot cse-
lekedett. Jelentsék be a kir. tanfelügyelőnek, hogy 
az orsz. nyugdíjalap kára visszatéríttessék. — 
B. L. 1'. Helmecz. Bélyegtelenttl is elfogad-
ják abban az esetben, ha tanító tulajdonképen 
törvényes kötelezettséget teljesít az iratok 
beterjesztésével. — N. B. Lehetnek oly szol-
gálati közérdekek, midőn a tanító 65-éves 
kora előtt sem alkalmas már hivatala 
betöltésére. Ily esetben hivatalos nyugdíjazási 
eljárást indíthatnak ellene. Forduljon a kir. 
tanfelügyelőhöz támogatásért, ha azt látja, hogy 
méltatlanságot és törvénytelenséget akarnak 
önnel szemben elkövetni. — M. 1). Miután a 
közokt. min. úr megengedte, hogy a szl . . . 
g. kel. tanítói és lelkészi állás egyesíttessék 
oly módon, hogy az alkalmazandó lelkész oki. 
tanító is legyen, ön nyugodt lélekkel elfogad-
hatja a nevezett állomást. — Gulyás I . A 
tanító kötelességet mulaszt, ha újabb állását 
be nem jelenti nyugdíjigénye helyesbítése 
végett. Az esetleges kár őt sújtja. Az ön 
említette eset lehetősége rendkívüli esetben 
nincs kizárva. — L. Pál. Az 1853. évi 
márczius 2.-án kelt Úrbéri Nyiltparancs 12-ik 
§-a intézkedett arról, hogy erdőrészek kihasí-
tásánál azon lelkészek és iskolamesterek szá-
mára, kiket az addigi úrbéri tör fények sze-
rin faizás illet, egy erdőrész adassék, még 
pedig — egyéb megállapodás hiányában — ily 
lelkésznek egy egész, ily iskolamesternek 
V2 telki illetőség adandó. — Veritas. 1. Miután 
10 gyermeke közül 5 tanul közép- vagy ma-
gasabb iskolában, folyamodjék ezek tandíj-
mentesítéseért külön-külön az illető intézet 
igazgat 5sága útján. Igazolja a föntebbi körül-
ményt, továbbá tanítói minőségét. Minden-
esetre számíthat kedvezményre, ha fiai jól 
tanulnak és jó magaviseletűek. 2. Bármily 
kellemetlen, hogy a jobb díjazású állásra nem 
a régibb tanítót választották, ez ellen föleb-
bezni nem lehet, mert képesített tanítók közül 
szabadon választhattak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Márczius 15.-ét, a sajtószabadság nagy 

ünnepnapját, úgy a fővárosban, mint a vidéken 
is mindenütt megülték az iskolák. Ez ünne-
pekről számos tudósítást kaptunk, de tér szűke 
miatt, csak a fölött való örömünknek adha-
tunk kifejezést, hogy a magyar ifjúságot a 
tanítóság országszerte hazaszeretetben és a 
király iránti hűségben neveli. 

11 

— Péter fy Sándor ünneplése. Péterfy 
Sándort volt és jelenlegi nőtanítványai meg-
ható módon ünnepelték f. hó 17.-én születésé-
nek 60. évfordulója és névünnepe alkalmából. 
A hála e kedves ünnepe az orsz. kisdedóvó-
egyesület képző-intézetének dísztermében folyt 
le, mely színültig megtelt az ünnepelt volt és 
jelenlegi tanítványaival és tisztelőivel. A minis-
ter képviseletében Molnár Viktor min. tanácsos 
jelent meg Halász F. oszt.-tanácsossal; ott voltak 
továbbá: Baehát Dániel esperes, dr. Katonáné, 
Tóth József, Mosdósy I., Berecz Gy., Lőrinczy Gy. 
és Körösi H. kir. tanfelügyelők, Cseike Győző, 
Léderer Ábrahám, Nagy László, Sretvizer Lajos, 
az ág. h i t ^ ev. iskola tantestülete stb. Riadó 
taps és éljenzés fogadta a „tanítók atyját" 
megjelenésekor. Az ünneplést a képző-intézet 
leánynövendékeinek szép éneke vezette be, 
mely után a volt tanítványok nevében Talay 
Irén polg. leányiskolái igazgató üdvözölte nagy 
tetszésben részesült szép beszédben a szeretett 
mestert, a kinek nagy érdemei eltörölhetetlen 
betűkkel vannak beírva Magyarország nép-
oktatásügyének arany-könyvébe. A volt tanít-
ványok szónokának ékes szavaiban az őszinte 
hála és az igaz szeretet nyert kifejezést az 
ősz mester iránt, a kinek egész élete az altruiz-
mus fényes példája. Végül jelentette Tatay 
Irén, hogy Péterfy tanítványai, hálájuk jeléül, 
a Mária Dorothea-egyesületnél alapítványt tet-
tek, melynek kamatai évenkint márczius 18.-án: 
Sándor napján fognak kiosztásra kerülni. Péterfy 
Sándor a hála és szeretet szavaira szeretettel vá-
laszolt. Boldognak vallotta magát, hogy meg-
érhette a legfőbb földi jót: a tanítványok háláját. 
Megköszönte tanítványainak, hogy nemes példát 
adtak az utánuk következőknek azzal, hogy a 
tanítónők jótékony intézményét: a Mária 
Dorothea-egyesületet támogatják, de kérte őket, 
hogy az alapítványokat ne egyesek, hanem 
az intézetek nevéhez kapcsolják. A mester szavai 
nagy hatást keltettek s a nőtanítványok sze-
mében csillogni láttuk a legszebb és legdrá-
gább gyöngyöt: a hála és szeretet könyeit. 
Feledhetetlen, szép jelenet volt ez! Nagy 
hatást keltettek Molnár Viktor min. tanácsos 
ékes^szavai is, a ki Wlassics minister nevében 
üdvözölte azt az apostoli működésű férfiút, a 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 2 . SZÁIL. 

ki már 30 év óta mindig egész lelkét adta 
oda a közügyeknek s mégis, vagy éppen ezért, 
egész lelkével, fiatalon érte meg áldásos életé-
nek 60. évét. Meghatottai válaszolt Péterfy 
e mindnyájunk lelkéből mondott ékes szavakra; 
megköszönte a minister jóakaratát s Isten 
áldását kérte működésére, mely új, hatalmas 
lendületet adott a hazai közoktatás ügyének. 
Üdvözölték ezután az ünnepeltet: Komáromi/ 
Lajos azErzsébet- nőiskola, Peres Sándor aKisded-
nevelők Orsz. Egyesülete, Falvai/ Antal az ág. 
hitv. ev. polg. és el. iskolák, Lakits Vendel a 
M. T. Orsz. Bizottsága és az Eötvös-alap, Tóth 
József a Tanítók Orsz. Árvaháza, Schön József 
a Népnevelők Budapesti Egyesülete és Halász 
Náthán az Orsz. Izr. Tanítóegyesület nevében. 
György Aladár fölolvasta a beérkezett számos 
üdvözlő levelet és táviratot, köztük Tisza 
Kálmánnéét és Berzeviczy Albertét és átadta az 
ünnepeltnek a Pozsonymegyei Tanítóegyesület 
tiszteletbeli tagsági díszoklevelét. A képző-
intézeti leánynövendékek nagyon szép magán-
és karéneke zárta be a hála és szeretet e 
szép ünnepét, melynek végeztével a hálás 
tanítványok szeretettel vették körül jóságos 
mesteröket, kinek mindegyikökhöz volt egy-

-egy jóságos, atyai szava. Ennél szebb ünnepet 
keveset láttunk, de viszont embert is keveset 
szeretnek jobban, mint Péterfy Sándort. A Nép-
tanítók Lapja azzal járul Péterfy ünnepléséhez, 
hogy 28.000 olvasója nevében azt kivánja, 
hogy a „tanítóság atyját", az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza megalapítóját a jóságos Gond-
viselés sokáig, sokáig éltesse! 

— Rendelet b. Eötvös József munkái 
tárgyában. A vallás- és közoktatásügyi minister 
az összes kir. tanfelügyelőkhöz a következő 
(18.387. számú) körrendeletet intézte: „Az 
Orsz. Eötvös-Bizottság még az 1899. évben 
országszerte mozgalmat indított b. Eötvös 
József összes munkái új teljes kiadásának 
terjesztése érdekében. Habár e nagy irodalmi 
jelentőségű s egyszersmind jótékony czélú 
vállalkozásra az 1899. évi 4476. eln. sz. alatt 
kelt rendeletemmel az ill. isk. hatóságok 
figyelmét fölhívtam, ill. Eötvös müveit az 
iskoláknak megszerzésre ajánlottam, mind-
azonáltal a hazafias és szinte nemzeti érdekű 
czél még nines úgy fölkarolva, mint kívánatos 
volna, egyrészt ez örökbecsű müvek elter-
jedésének, másrészt a Tanítók Házának érdeké-

ben, melynek föntartására fordíttatnék a kiadás 
tiszta jövedelme. Ezért a kivánt siker érdeké-
ben ezennel elrendelem, hogy a szóbanforgó 
mű a kiadó czég által fölajánlott részletfizetési 
föltételek és pedig a mű árának 80 koronának 
5 évre leendő fölosztása mellett a beiratási 
díjak terhére azon állami elemi iskolák részére 
vétessék meg, a melyeknél hatnál több tan-
erőből álló tanítótestület van. Ugyancsak elren-
delem, hogy a szóbanforgó művet a föntjelzett 
részletfizetési föltételek mellett az áll. polg. 
iskolák, valamint az állami elemi tanító- és 
tanítónőképző-intézetek is szerezzék meg. A 
községi elemi és polgári iskoláknak pedig 
Eötvös műveinek való beszerzését újból me-
legen ajánlom figyelmükbe. Budapest, 1901 
márczius 12. A minister meghagyásából : 
Halász, osztálytanácsos." 

— Á fővárosi polgármester köszönete. 
Halmos János, Budapest székes-főváros pol-
gármestere, a következő levelet intézte lapunk 
f. szerkesztőjéhez: „Nagyságos Ujváry Béla 
kir. tanácsos úrnak, a Néptanítók Lapja felelős 
szerkesztőjének, Budapest. A Néptanítók Lapja 
tanító-olvasóitól a fővárosi Ínségesek javára 
befolyt s Nagyságod által f. évi febr. 25.-én 
kelt becses beadványa kapcsán hozzám beter-
jesztett 21 K. 86 fillér, szóval: huszonegy 
korona 86 fillér átvételét midőn ezennel elis-
merem, nem mulaszthatom el, hogy Nagysá-
godnak az ínségesek nevében köszönetemet 
fejezzem ki. Egyszersmind szives tudomására 
hozom, hogy a beterjesztett összegnek az Ínsé-
gesek közt leendő szétosztása iránt ha-on szám 
alatt kelt rendeletemmel egyidejűleg intézked-
tem. Budapest, 1901. évi márczius hó 1.-én. 
Halmos, polgármester." — Ez a köszönet 
tulajdonképen a nemesszívű adakozókat illeti. 

— „Tanítók Háza szappanja" kerül leg-
közelebb forgalomba. Az Eötvös-alap mái-
hónapokkal ezelőtt engedélyt adott a „Láng 
M. A. és Társa" czégnek, hogy a Tanítók 
Háza javára és neve alatt házi mosó szinszap-
pant hozzon forgalomba. Az említett czég 
most Budapesten központi nagy gyári rak-
tárat nyit, mely a „Tanítók Háza gyufáját" 
is terjeszteni fogja. Remélhető, hogy e köz-
ponti gyári raktár nagyban hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy a Tanítók Háza gyufájának for-
galmát tetemesen növelje s az új czikknek, 
mely egyaránt szükséges úgy a leggazdagabb, 
mint a legszegényebb háznál, nagy piaczot 
teremtsen. A mi iparczikkeink akcziója tehát 
most a központból fog kiindulni s reméljük, 
hogy, ha eddig csak a gyújtó átlag 500 
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koronát jövedelmezett negyedévenkint, a na-
gyobb és központi akcziónál fogva a Tanítók 
Háza jövedelme e réven tetemesen növekedni 
fog. Szükséges azonban, hogy t. kartársaink 
az eddiginél még nagyobb buzgóságot fejtse-
nek ki ez irányban. Most már a „tanítónék" 
és „tanítónők" is nagy hasznára lehetnek a 
Tanítók Házának, a — szappanfogyasztással. 
A mit a nők a kezükbe vesznek, az sikerülni 
szokott. Ezt az tig}et pedig, meg vagyunk 
róla győződve, a tanítónék és tanítónők lel-
kesen föl fogják karolni, mert hiszen tanítók 
fiainak boldogulásáról van szó. A „Tanítók 
Háza szappanja", ha a tanítóság fölkarolja, 
ötször annyit jövedelmezhet a „mi fiaink" 
főiskolai internátusa javára, mint a „Tanítók 
Háza gyufája", mely tudvalevőleg 3A év alatt 
1500 koronán fölül jövedelmezett. A központi 
raktár április elején kezdi meg a működését, a 
mit jelezni fogunk. Most föl akartuk hivni előre 
t. olvasóink figyelmét új iparczikktinkre, mely 
iránt már most kérjük szíves érdeklődésüket. 

— Természetrajzi gyűjtemény népis-
kolák számára. Lapunk mult évi 43. számá-
ban közöltük, hogy Kunszt Károly somorjai 
tanító azt az ajánlatot tette az Eötvös-alapnak, 
hogy nála tett megrendelések utáa 10° o-ot 
ad a Tanítók Házára. Akkor megemlítettük 
azt is, hogy Kunszt Károly árjegyzéke szerint 
31 drb kitömött állat (teljes népiskolai gyűj-
temény) 111 koronába kerül. Most Kunszt 
Károly sajnálattal értesít minket arról, hogy 
ajánlatának nem volt meg a kellő sikere, mert 
csak az újbányái állami iskola rendelt nála 
48 és a horgospataki állami iskola 11 korona 
értékben. Azért Kunszt Károlynak sok meg-
rendelése volt, de a — budapesti kereskedők-
től, a kiknél az iskolák, a melyek Kunszt 
Károlyban nem biznak meg, megrendeléseket 
tesznek és ugyancsak Kunszt Károly munkáját 
kapják meg, jóval drágábban. (Egy gó ya p. 
Kunszt árjegyzékében 14 K., budapesti keres-
kedésben meg 22—35 K.) Eddig tehát ( 4 hónap 
alatt) csak 59 K. erejéig volt a kartársaknak 
bizalmuk Kunszt Károlyhoz, a ki ennek 10°/o-a 
fejében 6 koronát adott az Eötvös-alapra, 
ehhez hozzácsatolta népszámlálási jutalékának 
3A-részét 29 koronát s ezt kiegészítette 15 
koronával 50 koronára, melyet beküldött 
hozzánk. Megragadjuk ezt az alkalmat (köszö-
netet mondva az Eötvös-alap elnöksége nevé-
ben Kunszt Károly kartársunknak buzgóságá-
ért), hogy az iskolák igazgatóinak ismételten 

figyelmébe ajánljuk Kunszt Károly ajánlatát, 
melyet lapunk 1900. évi október 25.-Í (43.) 
számában egész terjedelmében olvashatnak. A 
Tanítók Háza csak úgy fog virágozhatni, ha 
a tanítóság minden kínálkozó alkalmat meg-
ragad arra, hogy ez intézmény jövedelmeit 
szaporítsa. Az Eötvös-alap nem kér anyagi 
áldozatokat a tanítóktól, (mert a 3 K. tagsági 
díj nem „áldozat") hanem csak érdeklődést 
és vállvetett munkálkodást! 

— Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 
könyvünket, mely már a tanítóság széles réte-
geiben el van terjedve, Csíkvármegye kir. 
tanfelügyelője: Sz. Szabó Géza következő kör-
rendeletében ajánlotta: „A Néptanítók Lapja 
szerkesztői kiadásában megjelent „Tanítók 
Tanácsadója" czímű útmutató könyvet, mint a 
tanítókra nézve föltétlenül szükséges, a hatósá-
gok munkáját megkönnyítő és az iskolai 
Szervezettan anyagát is magában foglaló mű-
vet, megszerzésre melegen ajánlom." —• A 
Tanítók Tanácsadója szerkesztőségünkben ren-
delkető meg; ára: fűzve 2 K. 60 f., kötve 3 
korona. A ki ajánlva kívánja küldetni, posta-
költségre 45 fillért mellékeljen. 

— Az „Állami Tanítók Országos Egye-
sülete" folyó évi ápril hó 4.-én délelőtt 9 
órakor tartja évi rendes közgyűlését Buda-
pesten a M. Tanítók Kaszinójában (József-
körűt 8.), melyre a tagokat ez úton is meg-
hívja az elnökség. Ápril 3.-án délután 6 órakor 
előértekezlet ugyancsak a Kaszinóban. Főbb 
tárgyak : Anyagi ügyeink. A gyermeklélek 
megfigyelése. A főváros környékének becsa-
tolása s tanügyi középpontok szervezése, stb. 

— Adomány a gazdasági ismétlő-iskolák 
részére. A budapesti Hungaria műtrágya-, kén-
sav- és vegyi ipar-részvénytársaság eddig 100 
gazdasági ismétlő-iskolát szerelt'föl műtrágya-
táblázatokkal és külön e czélra készült minta-
gyűjteménynyel. Tervbe vette a társaság, hogy 
lassankint az összes gazdasági ismétlő-iskolákat 
fölszereli ily gyűjteménynyel. A többek közt 
most 400 ily nagyobb iskolának óhajt káli, 
illetve kainit - mintákat adományozni, a mely 
minták, mint a műtrágya-gyűjteménynél is, e 
czélra készített, fölirással ellátott üvegekben 
vannak .elhelyezve. Minden egyes mintagyűjte-
mény 3—3 palaczkból áll. 

— Kérelem. Fölkérem e lap tisztelt olva-
sóit, ha ismernek egy a Neiszer-féle kaptárak-
kal való méhészkedésben jártas egyént, a ki 
hajlandó a Mehádián levő méhesemet önállóan 
kezelni, szíveskedjenek engem értesíteni, hogy 
az illetőt eziránt fölszólithassam. Legczél-
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szei'übl> lenne, ha az illető tudatná velem a 
föltételeket. Nőtlen ember előnyben részesül, 
a szűk lakás miatt. Csakis olyanra reflektálok, 
a ki már méhesben alkalmazásban volt és 
írni - olvasni is tud. Állandó alkalmazásra is 
számíthat. Jelenleg 40—50 méhcsaládom van, 
de a pavillon 108-ra van berendezve. Állását 
azonnal elfoglalhatná. Készpénzfizetést és 
jövedelmi %-ot adhatok. Lakásul 1 nyári 
szoba a méhes mellett. A méhes a szőllőben 
van a topleczi állomástól 15 percznyire. A 
szőllőben vinczellér van alkalmazva. Tiszte-
lettel: Nagyvárad, 1901 márczius hó 13.-án. 
Gramma Döme, kii-, s.-tanfelügyelő. 

— A Vörösmarty-szoborra és alapra az 
Eötvös-alap pénztárosánál befolyt továbbá: 
Ev. Lyceum tanári kara 5 K.; Csánky Gyula 
gyűjtő-ívén 25 K., melyhez járultak: Bodor 
Miklós 5 K.; Uáhár Ella 1 K.; Kuhány Mihály 
1 K.; Múlik József 2 K.; Zajzon Farkas 1 K.; 
Zajzon Béláné 1 K.; Bodor Ida 1 K.; Nagy 
István 1 K.; Nagy Istvánné 1 K.; Király 
[stvánné 1 K.; Schneider Hedvig 1 K.; Csinádi 
Lajos 1 K.; Jakah Álmos 1 K.; Király István 
1 K.; Hadnagy Antal 1 K.; Földi Jenő 1 K.; 
Csánky Gyula 4 K., összesen 25 K.; Szende 
Antal gyüjtő-ívén 17 K., melyhez járultak: 
Szende Antal 1 K.; Mártin Gyula 1 K.; 
líaschmeye/ József 1 K.; Turcsek Nándor 1 K.; 
Kőváry Ernő 1 K.; Schandl Ferencz 1 K.; 
Szvoboda Márton 1 K.; Linczenpolcz János 
1 K.; Hrivnyák János 1 K.; Linczenpolcz Pál 
1 K.; Papattschek Rezső 1 K.; Bozó József 
1 K.; Koller János 1 K.; Marhs Henrik 1 K.; 
Wetzler Samu 1 K.; Emberger János 1 K.; 
Krén József 1 K, összesen 17 K.; Margóczy 
Gyula gyüjtő-ívén 12 K. 10 f., melyhez adtak: 
IV. polg. isk. oszt. tanulói 2 K.; I. polg. isk. 
oszt. tanulói 90 f.; III. polg. isk. oszt. tanulói 
4 K. 20 f.; II. polg. isk. oszt. tanulói 1 K. 
50 f.; négy 'el. isk. osztály tanulói 3 K. 50 f., 
összesen 12 K. 10 f. (Folytatjuk.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Csizsek János (Sasvár) 40 f.; Veress 
Miklós (Zálnok) 20 f.; zentai asztaltársaság 
2 K. 62 f.; Szabó János (Mező-Laborcz) 90 f.; 
„öt közs. el. iskolai tanítóBékés (bek. Nagy 
Mihály) 10 K.; Balzer Adolf (Budajenő) 5 K. 
90 f. ; dr. Eben Mihály (eladott számgépei 
után) 10 K.; Patkó Antónia (Tiszanagyrév) 
30 f.; Sztraka Károly (Bacsófalva) 40 f.; 
devecseri izr. népiskola tanulói 4 K.; magyar-
zsákodi tánczmulatság jövedelme (bek. Szen-
kovits Lajos) 36 K. 82 f. (fölülfizettek: Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi minister 20 K.; Ineze 
Dániel tanító 1 K.; Csitter János 1 K.; Szenti 
Károly körjegyző 1 K.; Ponyiczky Elek kör-
orvos 1 K.; id. Szenkovits Lajos 1 K.; Zelezer 

Lázár csendőr 1 K.); Ilöckl Jakab, Szomajom 
(tánczmulatság jöv.) 6 K. 46 f. — 2. Eötvös-
alapra: Kunszt Károly (Cs.-Soniorja) 50 K.; 
Biikky József, Nagy-Abony (egy rögtönzött 
farsangi mulatság tiszta jövedelme) 4 K.; 
Jámbor Lajos, Békés (tagsági díja) 3 K.; 
Iláray Gyula járásköri főjegyző, általa gyűjtött 
tagok tagsági díja fejében 38 K.; Sándor 
Lajos, Magyar-Hidegkut (részesjegyének 1. rész-
lete) 10 K.; Kántor Ferencz, Ricsa (m. és f. 
évi tagsági díja) 6 K. — 3. A Vörösniarty-
szobor és alapra: a rimamurány-salgótarjáni 
vasmű-részvénytársaság iskoláibau rendezett 
gyűjtés eredménye 29 K. 28 fillér (ehhez 
járultak: az aczélgvári el. iskola I—II. leány-
osztálya 1 K. 88 f.; I. vegyes osztálya 2 K. 
24 f.; II. vegyes osztálya I K. 70 f.; III. v. 
osztálya 5 K. 50 f.; IV. v. osztálya 90 f.; 
Y—YI. v. osztályai 1 K. 16 f.; aczélgvári 
leányismétlősök 60 f., aczélgyári iparostanon-
czok 2 K. 20 f., a salgóbányatflepi iskola 
I—II. osztályai 3 K. 52 f.; III—VI. osztályai 
5 K. 88 f.; iparostanonczok 3 K. 70 f. = 29 K. 
28 f.) Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII., Wesselényi-u. 44. ^z.). 

— Halálozások. KerscJibaummayer Nándor 
hidegségi róm. kath. kántortanító életének 
45-ik, tanítóskodásának 24-ik évében f. hó 
6.-án Hidegségen (Sopronm.) meghalt. 22 évet 
töltött Hidegségen folytonos közhasznú mun-
kában. E kis községben virágzó szövetkezetet, 
tűzoltóságot léte ített. Főérdeme, hogy a tiszta 
horvát községet szívvel, lélekkel teljesen meg 
magyarosította. — Bartay Mária sztropkói 
állami tanítónő 36-éves korában, 15 évi ügybuzgó 
működése után, márcz. hó 2.-án hosszas szen-
vedés után meghalt. — Özv. Bosenstein Adolfné, 
szül. Jelinek Júlia éltének 60. évében Pozsony-
ban e hó 2.-án jobblétre szenderült. A boldo-
gult özvegye volt Rosenstein Adolf volt balassa-
gyarmati tanítónak és anyja 2 tanítónak — 
Tátin György nyug. közs. néptanító, f. hó 
8.-án hosszas szenvedés után 51-éves korában 
Ungváron meghalt. — Máhk József a sepsi-
szentgyörgyi áll. polg. iskola igazgatója f. hó 
11.-én életének 52-ik és isk. igazgatóságának 
27-ik évében hirtelen (szivszélhűdésben) meg-
halt. Áldás emlékökre! 

Tarta lom: A tanítók felelőssége. K. Nayy Sán-
dor. — Döntés után. Bohó Sándor. — Háztartási 
iskolák. Se lay Pál. — Hogy köszönjenek a gyer-
mekek ? Láng Mihály. — A tanítónők proletársága. 
Nnqel Sándor. — Magánfoglalkozó számlapok. I)r. Éhen 
Mihály. — Jutalmazott tanítók. — Szünóra: Az 
első járáskör. Csulak Lajos. — Irodalom. -— Hivata-
los rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázat. 
A tanító- és tanítóuoképző-intézeti növendékeket 

illető évi 200 koronás Bésán-fé le ösztöndíjak meg-
üresedett tizenkét állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíj-állomásokra bármely tanító- vagy 
tanitónőképző-intézet növendékei folyamodhatnak 
valláskülönbség nélkül; egyenlő minősítés esetében 
azonban a nő-növendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, illetőleg szüle-
tési bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizonyítvá-
nyával, esetleg az első időszakra vonatkozó értesítő-
jével, szülei vagyoni állapotáról, ellátást igénylő 
testvéreinek számáról, az esetleg már nyert ösztön-
díjról, segélyről vagy kedvezményről szóló iskolai, 
illetőleg hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czím-
zett folyamodványok az intézeti igazgatósághoz 1901. 
évi április hó 15-éig, ezek által pedig azonnal a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz 
teijesztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven írandók és a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar 
fordítása is csatolandó 

Hiányosan fölszerelt vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten, 1901. évi márczius hó 5-én. 
A m. kir. vallás- és 

(9/h-II—1) közoktatásügyi ministertől. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Református tanító állást keres. Zárt ajánlatok 

„Nőtlen" poste restant Somogy-Szi l lba kéretnek. 
(192-1—1) 

Az ungvári róm. kath. fiúiskolánál megüresedett 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
készpénz 630 korona, tűzifa 259 korona értékben és 
szabad lakás. A nagymélt. földmiveléeügyi minister 
úrhoz, mint a kincstári kegyúr képviselőjéhez czím-
zendő, kellően fölszerelt bélyeges folyamodások folyó 
évi márczius 25-ig Benkő József esperes-plebánoshoz 
küldendők Ungvárra. (241—III—3) 

Tolna-Blkács bútorozott szoba és 600 kor. fize-
téssel, oklevéllel külön 200 kor. államsegélylyel, 
azonnal ev. tanítót keres három alsó osztályra. 
Reich, lelkész. (244—III—3) 

Pusztára magán elemi népiskolához képesített nép-
tanító kerestetik, lehetőleg kis családu. Egy évi 
javadalmazása készpénz és természetbeli járulékokkal 
850 koronára rug. Ajánlatok és folyamodások az 
Uradalmi számtartósághoz intézendők, Nagy-Ira-
tosra (u. p. Kurtics, Aradmegye). Az állás 1901. évi 
április 1-én elfoglalható. Nagy-Iratoson. Mayerhofer 
Lajos, számtartó. (257—111—3) 

Ajánlkozik iskola építése miatt egy r. kath. csupán 
magyarul beszélő tanító április 15-től aug. végéig 
tanító vagy kántor helyettesítésére. Czím: Póta József, 
r. kath. tanító Dévaványa . (263—II—2) 

A nagyteve l l (Veszprémmegye, u. p. Tapolczafő) 
róm. kath. népiskolánál II. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik márczius 25-re. Az állás jövedelme: a 
községtől 600 korona, államsegély 200 korona, 
1 szoba fűtéssel. Kötelessége : III—VI. vegyesosztály 
tanítása és a kántorságban való segédkezés. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású okleveles tanítók, német 
nyelv bírása előnyt ád. Az állás a kinevezés után 
azonnal elfoglalandó. Folyamodványok képesítő okle-
véllel és szolgálati bizonyítványnyal Sípos Orbán 
plébánoshoz Nagy-Tevel, u. p. Tapolczafő küldendők. 

(259—III—2) 

Széosenfalva (Torontálmegye) osztatlan népisko-
lájánál megüresedett kántortanítói állásra márczius 
31-éig pályázat hirdettetik. Javadalmazás: tanítói fize-
tés 800 korona, szabad lakás és 400 QJ-öles házikert. 
Kántori fizetés 296 korona 80 fillér, fél hold pótkert és 
stóla. Kötelessége a mindennapi és ismétlő-iskolában 
tanítani és a kántori teendőket elvégezni. Tannyelv: 
magyar-német. Megjegyeztetik, hogy az útiköltség-
ből a község csak a felét téríti meg, a másik felét 
a megválasztott viseli. Az iskolaszék. (269—II—2) 

Betöltendő az újbányái (Barsm.) állami elemi 
iskolánál elhalálozás folytán megüresedett egy, 
évi 1000 K. fizetésből és 300 K. lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közokt. ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi április hó l-ig Bars-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. A mennyiben a kinevezendő tanító az igaz-
gatói teendők ellátásával is megbízatnék: ez esetben 
a javadalom évi 200 K-val emelkedik. Aranyos-Marót, 
1901 márczius 14. Dr. Hámos Péter, kir. tanfelügyelő. 

( 1 0 / h - I - l ) 
Az árvamegyei Jablonka községben megürese-

dett Bori telepi államilag segélyezett községi el. 
népiskola tanítói állomására ezennel pályázat hir-
dettetik. Javadalom: 800 korona évi készpénzfizetés, 
mely előleges havi részletekben pontosan ki lesz 
szolgáltatva; irodai átalány czímén évi 10 korona; 
2 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra és 1 pinczéből álló 
szép lakás az iskola külön épületében. Tannyelv: 
tót-magyar. A keresztlevéllel, képesítő és működési 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvények, f. évi április 
6-ig bezárólag, Klement Ferencz árvamegyei kir. 
tanfelügyelőhöz, mint kiküldött választási elnökhöz 
Alsó-Kubinba küldendők. Csakis r. kath. vallású 
egyének, de azok között képesített kisdedóvónők is 
pályázhatnak. Jablonszky János, iskolaszéki elnök. 

(283—III—1) 
Hosszúláz (Zemplénmegye) fiókegyház róm. kath. 

iskolájához okleveles tanítót keresek. Javadalma-
zása : lakáson és kerten fölül 480 korona a község 
pénztárából; 6 hold szántóföld haszonélvezete, 
melyért 120 korona bért kap és két szarvasmarhára 
való legeltetési jog. Kötelessége : az osztatlan nép-
iskola vezetése, az ismétlő-iskolai tanítás és a faiskola 
kezelése. Pályázók kellőlég fölszerelt kérvényüket 
f. é. május végéig alulírottra czímezve küldjék meg. 
A megválasztott f. év szeptember 1-ével tartozik 
állását elfoglalni s azt az iskolai év folyamán el nem 
hagyhatja. Sátoralja-Ujhely, 1901. márczius 12-én. 
Katinszky Géza, plébános, iskolaszéki elnök. 

(290—1—1) 
Turóozszentmáriára okleveles, róm. kath. kán-

tortanító kerestetik. Tanítói fizetés 600 korona kész-
pénzben, kántori jövedelem 260 korona készpénzben 
és terményekben. Tisztességes lakás, kert. Tannyelv : 
magyar-tót. Személyes megjelenés előnynyel bír. 
Folyamodványok április l-ig Pillarik István iskola-
széki elnökhöz küldendők. (293—1—1) 

Verest ág. ev. leányegyházban a tanítói állás 
betöltendő. Javadalom : lakáson kívül 640 koronára 
van fölvéve. Jelentkezések Turopolyára (u. p. Felső-
Tiszovnyik) lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(288—I—1) 
Ajánlkozás. A kántorságban teljesen jártas, erős-

hangú, II. képezdei osztályt végzett kántortanító, 
ajánlkozik kántortanítónak, kántornak, esetleg segéd-
kántornak. Levelek „Róm. kath. kántornak" Hernád-
Német ibe (Zemplénin.) kéretnek. (289—1—1) 
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A felsöjeszeni (Turóczm.) ág. h. ev. egyház 
iskolájában a kántortanítói állás megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: készpénz 382 
korona; temetési stólák átlaga 102 kor.; tandíj min-
den iskolába járó gyermek után 3 kor. 40 fillér, fél 
véka rozs, egy fuvar tűzifa, ennek megváltása esetén 
4 kor.; szegény tankötelesektől pedig 4 kor. Három 
offertorium és újévi colleda '/j-da, továbbá 7 pozsonyi 
mérő buza, ll ' /s p. mérő rozs; 11 p. mérő árpa, egy p. 
mérő hüvelyes; 30 régi mázsa szalma, 5 mázsa 
széna, egy tehénre való legeltetési jog ; 2'/< öl tűzifa 
és szabad lakás kerttel, káposztásfölddel és kaszálóval. 
A tót nyelvbeni jártasság megkivántatik. Pályázni 
szándékozók okmányaikkal fölszerelt kérvényeiket 
f. évi márczius hó 31-ig adják be a nagyjeszeni ág. 
hitv. evang. lelkészi hivatalhoz. (176—I—1) 

Egy fiatal, kath., csupán kántorsegéd kerestetik, 
ki az orgonálásban jártas és jó énekhanggal bír. 
Értekezhetni levélileg az alulírottnál Baján. Vilhelm 
Károly, kántor. (295—1—1) 

A 10. számban hirdetett segédkántori állásra már-
czius 30-ig pályázhatni. Battonya. Babits Rudolf, 
kántor. (281—1—1) 

A v e h é c z i (Zemplénm.) róm. kath. kántortanítói 
állomás betöltendő. Tannyelv: tót-magyar. Javadal-
mazása : szabad lakás, megfelelő gazdasági épülete-
ken kívül földben, terményben, készpénzben 800 
koronára van becsülve. Kérvények főt. Hiszem Kál-
mán esperes-plebános úrhoz Tőke-Terebesre külden-
dők. Választás deczember 22-én. (286 -1—1) 

Be l i czán (Muraköz) a r. kath. iskolánál a H. 
tanítói állás betöltendő. Javadalom: 800 korona 
államsegély. Az állás április 9-én elfoglalható. Okle-
veles tanítók vagy tanítónők kérvényeiket küldjék 
alulírotthoz. Berk Félix, plébános, isksz. elnök. 

( 2 8 7 - 1 - 1 ) 
A szaleczi (Trencsén-Turna u. p.) r. kath. nép-

iskola kántortanítói állomására márczius 28-ikára 
pályázat hirdettetik. Összes évi jövedelme megha-
ladja 1200 koronát. Lakása: 2 szoba, konyha, kamra 
és gazdasági épületek, kerttel. Tót nyelv és szemé-
lyes megjelenés kívántatik. A kérvények Bren-
tyenszky Dezső h.-plébánoshoz küldendők. (291-1-1) 

Pályázat a máslaki (Temesm.) róm. kath. iskola 
1. osztályú tanítói állomásra 1901 április 7-ig. Fizetés: 
800 korona, 20 köbméter fa, '/« hold pótkert, 3-szo-
bás lakás, konyha, kamra, istálló, külön udvar ós 
kerttel. Tannyelv : magyar-német. Csak kath. vallású 
pályázhat. Tartozik ismétlő-iskolát tartani, a kántor-
nak segédkezni. Kérvények okmányokkal fölszerelve, 
fönti határnapig a máslaki róm. kath. iskolaszékhez 
küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(299—II—1) 
Az 1901. évi 11. számban közlött dörgiosei pályá-

zati hirdetésnél a kérvények beadásának határidejéül 
április 7-ike tűzetik ki. (298—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Orgonára: Nemesovits: gyak. 
org. 1-50. „100 praelud." 0"60. 
Körner: 646 órg. drb 1'80. 

Ilinek : Telj. org. isk. 1"80. Kontor : Mária-dalok. 1*50, 
(szöveggel); „Benedicite" német egyh. énekek org. 
kis. 476 old. 3'20. Litkey: Gyászmise-énekek. (102 
én.) 1"30. „Szent énekek" 20 latin szöv. 1*00 — 
Wannaus: harm. isk. 1'00. „200 magy. dal." (zong.) l-30. 
Hohmann: heg. isk. 1.30.— Szügyi: ev. ref. choral-
könyv. 4'00. Arak frtban. Lapunk — zenemellék-
lettel — előfiz. ár: negyedévre 1 frt; félre 2 frt; 
egészre 4 frt. „Kántorok Lapja" kiadóhiv. Buda-
pest, I., Fehérvári-út 40. (296—1—1) 

Hárczins 15 és Április 11-re! 
Becses figyelmébe ajánljuk a „Szónokló tanító" 

czímű utasítás a beszéd művészetére és beszédgyűj-
teményt. Tartalmaz 186 beszédet. Szerkesztette 
Gramma Döme, kir. segédtanfelügyelő. Ára korona 
5*20. Megrendelhető 1-koronás havi részletfizetésre is. 

Polatsek-féle 

(164—VI—6) 
könyvkereskedés. 
Temesvár. 

P o l g á r i i s l c o l a i i p a r t a n í t ó n ő 

óhajt. Ál lami iskola Hrussó (u. p. Lubina, 
Nyitramegye). (279—II—1) 

Olcsó, jó és cs inos 

természettani taneszközöket 
készít népiskolai használatra Skul téty László 
tanító Lajosszénáson, u. p. Nagyszénás. Ezen 
tanszerek úgy állami, mint felekezeti, valamint gazda-
sági ismétlő-iskolákba „elismeréssel" vezettettek be. A 
28 drbból álló, teljesen megfelelő és csinos kiállítású 

collectió ára csomagolással együtt 32 korona. 
( 2 5 5 - 1 - 1 ) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 60 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölk'.t 

(Esztergomm.) (42—XX—10) 

A Gramma-László 

m a g y a r a b c - r e , 
mely új javított kiadásban most hagyja el a 
sajtót, fölhívjuk a t. tanítóság b. figyelmét. 

Szentgyörgyi Lajos fehértemplomi t a n í t ó 
egyebek közt így ír ezen Abc-ről: „Úgy lehet 
tekinteni e szellemesen egybeállított művet 
mint a Comaenius Orbis Pictusát, mely a zsenge 
ifjúságnak évszázadokon keresztül benső ba-
rátja volt." 

„íme az irva-olvasás Kolumbus tojása vegyes 
ajkú vidékeken." 

„E remekművet legjobb lelkiismeretem 
szerint ajánlhatom hazánk minden ajkú iskolái 
számára." 

A „Néptanítók Lapja" folyó évi január 8-iki 
számában hosszabb czikkben foglalkozik ezen 
Abc-vel és egyebek közt azt írja: „A Gramma-
László-féle Abc és olvasókönyv sikerült munka, 
mely a legnagyobb mértékben megérdemli a 
figyelmet és meleg pártolást." 

Mutatvány-példányt szívesen küld a 
I*olatsek-í"éle 

k ö n y v k e r e s k e d é s (963—n—a) 

Temesváron. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 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 ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. / 

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

Kéziratolcat nem adtamlc vissza. 

A székelykérdésről. 
Addig-addig hangoztatták egyes egyé-

nek a jobb sorsra érdemes székelyek 
elszomorító nyomorúságát, folytonos 
pusztulását, míg végre ügyük • országos 
ügygyé, a szánalmas helyzetükön való 
segítés pedig a legsürgősebben meg-
oldandó nemzeti föladattá lett. Mére-
teiben ós jelentőségében semmivel sem 
kisebb munka vár a Székelyföldön az 
államkormányra és a magyar társada-
lom egyetemére, mint a felvidéki ruthé-
neknél. Én hiszem is, hogy — mióta 
az Országos Magyar Gazdasági- Egye-
sület kivándorlási bizottsága programm-
jába vette a székely kivándorlás ügyé-
vel való foglalkozást — kilátás van a 
tervszerű, nagyszabású s így kétség-
telenül eredményes akczió megindítá-
sára, mely tulaj donkép három ministeri 
tárcza ügykörét is érinti: nevezetesen 
a kereskedelmi, földmívelési és közok-
tatásügyi tárczákét. 

Hogy a székelyek ügye immár 
az ország sziue elé került, nem kis 
része van abban — más kiváló férfiak 
mellett — a Székelyföld több jeles 
tanítójának s különösen Kiss Jenő 
polgári iskolai tanítónak, É. Keményfy 
Katinkának, Máthé Józsefnek, a kiket 
az 0. M. G. E. kivándorlási bizottsága 
sietett is tagjai közé sorolni. Szép és 
buzdító példa ez a néptanítók összesé-

gének, mint a kik mindenütt hivatva 
vannak az istenadta nép érdekeit nemes 
önzetlenséggel, minden melléktekintet 
nélkül s egyszersmind — mert csak 
így lesz a munka eredményes — kitar-
tással és bátorsággal előmozdítani, támo-
gatni, védeni. 

Hisz tudjuk, hogy a nép mily naiv, 
sok helyen szellemileg rendkívül kor-
látolt, lelkiismeretlen üzérkedők által 
könnyen behálózható, kizsákmányolható. 
Ki álljon őrt a népérdekek fölött kijóza-
nító, fölvilágosító szavakkal, szükség 
esetén erélyes tiltakozással, ha nem a 
lelkiismeretes, képzett s nemes altruiz-
mussal fölruházott néptanító ? 

Ha a szegény, nyomorral küzdő, 
minden téren hátramaradt vidékek 
népén segíteni akarunk; ha megakarjuk 
akadályozni a veszedelmet, mely nemze-
tünket az egyre fokozódó kivándorlás 
által fenyegeti: akkor a legelső teendő 
azon vidék népoktatásügyét teljesen 
rendbehozni, magasabb fokra emelni 
Apostolokat kell a nép közé küldeni, 
a kik könnyelműségét, elmaradottságát, 
tudatlanságát nem zsákmányolják ki a 
maguk előnyére, sőt inkább minden 
ilynemű törekvést hmegiutasítani igye-
keznek. Csak a kor színvonalán álló 
iskolák és tanítók lelkes munkálkodása 
építheti meg azt a szilárd fundamen-
tumot, a melyre a segítés más tényezői 

Lapunk 11-ik számához két melléklet van csatolva. 
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biztos sikerrel támaszkodhatnak. Hiába 
létesítik az ipari és közgazdasági intéz-
mények egész sorozatát, ha a nép 
zöme sem szellemileg, sem erkölcsileg 
nem áll ott, a hol állnia kellene, hogy 
a rohamosan megváltozott életviszonyok 
között exisztencziáját biztosíthassa, 
megvédhesse. 

A székelykérdés különben majdnem 
teljesen hasonló a ruthénkérdéshez. 
A nyomoníságos gazdasági, ipari és 
kereskedelmi viszonyok, a nép szellemi 
hátramaradottsága, az erkölcsi degene-
ráczió képezi a Székelyföldön is a baj 
gyökerét. 

Kár nem mondható, hogy közok-
tatásügyi kormányunk figyelme újabb 
időben nem terjedt volna ki a Székely-
földre is, a segítés munkájában mégis 
reá hárul a legsürgősebben megoldandó 
és legfontosabb föladat. Ha valahol, 
úgy a Székelyföldön igazán megtalál-
hatjuk a magyar nemzeti kultúra sötét 
pontjait, a melyeket sürgősen és a leg-
nagyobb áldozatok árán is el kell 
enyésztetni, meg kell világosítani. 

Erre a czélra a mostani közoktatás-
ügyi kormány által alkalmazott reflek-
torok: az állami iskolák, kiválóan alkal-
masak. Tehát az arra hivatott egyé-
neknek, a nemzet sorsát szivükön hor-
dozó államférfiainknak minden módon 
oda kell hatniok, hogy pénzügyi nehéz-
ségek ne tegyék lehetetlenné a jóaka-
ratot, ne akadályozzák közoktatás-
ügyünk vezetőit az exponált vidékek 
népoktatásügyének nagyobb szabású 
államosításában. El kell látni a Székely-
földet kellő számú állami népiskolákkal 
s ezek mellett kellően ellenőrzött gaz-
dasági ismétlő-iskolákkal, mindkét nem- i 
beli ifjúság számára, melyekben az ok-
tatás teljesen ingyenes legyen; szóval: 
modern színvonalon álló, intenzív nép-
oktatást kell teremteni a székely bér-
ezek között meghúzódó legkisebb falu-
ban is. Ez a legelső és legfontosabb 
azok között, a miket a székelyek érde-

kében sürgősen meg kell tenni, ha meg 
akarjuk akadályozni, hogy az a nép, 
mely hazánknak egy évezreden át volt 
védbástyája a Keleten, a teljes törik 
szélére jusson. 

(Kibéd.) Unt-ián Albert. 

A közoktatásügyi minister jelen-
téséből. 

A vallás- és közoktatásügyi minister 1399. 
évi működéséről terjedelmes jelentést terjesztett 
az országgyűlés elé, melynek a népoktatásra 
vonatkozó egyes részeit érdekesnek tartjuk a 
közlésre. 

„A népoktatásügy előbbrevitele érdekében 
tett intézkedéseimben — mondja jelentésében 
a minister — főleg aüon föladatot tűztem ki 
magam elé, hogy az ügynek külső fejlesztése 
mellett a munkásság az egész vonalon a belső, 
a kedély és az érzelmek nemesbítésére törekvő 
nemzeti irányú nevelés élveit szolgálja, hogy 
az értelmi népoktatás hovatovább valóságos 
népoktatássá váljék, mely nemcsak a szellem, 
de a szív igényeit is kielégíti, nemcsak az 
értelmet, hanem a kedélyt az érzelemvilágot 
is ápolja, s vallás-erkölcsi irányban biztos alapját 
rakja le a nemzet minden rétegének ifjúságába 
olyan nemzedéknek, melyben a szellem, az 
értelem és a szív kellő összhangban legyen, s 
képessé tegye az értelmes, czéltudatos és meg-
elégedett munkásságra és boldogságra. 

Erre czéloz a tanévek elején a kir. tanfel-
ügyelőkhöz intézett és a népoktatási törvény 
mentül szigorúbb végrehajtását sürgető, s 
évről-évre megújított rendelkezéseimnek azon 
része, a melyben a kir. tanfelügyelőket minden 
alkalommal, különös nyomatékkal figyelmez-
tetem arra, hogy iskolalátogatásaik alkalmával 
ne csak az iskola külső ügyeire, (iskolázás, 
iskolai ügyrend, iskolamulasztások nyilván-
tartása, iskolaelhelyezés, stb.) figyeljenek, hanem 
különös gondot fordítsanak arra, hogy a tanulók 
vallás-erkölcsi és hazafias irányban valóban 
neveltessenek és a külső, felületes oktatás helyét 
az eredményes nevelő-oktatás foglalja él. Ilyen 
irányú rendelkezést, úgy mint az 1898. évben, 
az 1899.-ik év őszén is adtam ki 67.281. szám 
alatt az 1899/1900.-ik tanév megnyíltával. 

Ugyanezen magasabb czél érdekében 1899. 
évi junius hó 7.-én, 32.453. szám alatt a kir. 
tanfelügyelőkhöz kiadott . körrendelett-mben 
abból indulva ki, hogy a népiskolai iskolázást 
csak úgy tartom a népoktatási t'irvény inten-
czióival megegyezőnek és eredményesnek, ha 
a tanítás mellett kiváló gondot fordítanak a 
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tanítók a hazafias és vallás-erkölcsös nevelésre 
és ha úgy az iskolában, valamint a társadalmi 
és magánéletben gyöngédléggel és jó példával 
hatnak növendékeik hazafias és vallásos érzü-
leteire: kötelezőleg elrendeltem az állami iskolai 
tanítóknak, hogy saját félekezetükhöz tartozó 
növendékeiket ai isteni tiszteletre kisérjék és 
ott reájuk felügyeljenek. 

Nem csekély jelentőségű az, hogy az állami 
iskolák intézményének keretében az egyes 
felekezetek hitközségi terhei könnyíttessenek, 
e végből megengedem mindig, hogy a tanítók 
egyike ott, hol a felekezeti iskolánál eddig is 
végezte e teendőket, a tanítási órákon kívül 
és csakis helyben, a kántori teendőket az illető 
egyháztól nyerendő külön díjazásért elvégezze, 
sőt kívánatra erre az illető tanítókat kineve-
zésükkor egyenesen kötelezem is. 

Az állami és államilag segélyezett községi 
elemi, felső nép- és polgári iskolák, valamint 
a kisdedóvodák költségvetési és számadási 
ügyeinek kezelésében eleddig nem volt meg a 
kellő, az ellenőrzést megkönnyítő egyöntetűség 
és az érintett népoktatási intézetek leltári 
ügyeire nézve sem voltak egyöntetű szabályok. 
Az e részben fönforgó hiányok megszünteté-
sére 1899. évi julius 25.-én, 40.505. szám alatt 
kelt rendeletemmel az érintett népoktatási 
intézetek költségvetéseinek és számadásainak, 
valamint az állami kisdedóvók, elemi, felső 
nép- és polgári iskolák leltárainak szerkesztése 
körül követendő eljárásra nézve részletes 
utasítást adtam ki, melv három szakaszból 
áll: a költségvetési, a számadási és a leltári 
ügyak szakasza." 

A Tanítók Házairól a következőket olvassuk 
a minister jelentésében: 

„Az ország néptanítóinak évek óta táplált 
legfőbb óhaja, hogy Budapesten és Kolozs-
várott Tanítók Háza, vagyis olyan internátus 
létesüljön, a melyben a tanítóknak, tanférfiak-
nak és tanügyi tisztviselőknek főiskolákon, 
szakiskolákon és egyetemeken tanuló, kiváló 
tehetségű és példás magaviseletű gyermekei 
teljesen ingyen vagy csekély díjazásért szállást 
és ellátást és oly szellemi vezetést és nevelési 
irányítást nyerjenek, mely őket tudományos 
pályájukra való előkészülésükre és az ahhoz 
szükséges társadalmi műveltség megszerzésére 
képesekké teszi. 

Az Eötvös-alap tanítóegyesület már eleve 
czélul tűzte ki alapszabályaiban a „Tanítók 
Háza" létesítését, és erre a czélra évtizedeken 
át tartó, kitartó, lelkes munkával gyűjtötte a 
szerény díjazású tanítók és a társadalom ado-
mányait. 

Hogy mennyire áthatotta az ország 28 ezernyi 
főre menő néptanítói karát ezen törekvés, 

meglepően kitűnik abból, hogy e nemes czélra 
a jobbára nagyon is szerény díjazású nép-
tanítók önerejükből 170.000 korona alapot 
teremtettek. 

Ismételten hangsúlyoztam már, hogy az 
egyetemek mellett intemátusokat óhajtok léte-
síteni, hogy a szegény ifjúság kiváló elemei-
nek az erkölcsi elzülléstől való megmentését 
és olyan irányú tudományos, társadalmi és 
jellembeli kiképzését lehetővé tegyem, mely 
biztosítani fogja azt, hogy a kiváló tehetségű 
ifjak a haza és trón iránti szeretetben és 
hazafiúi erényekben megerősödve a jövendő 
társadalom nagy munkájának számottevő és 
hasznos tagjaivá legyenek. 

Az Eötvös-alap tanítóegyesület tehát érintett 
törekvéseivel czélzataimnak teljesen megfelelő 
munkát végzett és az első ilyen magyar 
egyetem mellett létesített intemátusnak vetette 
meg alapját, midőn Budapesten egy megfelelő 
házas telket vásárolt és azt egyelőre tanítók 
és tanférfiak ötven, főiskolát és egyetemet 
látogató gyermeke számára berendezte. Be 
"kellett azonban látpia a nevezett egyesületnek, 
hogy a czélba vett internátust meglevő tőké 
jéből föl is építeni és főnt is tartani nem lesz 
képes; a két Tanítók Házának létesítése 
erejét messze túlhaladó föladat, mert e két 
intézetnek fölállítása és fölszerelése keiek egy 
millió korona költséget igényel. 

De másrészt számolva azon körülmény nyel, 
hogy minden időkben nagy nemzeti föladatát 
és nehéz munkáját dicséretes buzgósággal és 

Jeljes odaadással teljesítő magyar néptanítói 
testület, mélynek nagy része súlyos, nehéz anyagi 
gondokkal kiizködik, méltán megérdemel minden 
anyagi és erkölcsi támogatást, ezen ügyet, 
mely egymagában elégséges arra, hogy az egész 
ország tanítóságát egy eszme alatt egyesítse, az 
összetartozandóság érzetét ébren tartsa, s ekkép 
e kiváló emberbaráti intézményt kulturális 
jelentősége mellett nemzeti szempontból is igen 
fontossá tegye: kiváló gondoskodásom tár-
gyává tettem; s hogy a magyar tanítóságnak 
úgy kulturális, mint társadalmi és állami szem-
pontból kiváló figyelmet érdemlő törekvése 
teljesen megvalósíttassák, elhatároztam, hogy 
a Tanítók Házainak épületeire szükséges költ-
ségeket állami forrásból szerzem meg, hogy 
ekkép az Eötvös-alap tanítóegyesület meglevő 
és gyűjtendő tőkéjét kizárólag az internátusok 
föntartására fordíthassa Ezen czélom meg-
valósítására az 1900. évi államköltségvetésbe 
a szükséges öt év alatt beszerzendő egy millió 
koronának első részletéül kétszázezer koronát 
fölvettem. 

A Tanítók Háza előbb Budapesten állíttatik 
föl, azután Kolozsvárott. A budapesti Tanítók 
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Házát az 1899. évi november lió 19.-én dicső 
emlékezetű Erzsébet királyné emlékünnepén 
nyitottam meg; mely naptól fogva az inter-
nátus 0 Császári és Apostoli Királyi Pölsége 
legmagasabb engedélyével „Ferencz József 
Tanítók Háza" nevét viseli. 

Az Eötvös-alap tanítóegyesület új alap-
szabályai pénzügyi szempontból kellőképen 
biztosítják az internátus föntartását s örömmel 
megállapíthatom e helyütt azt is, hogy a 
tanítóság, a Néptanítók Lapja és az egyesület 
mind messzebb terjedő propagandát teremte-
nek az ügynek s mind több és több alapítvány 
tétetik a Tanítók Háza javára. 

Az egyesület ezen alapszabályait 83.076/99. 
szám alatt kelt rendeletemmel hagytam jóvá. 

A Tanítók Házainak épületei és fölszerelése 
az államkincstár tulajdonát képezik; az intézet 
vezetését és .administrálását, állami ellenőrzés 
mellett, a tanítói kar egyetemének képviselete, 
illetve az Eötvös-alap tanítóegyesület képvi-
selete végzi az erre vonatkozóan 1899. évi 
deczember hó 24.-én, 96.638. szám alatt kelt 
rendeletemmel jóváhagyott szervezeti szabályok 
értelmében. Ezen szervezeti szabályok értelmé-
ben az állami ellenőrzést a ministeri biztos 
gyakorolja, a kinek minden ülésen jelen kell 
lennie, továbbá az állami ellenőrzés még 
abban is nyilvánul, hogy a Tanítók Házait 
vezető igazgató-tanács tagjaiból 5-öt a vallás 
és közoktatásügyi minister nevez ki, 10-et 
pedig az Eötvös-alap választ, végül, hogy 
a Tanítók Házába való fölvételre nézve az 
Eötvös-alap tanítóegyesület „osztó-bizottságá-
nak" határozatai a közoktatásügyi ministerhez 
fölküldendők jóváhagyás végett. Épp így az 
intézetből való kizárásra vonatkozó igazgató-

o o 
tanácsi határozatok is csak a közoktatásügyi 
minister jóváhagyása után hajthatók végre. 
A Tanítók Házaiba a fölvételek úgy az 
ingyenes, valamint a félingyenes és fizetéses 
helyekre mindenkor kizárólag az Eötvös-alap 
elnöksége által hirdetendő pályázat útján fog 
történni. 

A „Ferencfc József Tanítók Házában" óhajtom 
elhelyezni az Orsz. Tanszermúzeumot és az 
Orsz. paedagogiai könyvtárt is. E mellett a 
Ferencz József Tanítók Házában kapnak 
üléstermet esetről-esetre az orsz. jellegű tanító-
és tanáregyesületek, továbbá a mennyiben 
lehetséges lesz, irodai helyiségeket is. 

Végül még meg kell említenem, hogy 
nemcsak az egyetemek és főiskolák mellett 
szervezek a tanügyi téren működő szülők gyer-
mekei számára internátusokat, hanem közép-
iskolával bíró városokban is. Ilyen lesz a 
munkácsi internátus, melynek költségeire a 

népnevelési intézetek közös szükségleteinél 
4000 koronát, a középiskolai rovatnál pedig 
4200 koronát, ugyanitt az internátus czéljaira 
szolgálandó ház átalakítására 2000 koronát 
vettem föl az 1900-ik évi államköltségvetésbe." 

A kisdedóvásról szóló törvény végrehaj-
tásáról a következőket mondja a minister 
jelentése: 

„Az 1891. évi XV. törvénynek ama rendel-
kezése, mely a községeket teszi a kisdedóvó, 
intézetek köteles föntartójává, ismételt szigorú 
intézkedéseimmel, melyek egyrészt az otthon 
kellő gondozásban nem részesülő, tehát az 
óvoda - állítás kötelezettsége szempontjából 
alapvető adatok összeírására, másrészt arra 
vonatkoztak, hogy a községek & hol csak a 
törvény alapján óvó intézetek állításának köte-
lezettsége megállapítható, és a községek igénybe 
vehető anyagi forrásaik teljesen kimerítve 
nincsenek, az óvóintézeteket létesítsék: ma 
már e részről körülbelül végrehajtottnak mond-
ható, mert a községek ma már alig alig 
képesek mindenféle más közteherrel nagyon 
megterhelt nehéz anyagi viszonyaik mellett 
újabb óvóintézeteket szervezni és föntartani. 
így az óvoda-törvény végrehajtásának tovább-
vitele, helyesebben, hogy a kisdedóvásügy fej-
lesztessék, jóformán az állam támogatására 
van utalva. 

Teljesen meg vagyok győződve, hogv az 
állami elemi és egyéb fokozatú népiskolák 
magyar szellemben nevelő hatását az állami 
kisdedóvóda intézménye igen nagy mértékben 
fokozza, az iskola hatását úgyszólván ez teszi 
teljessé, éppen azért igen kívánatosnak, sőt 
állami szempontból fontos föladatnak tartom, 
a mit már ismételten s jelentéseim során 
is hangsúlyoztam, hogy az állami i kólák mellé 
mindenütt állami kisdedcvoda szerv ezt essék. 
Az állami kisdedóvodák szervezésére ez idő 
szerint rendelkezésemre álló javadalom, az 
általános pénzügyi helyzetből kifolyólag azon-
ban oly csekély, hogy abból a községek leg-
messzebbmenő áldozatkészségével is alig lehet 
évenkint 30 új állami kisdedóvodát szerveznem. 

Ez alkalommal is tehát kivánatosnak kell 
jeleznem, hogy mihelyt a pénzügyi helyzet 
lehetővé teszi, az állami Msdedóvodák nagyobb 
számban leendő szervezésére tetemesebb java-
dálom álljon a költségvetés rendjén rendel-
kezésemre.11 

A ministeri jelentés ezek után az osztott 
elemi iskola új tantervéről és a népiskolai 
szemléltető-képekről nyilatkozik, majd áttér az 
ifjúsági könyvtárak ügyére. 

A minister jelentésének ismertetését laputik 
jövő számában folytatjuk. 



5 SZÁJl. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
11 

A szépérzék fejlesztése és a nép-
iskolai szemléltető-képek. 

A minden szép, jó és igaz eszméért lelke-
sülő kultuszministerünk a művészies nevelés 
érdekében még 1898. évben egy nagy jelen-
tőségű és a jövőre nézve messze kiható ren-
deletet bocsátott ki, melyben az iskolák föl-
adatává teszi, hogy a szépérzék fejlesztésére, a 
művészet megértetésére és megkedveltetésére 
jövőben nagyobb gondot fordítsanak. Ez a 
rendelet igaz, hogy a középiskolák vezetői 
számára adatott ki, de azért ennek az a része, 
melyben az áll, hogy „a szép fölismerésére 
vezető érzéknek fölébresztése és kiművelése oly 
pedagógiai föladat, melyről az iskola köteles 
gondoskodni— az óvodától föl az egyetemig, 
minden fokú iskolának szól.. S ez természetes 
is; mert hiszen van-e hely, hol a nemesebb 
érzelmek felébresztésére és ápolására több 
alkalom kínálkoznék s ezen érzelmek megerő-
sítésére több eszköz állana rendelkezésünkre, 
mint éppen a népiskolában ? Itt kell pótolni, 
a mit a családban elmulasztanak, itt kell az 
óvodában lerakosgatott alapra építgetnünk, 
midőn az érzéki és erkölcsi szép érzelmeit 
leikökben állandóvá teszszük az által, hogy 
őket a minden szép iránt való nemes törek-
vésre buzdítjuk. Csakhogy legtöbb iskolában 
még mindig az értelmi nevelés van túlsúlyban 
s így nincs meg a kellő összhang a mai nép-
iskolák nevelési rendszerében; pedig ez össz-
hang nélkül iskolai nevelésünk nem lehet 
teljes. 

A népiskolai nevelés és tanítás körében 
— a gyermekversektől föl a legkomolyabb 
tudományokig — egyetlen tantárgy sincsen, 
mely több vagy kevesebb módot és alkal-
mat ne nyújtana a tanítónak a szépérzék 
fejlesztésére. 

A b.eszéd- és értélemgyakorlat körében, midőn 
a gyermeket rendre és tisztaságra szoktatjuk, 
naponként ügyeljünk arra, hogy rendesen 
megmosakodva és fésülködve jelenjenek meg 
az iskolában; ruházatuk, könyveik, tanszereik 
rendben- és tisztántartására pedig minden 
alkalommal figyelmeztessük őket. Ez által, 
valamint a kisebb elbeszélések, verses mondó-
kák által nemcsak a külső, érzékünkkel föl-
fogható szépet, de a belső, elvontabb szépet 
is könnyebben fogják fölfogni és megszeretni. 

A rajzolás, kézimunka, irás, számolás és 
mértan tanításánál különösen vigyázzon a 
tanító, hogy a gyermekek csak a valóban 
szépet lássák; mert a szép utánzására, a szép 
alakok, szinek fölfogására csak így szoktat-
hatjuk a gyermekeket. A rajzolásnál, az Írás-

nál, a számtani és mértani feladatok kidolgoz-
tatásánál ne csak arra törekedjünk, hogy 
a kidolgozandó föladatot helyesen fejtsék meg 
a növendékek, hanem hogy azt lehetőleg 
tetszetősen, tisztán és ízléssel írják le. Es akkor, 
midőn ezt kívánjuk növendékeinktől, tulajdon-
képen szépérzékükre akarunk hatni s a formai 
szép érzetét ébresztjük föl és ápoljuk a szép 
iránt fogékony gyermeki lélekben. 

A földrajz és a természettudományi tárgyak 
tanításánál és az iskolai kirándidások alkal-
mával a nagy természetet és tüneményeit 
mutatjuk be a maga ezerféle szépségeivel, 
valamint a nagy természetnek a fölületes 
szemlélő előtt elrejtettnek látszó titkait tárjuk 
a növendékek elé. Ez a két tantárgy az, 
melyekkel legközvetlenebbül hathatunk a gyer-
mekek lelkületére, mert a szép legtökéletesebb 
megtestesülése a nagy természet. A fenséges 
csillagos ég, az aranykalászos róna, a hegyek 
csörgedező patakjaikkal, zúgó fenyveseikkel, 
az erdők éneklő madaraikkal, az alkony bíbora, 
a fölkelő nap aranysugaraival, mindmegannyi 
szépségek, melyek bárhol tárulnak is szemeink 
elé, mindenütt és mindenkor gyönyörködhetünk 
bennök, csak legyen érzékünk azok megisme-
résére és fölfogására. Ezt az érzéket kell 
az iskolában és a kirándulások alkalmá-
val felébresztenünk és ápolnunk a fogékony 
gyermeki lélekben. Hiszen a haza vérrel ázta-
tott szent földjének ezerféle szépsége elég 
anyagot szolgáltat erre! . . . 

A nyelvtanításnál, a prózai olvasmányok és 
költemények tárgyalásánál, az énekek és dalok 
tanítása alkalmával is tág tere nyílik a taní-
tónak a szépérzék fejlesztésére. Az eszme 
szépsége a költeményekben és az énekben jut 
méltó kifejezésre. Ezért kívánja a tanterv, 
hogy az elemi iskolai tanulók verseket és 
énekeket is tanuljanak. A szép olvasás, a sza-
batosság, magyarosság, a szóképek, alakzatok 
a növendékeknek nemcsak szókincsét gyarapít-
ják, de szépérzékükre is hatnak; mert módot 
nyújtanak arra, hogy gondolataik kifejezésére 
a legszebb szókat tetszésük szerint kiválogat-
hassák. A költemények tárgyalásánál ne csak 
az értelem fejlesztésére, hanem a költemények 
tulajdonképen való czéljára: a szív és lélek 
nemesítésére s a szépérzék fölkeltésére is 
nagy gondot fordítsunk. Az énekek, dalok 
tanításánál ne a szöveg megértetése és a 
dallam elsajátítása képezze legfőbb gondun-
kat, hanem ezek mellett főként az ének 
dallamára és ennek összhangjában rejlő szép-
ségre figyelmeztessük növendékeinket, hogy 
az ének szépségét átérezve és élvezve, kedélyök 
nemesedjék. 

A hazai történelem tanítása körében és az 
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iskolai ünnepélyek tartása alkalmával a nemzeti 
hagyományokról, szokásokról, erényekről és a 
nemzeti mult dicsőségéről egy-egy alkalmas 
jellemrajzban, dalban, költeményben vagy elbe-
szélésben oly szép képet, oly szép követésre 
méltó példákat adhatunk a gyermek elé, melyek-
nek nemesítő hatása növendékeink esztetikai 
és hazafias érzelmeire el nem maradhat. 
Különösen akkor nem, ha a rég letűnt dicső 
mult nagyjait, ezeknek erényeit és hazafias 
tetteit, az ő korukkal összefüggő történeti 
eseményeket alkalmas, szép, művészi kivitelű 
képekben szemléltetjük; mert ezen képek által 
az értelem fejlesztése és a hazafias érzelem 
fölébresztése mellett a szép örökké igaz esz-
méjét ébresztjük föl a gyermek lelkében, 
nemes gondolatokra és szép tettekre buzdít-
hatjuk a gyermekeket. De ezt a czélt, melynek 
elérésére czéloz az új tanterv is, csak úgy 
érhetjük el, ha alkalmas és a népiskolai taní-
tásnak megfelelő, de a művészet követelmé-
nyeinek is eleget tevő szép képekkel rendel-
kezünk. 

Fenkölt gondolkozású kultuszministerünk 
erről is gondoskodott. Már az 1899. évi költségve-
tés tárgyalásakor kijelentette, hogy „a népoktatás 
intenzív fejlesztését czélozza az a terve, hogy 
a népiskolák olyan szemléltető-képekkel láttas-
sanak él, a melyek egyfelől a szép iránti 
érzéket, másfelől a hazafias érzést emelik 
Nos hát, ez a szép terv a megvalósulás stá-
diumábi lépett, mert mint azt a Néptanítók 
Lapjának ez évi 8. számában olvashattuk, 27 
történeti, 4 irodalomtörténeti és 15 földrajzi 
szemléltető-kép művészi kivitele felől minis-
terünk még ez évben gondoskodik s erre a 
szükséges költségek már a f. évi állami költ-
ségvetésben biztosítva vannak. Ezen szemlél-
tetési képek a gyermek lelki és értelmi vilá-
gához alkalmazkodván, a népiskolai tanítás 
körében és az iskolai ünnepélyek tartása alkal-
mával a hazafias érzelem ápolása mellett az 
esztetikai érzelem felébresztésére is hathatós 
eszközül fognak szolgálni, csak hazafias lelke-
sedéstől indíttatva és vezéreltetve használja 
azokat a magyar tanítóság!.. 

Az iskola belső életében így tehetjük fogé-
konynyá a gyermek lelkét a valóban szép 
iránt. Azonban ezt a nagy, fáradságos, de 
annál szebb és nemesebb munkát a tanító 
csak úgy végezheti el a kivánt módon, ha az 
iskola maga külsőképen is szép. Hiszen tudjuk, 
hogy az első érzéki benyomások legjobban 
bevésődnek a gyermek lelkébe és legmaradan-
dóbbak is; azért a tanterem és az egész 
iskolaépület ne csak czélszerű és tiszta, hanem 
szép is legyen, hogy a gyermek mindjárt az 
első érzéki benyomások hatása alatt az isko-
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Iában oly vonzó, kedves és barátságos helyet 
találjon, a hová mindig nagy örömmel siessen. 
Csakhogy nagyon sok helyen még mindig 
találunk olyan iskolákat, melyekben a rendet-
lenség, tisztátalanság már az udvaron kirívóan 
mutatkozik; a tanteremben meg a rondaság, 
a szenny a megbotránkozásig össze van hal-
mozódva. Az iskola padlójáról — mivel csak 
nagy ritkán takarítják — nem lehet tudni, hogy 
tapasztás-e, tégla-e, vagy deszka? ablakairól, 
hogy üveg-e vagy hólyagpapir? A falakat, a 
szép és hazafias érzelem fejlesztésére elenged-
hetetlenül szükséges szemléltető-képek helyett, 
por és pókháló díszítik. Az ilyen iskolában, 
ha egyébként minden módot és eszközt föl-
használ is a tanító, szépérzék fejlesztéséről szó 
sem lehet. 

Hogy a most elmondott szomorú állapotok 
tényleg meg vannak vagy voltak még sok 
állami vagy államilag segélyezett más iskolában 
is, legkézzelfoghatóbb bizonyiték erre nézve a 
most nem régen kibocsátott ministeri rendelet, 
melyben az állami isk. igazgatói, tanítói és 
gondnokságai szigorúan utasíttattak az iskola-
épületek és tantermek külső tisztántartására. 
De különösen a községi és felekezeti iskolák 
nagy részére is nagyon ráférne egy ilyen 
szigorú rendelet, mert bizony sok helyen 
hiábavaló a tanító minden igyekezete és 
panasza, mert az iskola belső és külső tisz-
tántartására a legtöbb helyen csak nagyon 
kevés gondot fordítanak az iskolafentartók. 
Nem egy helyet tudok, hol a tanító beleunva, 
belefáradva a folytonos panaszolkodásba, növen-
dékeivel sepreti ki a tantermet. Iparkodjunk 
azért minden erőnkkel oda hatni, hogy a most 
csak nagyjában érintett szomorú állapotok 
megszűnjenek, s helyüket minden iskolában 
úgy a tanteremben, mint az iskola udvarán a 
rend és tisztaság foglalja el. 

De a tanító maga is, mint minden jóban 
és nemesben, úgy a szép iránt való lelkese-
désben, a rendben, tisztaságban, úgy külső 
megjelenésében és modorában is szép példával 
járjon elől. Kerülje a gúnyneveket és a durva, 
pórias kifejezéseket. Beszéde legyen világos, 
hangos, nemes, meleg és élénk, mert ezek 
nélkül tanítása nem nevezhető szépnek. Álta-
lában a mit az iskolai tanítás körében a szép-
ről és a szép által nyújtott-lelki gyönyörről 
beszél, azt ő maga tettekben is be kell, hogy 
mutassa, mintegy állandóan szemléltesse. 

Es ha a tanító hivatása iránt való lelkese-
déssel a vallásos és hazafias érzelem fölébresz-
tése és ápolása mellett az elmondott módon 
és eszközökkel a szépérzék fejlesztésére és 
ápolására is minden igyekezetével törekszik s 
ha a felekezeti és községi iskolák fentartói a 
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tantermek s általában az iskolaépület és kör-
nyékének rendben és tisztántartására nagyobb 
szigorral szoríttatnak, akkor a mi iskoláink 
mindenütt és mindenben a szép templomaivá 
lesznek ! . . . 

Adja Isten, hogy így legyen!. . . 
(Kunágota.) Csath András. 

A nemzeti nevelés érdekében. 
Kedves Kartársak! 

Engedjétek meg, hogy őszinte baráti hangon 
szólhassak hozzátok, mert jól esik hinnem, hogy 
szívből eredő szavaim, megtalálják szivetekhez 
az útat. 

Egy kis munkára akarlak benneteket föl-
szólítani. 

Nem, — nagy munkára! 
Ugy-e sokszor beszéltünk, olvastunk nem-

zeti nevelésről ? 
En a nemzeti nevelés érdekében fordulok 

hozzátok. De mint „én," nem mertem volna 
hozzátok fordulni, — érzem, tudom és eléggé 
fájlalom is, hogy nincs rá jussom, nincs rá 
jogom, — hanem hazánk egyik legrégibb egye-
sülete a „Népnevelők Budapesti Egyesülete" 
adta a meghatalmazást, hogy kérésemmel hoz-
zátok fordulhassak. 

Az iskolás-gyermekek fegyelmezése forog 
szóban. Szeretnők az iskolai fegyelmezést a 
magyar gyermek jellemének megfelelően meg-
állapítani. Ehhez elsősorban azt kell tudnunk, 
melyek azok a hibák vagy csínyek és talán 
végső esetben bűnök, a melyeket a magyar 
gyermekek az iskolában elkövetnek ? fiúk, 
leányok egyaránt. Nincs az a kicsiség, az a 
csekélység, melyre ügyet nem kellene vetnünk. 
Kezdve a hajótól, csattogatótól, melyet az 
iskolás-gyermek az irkájából kitépett lapból 
készít, egészen odáig, a mikor az iskola búto-
rait faragja rongálja; a későjövéstől egészen 
odáig, a midőn beteges ingerektől ösztönöz-
tetve öntestét, lelkét gyöngíti; a csínyek, a 
hibák, a bűnök egész részletes sorozatára van 
szükségünk. 

A gyermekeket számmal nevezzük. 
Például: 1 a tintatartóba szeret köpni. 

2 nem követi az olvasásban az előolvasót és 
nem is tudja, hol tartanak. 3 a padok alatt 
szeret bujkálni stb. stb. De lehet, hogy mind-
ezeket 1 követi el; lehet, hogy 2 ugyanazon 
csínyek nyűge alatt áll, mint 1 vagy 3, azért 
ezt külön föl kell jegyezni. 

Az egyesületi ülésen arról is beszéltek, hogy 
ne csak az iskolás-gyermekek hibáinak lajstro-
mát, hanem a hiba elkövetésére késztő belső 
vagy külső okok megnevezését is kérjük; sőt 

voltak olyanok is, a kik arra is akarták a 
t. Kartársakat fölszólítani, hogy írják meg: 
vájjon az elkövetett gyermeki csínyeket mi 
módon? mily eszközökkel? minő eljárással 
korlátozzák, büntetik ? 

De én ennyi munkával nem akarom kedves 
Kartársaimat terhelni. Ha valaki a szent ügy 
érdekében a hibákat, valószínű okaikat és meg-
szüntetésükre fordított eszközöket és módokat 
is följegyzi és a jegyzeteket alulírotthoz el-
küldeni szjveskedik, persze, hogy azt három-
szoros hálával és köszönettel fogjuk fogadni, 
de megelégszünk azzal is, ha csupán a hibákat 
fölsorolva küldik el hozzám. 

Lehet, hogy egyik-másik t. Kartársunk így fog 
okoskodni: „A gyermek csak gyermek, legyen 
az budapesti vagy böhönyei, az mindegy." 
Es ezen okoskodása folytán fölöslegesnek tartja 
a gyermekhibák, csínyek jegyzékét megírni, 
elküldeni. Ezen t. Kartársaknak azt felelem: 
ez csak puszta föltevés, melyet tényekkel iga-
zolva nem látunk; mert lehet, hogy a böhönyei 
iskolás-gyermek tökmagot hoz az iskolába, a 
melynek héjával teleszórja a tanterem padlóját, 
vagy a melyeket szomszédja zsebébe dug, csupa 
pajkosságból. Már pedig ezt budapesti gyer-
mek csak azért sem teheti, mert nem jut a 
kezeügyébe tökmag. 

Egy másik Kartárs talán így okoskodhatik: 
Az iskolás-gyermekek hibái egyenlők minden-
hol. Vagy későn jönnek az iskolába, vagy 
minden ok nélkül kerülik az iskolát, vagy 
nem tanulták m>g leczkéjüket, vagy játszanak 
a tanítás ideje alatt stb. stb. Az ilyen gondol-
kodású tiszt. Kartársamnak azt felelem: annál 
jobb, ha minden iskolában ugyanazon csínye-
ket követik el a gyermekek; annál könnyebb 
leszen olyan fegyelmezési rendszert megállapí-
tani, mely az egész országban követtetni fog. 
„Nagyképűsködés az egész!" — mondja majd 
az egyik t. Kartárs — „el tudtunk bánni 
rendszer nélkül is az iskolás-gyermekekkel, 
nem érdemes olyan mély feneket kerekíteni a 
gyermeki ostobaságoknak." Hát t. Kar társak 
ilyen bizalmatlankodással nem fogunk nemzeti 
nevelést megteremteni. Pedig azt mondják az 
idegenek, a kik itt Magyarországban járnak, 
hogy a magyar embernek nagyon sok S'e'p 
jellemvonása van, de van sok csúnya is. Csak 
a minap ismertették a magyar tudományos 
Akadémiában egy boroszlói tanárnak a magya-
rokról írt művét, a melyben bizony a magya-
roknak nagyon sok rossz tulajdonságai vannak 
följegyezve. Ezeken javíthatna a nevelés, az 
iskolai fegyelmezés. Nem 1 év nem 10 év, 
sőt talán még 100 év alatt sem, de idővel 
mégis javítana. Olyan hibák ezek, melyek a 
nemzeti meggazdagodást megakadályozzák 



14 SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8 

melyek a haza önállóságának, függetlenségé-
nek bekövetkezését késleltetik és a melyek 
talán elsősorban okai annak, hogy volt önálló-
ságunkat és függetlenségünket elveszítettük. 
„Es mi iskolai tanítók szerezzük meg a nem-
zetnek a gazdagságot, a függetlenséget, mi, a 
kik a legszegényebbek vagyunk és a kik szol-
gái vagyunk 10—20-féle hatóságnak? szól 
talán egyik-másik Kartársunk mosolyogva." 
Nem egyedül és kizárólagosan mi, de mi is. 

Országban-világban az a hire jár a magyar 
tanítóknak, hogy erős nemzeti érzés lüktet 
ereiben; hát mutassuk meg, hogy egy kis 
fáradságot nem kimélünk, egy pár sornyi 
Írással hozzájárulunk a nemzeti nevelés javí-
tásához. 

Még egyszer mondom: mi a beérkezett 
hibák alapján fogjuk az iskolai fegyelmezést 
megállapítani. Persze, fegyelmezés alatt az egész 
nevelői eljárást értjük, a mélyet a tanító tanít-
ványai jellemének képzésére meggondolt rend-
szer szerint foganatosít. 

A jegyzeteket alulírott czímére szíveskedje-
nek beküldeni. 

Kartársi üdvözlettel: 
(Jíudapest J Schőn József. 

(VI. ker. Szent-László-
utczai közs. népiskola.) 

Szemléltető füzet a törtekkel való 
számítás tanításához. 

Nagyon sok olyan iskola van hazánkban, 
hol a tanulók szüleik szegénysége miatt még 
olvasókönyvet is alig vehetnek, nem hogy 
egyéb tankönyvet, pl. számtant stb. vehet-
nének. A szülők szegénységét az iskola nem 
hagyhatja figyelmen kívül s mindent el kell 
követnie, hogy szegénységük miatt a szülők 
ne legyenek kénytelenek gyermekeiknek a 
tanulásban való elmaradását látni. Fontos 
dolog ez nevelési és társadalmi szempontból 
egyaránt, mert a kit az iskola a szegénység 
nyugodt viseléséhez hozzászoktatott, az kevésre 
fogja szabni igényeit és semmi esetre sem fog 
azon szerencsétlenek közé tartozni, a kik a 
gazdagság után való elérhetetlen vágyakkal 
rontják éltöket. 

Egyrészt, hogy a számtani példatárt a teljesen 
szegénysorsú tanulóknak ne kelljen megvenniök, 
másrészt, hogy a tanulóknak értelemfejlesztő 
magánfoglalkozáshoz módot adjunk, szer-
kesztethetünk tanítványainkkal olyan füzetet, 
melybe beleírják a magánfoglalkozásul föladott 
példákat, a kiszámításuk módját pedig maguk 
találják ki azon rajzból, melyet a tanító útmu-
tatása szerint a tiszta számtani füzet lapjaira 
maguk szerkesztettek. 

A következőkben ismertetni fogom a tör-
tekkel való számításhoz szolgáló szemléltető 
füzetet, kiterjeszkedvén ez ismertetésnél 1-ször 
arra, hogyan vezetjük rá tanítványainkat, hogy 
a törtekkel való számítás szemléltető rajzát 
maguk is meg tudják szerkeszteni; 2-szor arra, 
mit tanítunk még a törtekről a közben, míg a 
szemléltető rajzukat szerkesztjük; 3-szor arra, 
mit adhatunk föl tanítványainknak ezek alapján 
olyan magánfoglalkozásul, melyet ők érte-
lemmel el tudnak készíteni. 

, Ha a tanító a törtnek az egészből való 
keletkezését magyarázza, többféle egészet 
(almát, körtét, ív papirost) vesz elő, melyeken 
a részekre való osztást maga végzi és végez-
teti tanítványaival. E közben látják a tanulók, 
miként keletkeznek a nagyobb részekből kisebb 
részek s hogy emezek összevonásából viszont 
nagyobb részek származhatnak. Ily alapon 
tanítványaink tisztába jönnek a tört fogal-
mával, következhetik tehát a törtek szemléltető 
füzetének szerkesztése a következő módon. 

A tanító húz a táblán pl. 5 egyforma 
hosszú vízszintes vonalat s tanítványaival is 
huzat ugyanennyi s ugyanilyen vonalat a 
nyitott számtani füzet mindkét lapján végig. 
A tanító az első egyenest meghagyja egész-
nek, a tanulók is. Ezután a 2 ik vízszintest 
ketté osztják, mi által ketted részeket kelet-
keztetnek. Ezeket a fele részeket most meg-
számozzuk, így: 1-ső ketted, 2-dik ketted. 
Most ezen ketté osztott vízszintes osztó vonalát 
akként hosszabbítják meg a tanító és tanulók 
közösen, hogy ez által a 3-dik vízszintes is 
kétfelé legyen osztva. Ebből látják a tanulók, 
hogy egyenlő egészeknek egyféle osztáskor 
egyenlők a részeik is, s hogy 2 egész hány 
ketted, s egyre tudatosabban vésődik elmé-
jükbe az az ismeret, hogy ai egész részei 
az egyenlő részekre osztott egész részeinek 
a számától kapták a „ketted" elnevezést. 
Ennek folytán könnyen rájönnek, hogy ha a 
3-dik egyenes ketted részeit 2 osztó-vonallal 
felezzük, az egészet 4-felé osztottuk s ennek 
folytán 4-ed részek állottak elő. Míg ezt a ketté 
és 4-felé való osztást teszszük, a tanulók szemlélj 
tető alapon való önkifejtés módján az ilyen 
számításokat tanulják meg: 1 — f ; .} — J ; 
•i — 4 . 1 i —• 6 . i v 9 — J — 1 • i _U l — í 4 1 1T 4> 2 4 2 1 ' 2 I 4 
2 4 - 1 ; — a - 3 _ JL a 2 1 . 1 JL 1 — 4 I 4 4 ' ? 2 4 4 4 ' 4 ? 
i - í = } ; 4 X 3 = 1; | X 4 = ! = 1; 
- 2 = 4 : 2 = 1 ; 1 : 4 = 1 : 4 = 4; 1 - 3 = 
í : 3 = J ; 2 : 4 = | vagy": 4 = 4 = }. 

A 3 dik vízszintesen a 4-ed részeket jelző 
osztóvonalaknak meghosszabbítása s új osztó-
vonalak alkalmazása mellett szemléltetjük a 
4. egyenesen a 8-ad részeknek a 4-ed, ille-
tőleg 2-ed részekből vaó keletkezését s ugyan-



1 3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

ezen módon keletkeztetjük az 5-dik vizszin 
tesen a 16-od részeket a 8-ad részekből, 
utalván arra is, hogyan keletkeznek a 16-od 
részek a 4-ed, illetőleg a 2-ed részekből s 
viszont hányasával vonhatók össze 8-ad, 4-ed 
és 2-ed részekké. Hogy a 4-ed, 8-ad és 16-od 
részeket a maguk helyén megszámozzuk, úgy, 
mint a hogy a 2-ed részeket számoztuk meg, 
az magától értetik. Kezdődik tehát a számozás 
a 3-dik vízszintesen: első 4-ed (I. 4-ed), a 
negyediken I-ső 8-ad; az ötödiken I-ső 16-od. 

A 8-ad részekkel befejezőleg példaképen a 
következőket fejtik meg rajzaik alapján a 
tanulók: $ + 1 = 1 ; 4 + | + * = f + f -
4 = 1 = 1 ; + i = v + 1 = V = 2 i ; 
- 2 i . t\ I 6 4 J . 11 •g ~g "9 1 f* 2 "S K 3 > x 4 6 .14 6 X 1 . 1 :i J J I 4 — t . H 5 x "g > A "g 2 K g — "g ? i v 9 -—- 4 -1- - « 4 - '- * -U - — J — i A « — is I s — -g i "g — -g » — ? — i i 2 — i s l ! — i 4 — o . i v 9 — « . 

l í T í 1 4 "g •-— 1 4 1 > í A — I I 
2 = 1 ; 1 X 2 = V ; 1 1 X 3 = 3 f ; 

8 = J- 6- • 3 = 4 • 1 • 4 = l_> s „ . KJ -g , 2 * — 4 I • 1 • 9 J 4. • 2 ; . I V — 1 • * ?> 4 * ? • " Sl 2 ^ 4 8 > 
1 X 1 = 5 ; ! X I = 1 ' -nek a 2-ed része 

H ; 
1 x 
21 X 2 = 4§ ; 
4 - 4 I . I* • ^ ? ! 

1 í ^ 4 
az egésznek negyed része; a mi a 4-ednek 
2-,ed része, az az egésznek a 8-ad része. 

Hogy a 16-od részek keletkeztetése közben 
micsoda számításokat tanulnak meg a tanulók 
minden szabály alkalmazása nélkül, tehát csak 
rajzuk alapján, az az eddigiekből könnyen 
kivehető, a mint magától érthető az is, hogy 
itt ez elvont számítások csak rövidség okából 
fordulnak elő alkalmazott példák nélkül, mert 
természetes módszertani követelmény, hogy az 
elvont számításnak a gyakorlati alkalmazás 
ad lelket, életet. 

Ha a törtekkel való számítás ezen szemlél-
tető rajzával tanítványainkkal együtt készen 
vagyunk s ők ilyet maguk is tudnak szerkesz-
teni, példákat adunk föl nekik magánfoglal-
kozásul. A nyitott számtani füzet mindegyik 
lapját a rajz alatt egy-egy függélyessel ketté-
ketté osztják, balra leírják a tábláról a föl-
adatot, jobbra írják a kidolgozást; meg is 
jelölhetik ezt fönt így: 

Föladat. | Kidolgozás. 
Hogy a „föladat" oldalára miket írhatnak 

le a tanulók a tábláról, arra vonatkozólag a 
következő példák szolgáljanak fölvilágosításul. 
Fejezd ki a következőket 16-od részekben: 
1 1 2 2 I 6 " I 1 . _1_ 1 • », 4) Jl 25 "g* 4 1 > ) 4 \ s x ' 
1 + T 6 = 1. 

Számítsd ki a következő törtek összegét: 
a) { + 4 = b) } + § = c) l + T\ = 
d) A + 4 + i 

Mely különnevü törtek összege tesz 1-ot, 
melyeké T \ -o t , melyeké 1-ot? 

Mely különnevü törtek különbsége tesz; 
a) 1-ot, b) A-o t , c) 4-et, d) J -e t? 

Szorozd a következő törteket úgy, hogy 
szorzatul j f - o t kapj! 

Mennyit tesz J,, ;, § félszer véve? 4 hány 
kettednek a fele ? T'fi- hány nyolczadnak a 
fele ? Mennyi a 4-ed része £-nek ? Mennyi a 
4-ede {-nek ? Mennyivel több {-nek a fele, 
mint a 4-ed része ? Mennyit tesz l-nek 4-ed 
része 5-ször véve ? 1-nak a fele minek a 3-ad 
részével egyenlő ? Számlálj 2 egésztől vissza-
felé -ódával! 

A kiszámításnál segítségül szolgáló rajz: 

Egész. 

I-ső ketted. II-dik ketted. 

I-ső 4-ed Il-ik 4-ed 1Il-ik 4-ed IV-ik 4-ed 

I-ső 8-ad Il-ik 8-ad 111-ik 8-ad IV-ik 8-ad V-ik 8-ad Vl-ik 8-ad VH-ik 8-ad VIII-ik8-ad 

I. II. 
16-od 16-od 

III. 
16-od 

IV. 
16- od 

V. 
16-od 

VI. 
16-od 

VII. 
16-od 

VIII. 
16-od 

IX. 
16-od 

X. 
16-od 

XI. 
16-od 

XII. 
16-od 

XIII. 
16-od 

XIV. 
16-od 

XV. 
16-od 

XVI. 
16-od 

Föladat. Kidolgozás. 
Mennyivel több {-nek { : 2 = 
a fele, mint a 4-ed 

része ? 

4 : 4 
i = 1. Felelet, {-

nek a fele i-dal több, 
mint a 4-ed része. 

Egy példát a kidolgozásával együtt azért 
vettem föl, hogy ez magyarázatul szolgáljon, 
miként kell tanítványainkat mathematikai 

gondolkodáshoz szoktatnunk, illetőleg, hogy 
ehhez mennyire nyújt segítő kezet az a rajz, 
melyet tanítványaink velünk együtt elkészí-
tettek. 

Ha tanítványaink kellő jártassággal tudják 
az itt bemutatott rajzhoz alkalmazott példákat 
megfejteni, rövid — bevezető — magyarázat 
után az egész és részeinek más viszonylatait 
föltüntető rajzokat is fognak tudni szerkeszteni, 
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sőt példákat is fognak tudni írni lígy, liogy 
elég azt mondanunk: A TV, részek 
közötti viszonyt föltüntető rajzhoz írjatok 
olyanféle" összeadási (kivonási stb.) példákat, 
mint a milyeneket — magání'oglalko7ásul való 
kiszámítás végett — az előző rajzhoz (!, 

T'5 -részek viszonylatait föltüntető) fölkap-
tatok. Ily módon jó időre biztosítva vagyunk 
arról, hogy tanítványaink önállóan értelem-
fejlesztő munkát fognak m agánfoglalkozásul 
végezni. Osztatlan iskolában, a hol a tanulók 
magánfoglalkoztat ísa nem csekély gondot ad a 
tanítónak, az ilyen módja a foglalkoztatásnak 
nagy haszonnal jár. Hasznát veheti ennek külön-
ben minden tanító, mert azt a czélt, hogy a 
tanulók a számolásban való jártasság szem-
pontjából önállóságra tegyenek szert, minden 
tanító szolgálja egyformán. 

(Nngy-Tapolcsány.J Zsoldos Károly. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A „szerkesztői üzenetek" közt kér és vár 

még mindig több „olvasónk" (lucus a non 
lucendo!) fölvilágosítást magánügyben, jóllehet 
mi azt a rovatot már régen megszüntettük s 
több izben kijelentettük, hogy a Tanácsadóban 
csak olyan kérdésekre adunk fölvilágosításokat, 
a melyekből Összes olvasóink okulást meríthet-
nek, mert a lap nem egyeseké, hanem a 
tanítók összeségéé. A ki magánügyben ír, 
mellékeljen czímzett levelező-lapot a leveléhez. 
Ismételjük: ezt számtalanszor kijelentettük 
már, és mégis akadnak nagy számmal olyanok, 
a kik egyedül őket érdeklő ügyekben a szer-
kesztői üzenetek közt kérik a választ. S miért 
van ez ? Mert az ilyenek nem olvassák a 
lapot, hanem, ha egy és másban megakadnak, 
eszükbe jut, hogy van Budapesten egy „tuda-
kozódó iroda" (a Néptanítók Lapja szerkesz-
tősége) s írnak ide, hogy mi az ő magán-
ügyeikkel töltsük meg hasábjainkat. Nos hát, 
kijelentjük újra és most utoljára, hogy magán-
ügyben csak czímzett lecelező-lapon válaszolunk 
(a lapban nem!) és a kinek leveléből azt 
látjuk, hogy sohasem szokta lapunkat olvasni, 
annak a levelét elintézetlenül a papírkosárba 
dobjuk. Mi joggal elvárhatjuk, hogy lapunkat 
minden tanító elolvassa. Az a sajnos, hogy 
éppen azok nem olvassák, a kikre leginkáb 
ráférne! — V. I. Csúcs. 1. Ha a korpótlékot 
az állam adja meg, mint államsegélyt, az 
esetben a nyugdíjba való beszámításáért nem 
kell folyamodni, mert hivatalból intézik el. 
2. Az állami tanító már az első évben is kér-
heti áthelyezését; állás-csere nincs megengedve, 
azért is folyamodni kell. — II. J. Nagy-
Csitény. Ha az iskolaföntartó beleegyezik, a 

felekezeti tanító is levonhat 4%-ot a beszedett 
tandíjak után. — B. S. Vencsellö. Fölmondás 
nélkül nem küldheti el s ha elküldi, kár-
térítéssel tartozik.Ügyvédnek adja át az ügyet — 
K. I. Mura-Szerdahely. 1. Az „új" gondnok-
sági Utasításról még nem szólhatunk, mert 
azt a minister még nem adta ki. 2. Ezt a 
felelősséggel tartozó gondnoksági elnök itéli 
meg. 3 Mindenesetre kívánatos, hogy az állami 
iskolának külön elkerített udvara legyen. 
4. Szükséges, de ez meg a kir tanfelügyelő 
úrra tartozik. — Sz. M. Nagy-Somkut. Talán 
a „Kisdednevelés" szerkesztősége (VI., Bajza-
utcza 27. sz.) tud kérdésére válaszolni; nálunk 
nincs meg a jegyzék. — H. J. Ha az önök 
iskolája 6 osztályú, ott is tehet magánvizsgá-
latot, nem kell azért Kaposvárra, mennie. — 
B. It. A földmívelési ministeriumból még nem 
kaptunk értesítést a felől, hogy mikor és hol 
lesznek a i idén gazdasági tanfolyamok. A hir-
detés okvetetlenül meg fog jelenni lapunkban; 
szíveskedjék a lapot figyelemmel kist'rni. — 
J. Erzsébet. Miután a tanítói föld természet-
ben való használása helyett a haszon1 éri ösz-
szeget választotta, nincs joga a bérleti idő 
letelte előtt a föld szabad használatát vissza-
követelni. Ebben a kérdésben az iskolaszéki 
elnök fölfogását helyeseljük. — S. Gy. Nézze 
meg jól a Tanítók Tanácsadója 17 ik lapját. 
Sem az esztergomi, sem a győri képezdéről 
nem találja ott azt az állítást, hogy azok 
3 évfolyamúak. A melyek 3 évfolyamúak, azok 
után zárójelben találja ezt az észrevételt. — 
H. S. A Tanítók Tanácsadója cz. mű 133-ik 
lapján írottakból is meggyőződhetik, hogy 
katonai gyakorlata elhalasztását kérő folya-
modványához csak a) katonai igazolványi 
könyvét s b) orvosi bizonyítványt (vagy a közig, 
járási tisztviselőnek az elhalasztás szükségét 
igazoló bizonyítványát) kellett volna csatolnia. 
Hibásan járt tehát el, midőn egyéb bizonyít-
ványt is odakevert melyek kevésbbé voltak 
alkalmasak a jelzett körülmények igazolására. — 
T. János. A kir. tanf. közbenjárását kérje, ha 
csakugyan oly egészséges, hogy ismét állandóan 
taníthat és nyugdíjas állapotból megint szol-
gálatba akar lépni. Hivatalos föl ül vizsgálati ak 
van helye. — H. J. Mint tanító özvegyét a 
haszonélvezeti félév alatt nem illeti a kántori 
stóla. A stóla kivételével az összes kántortanítói 
évi fizetés fele az öné, e mellett a tanítói lakot 
is használhatja az özvegyi félév alatt. Már 
most folyamodjék az özv. segélyért. Az orsz. 
nyugdíjintézetből az özvegy 600 koronának, 
illetve 1200 koronáig a férj volt fizetése 
50%-át (felét) kapja évenkint özv. segély 
czímén. 
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A madarak és fák napja. 
(Hermán Ottó előadása nyomán.) 

Az országos állatvédő-egyesület dicséretes 
buzgalmat fejt ki az állatvédelem érdekében. 
Csak nem rég osztatott ki ezer meg ezer 
ajándék-könyvecskét a népiskolákban, a me-
lyekben hasznos és erkölcsös történetkék s 
hasonló tartalmú versek által védelmet kér az 
állatok számára. 

Képeket tár a gyermekek elé arról, hogy 
milyen gonosz embertelenség az állatokat dur-
ván bántalmazni vagy kegyetlenül kínozni s 
pusztítani; de viszont példákat sorol föl arra 
nézve is, hogy milyen hasznos, jó és szép 
cselekedet az állatokkal emberségesen bánni 
és azokat a kínoktól óvni és védeni. Az ember 
ugyanis az állatok legnagyobb ellensége. 

Már Rousseau mondja: hogy „Minden jó, 
mikor a teremtő kezéből kikerül; minden az 
ember kezei alatt fajul el. Megcsonkítja ebét, 
lovát, rabszolgáját; mindent fölforgat s magát 
az embert is, ezt is a maga számára idomítja 
mint az iskolázott lovat, saját divatja szerint 
forgatja kertje fáját". 

Es tény, hogy az ember nemcsak a kár-
tékony, de a leghasznosabb állatait is hol 
kedvtelésből, hol hiúságból, hol pedig puszta 
időtöltésből pusztítja. 

Hermán Ottó, kitűnő természettudósunk, 
az állatvédő-egyesület legutóbbi gyűlésén, mé-
lyen megindító előadást tartott a madarak, az 
állatok és fák pusztításáról s ezzel kapcsolat-
ban a madárvédelemről. Gyönyörű előadásában 
így szólt: „Mind ritkábban látom kelni az ég 
felé a pacsirtát, leghűségesebb barátunk a füsti 
fecske mindinkább elmaradoz fészkétől; a kert, 
az erdő, a liget fáinak, bokrainak sűrűjében 
nincs mozgás, azokat évről-évre több káros 
bogárság lepi el. Es följajdul a kertesz, a 
gazda, mert elpusztítja termését a féreg, a 
mely ellen emberi módjával, erejével hiába 
védekezik ! Igen ! mert ritkul az égi madár 

Nem czélom ezúttal a pusztulás földerítését 
előadni, de szükségesnek vélem a pusztulás 
arányát számszerint egy-két adatban kartár-
saim előtt megvilágítani. így olvasom, hogy 
csupán Spanyolország déli partjain a madár-
vonulás idején félmillió madár került konyhai 
czélokból a piaczra. Es pedig mind a mi 
kertünk lakói, barátaink, a vörösbegy, pin-

tyőke, búbos pacsirta stb., a melyek téli hónuk 
helyett hálóba kerültek. 

Olaszország déli városaiban a vonulási idő-
szak alatt egyben 423.792 ártatlan hasznos 
kis madár került az olasz invenczek asztalára. 
A mit pedig Európa déli országainak madár-
evő népei kis madarakban elpusztítanak, s a 
mint a divat hóbortja elnyel, nem százezrekre, 
de milliárdokra megy s ez fokozódik évről-
évre, mert hiszen a madár — keieskedelmí 
czikk. 

De nemcsak az ember túlfinomított gyomra, 
de mint mondám, a hiúság ördöge a divat s 
a finomság világra szóló középpontja Paris a 
kimutatás szerint egyetlen évszak alatt 32.000 
rigót és 114.000 pacsirtát emésztett, illetve 
pusztított el. 

Es míg Londonban az érző „Mylady"-ik 
egy leszúrt boxju láttára görcsöket kapnak s 
a macskák, kutyák számára menedékházakat 
építenek, addig a legnagyobb gyönyörűséggel 
fogyasztják százezer számra az ártatlan f j e -
ket, rigókat, pacsirtákat, a melyek nélkül tál-
finom gyomruk talán az emésztést is meg-
tagadná. 

Van akárhány község -— fájdalom! — 
hazánkban, a hol valósággal kultuszt űznek a 
madárfogásból. Százával, ezrével hozzák a 
különféle éneklő madarakat a piaczra, a hol 
azonban ritkán találnak vevőre s táplálék, 
gondozás hiányában halomszámra pusztulnak 
az összezsúfolt kalitkákban. S bár van ezen 
pusztítás ellen szigorú törvényünk, mely ke-
mény büntetéssel sújtja f-zokat, a kik az ellen 
vétenek, mégis azt látjuk, hogy ezen kegyet-
len emberek, de különösen éretlen suhanezok, 
jóformán gyermekek, sértetlenül, sőt szinte 
sportszerűen űzik ezen mesterségüket." 

Az ember ezt olvasva, följajdul és védelmet 
kér, könyörög ezen ártatlan madárkák számára. 
Mi tanítók e tekintetben igen sokat, sőt 
talán mindent tehetünk, a mennyiben határt 
szabhatunk kellő erelylyel és kitartással a 
madár s ezzel kapcsolatban a fák pusztítá-
sának. 

A mennyiben azt a serdülő itjuságot, mely 
kezeink között van, arra szoktatjuk, hogy 
tanulja megbecsülni, szeretni a kert, a gazda 
barátait: a hasznos madárvilágot. S ezt jókor 
a gyermek iskolába lépésével kezdjük meg s 
a czél kivitelében a legnagyobb következetes-
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dár elvesztette a fészkelésre való alkalmat s 
ekkor elmaradt. A madarak és fák napja beho-
zásának szép intézménye egymást szépen 
kiegészítené a madárvédelem és a faszapo-
rítás javára. 

Es gondoljunk csak falvaink nagy részének 
dísztelenségére, parlagon heverő helyeire, me-
lyek mérges, maszlagos szirommal, embert, 
állatot kínzó szerb tövissel vannak borítva s 
a melyek annyira éktelenítik azokat. Gondol-
junk e dudvások helyén vígan növekedő fa-
csemetékre, melyeknek gondozása a gyermekre 
van bízva, a melyeket a „Fák napján" ültettek 
és előttünk fog állani e szép intézmény egész 
nemességében. 

(Kispest.) Vötösváry. 

séggel forgolódjunk. Sőt e védelem tekinteté-
ben még annyira is szerencsések vagyunk, 
hogy ezt a népiskolai tantárgyaink közé is 
illeszthetjük. 

A „Beszéd- és értelemgyakorlatok" az a 
tantárgy, a melynek keretében biztos véde-
lemre s? oktathatjuk növendékeinket. A gyer-
mek visszaemlékezik az Ízletes gyümölcsre, 
a mit a hosszú tél alatt nélkülözött. Sóvá-
rogva gondol arra a boldog időre, a midőn a 
fáról azt újra szedheti. 

De ah! mindaz el fog múlni idővel, ha a 
gyermek maga idejekorán nem kel a madarak 
védelmére. Tehát szoktassuk arra, hogy a 
madarakban barátait, segítőtársait lássa és 
ismerje; továbbá az a kép, a melyet az eresz 
alatt fészkelő füsti fecske családi élete nyújt, 
a gólyának, a verébnek az emberekhez való 
ragaszkodása s a többi apró éneklő madarak 
kimondhatatlan haszna a jó tanítónak biztos 
eszköz arra hogy növendékeiben a legneme-
sebb ösz;önöket érintse és fakaszsza. 

Valamennyi intézmény között, a melyet 
ismerek s a melyet a magyar szemlélődés 
sajátosságával egybevetettem, reám s talán 
sok hason gondolkozású társamra az „Észak-
Amerikai Egyesült-Államoknak" két remek és 
rovton fejlődő intézménye meggyőző erővel 
hatott,. Az egyik a „Madarak napja", a má-
sik a „Fák napja" intézménye, a melynek 
értelme ez: 

Az Egyesült Államok minden iskolájában 
évenkint egy nap kizárólagosan a madaraknak 
van szentelve akként, hogy a tanító azon a 
napon tanítványainak fölfogásához mérten szép 
és beható előadást tart a madarak életéről, 
jelentőségéről a természet háztartásában, az 
ember gazdaságában, de lelkületében is. 

Es ugyancsak minden iskolában az évnek 
egy bizonyos napja a fáknak van szentelve. 
E napon az oktató a fák jelentőségét fejte-
geti, a súly azonban arra van fektetve, hogy 
minden gyermek valamely alkalmas kopár 
helyen egy pár csemetét ültet el, mely azután 
magával a gyermekkel növekszik s így a gyer-
mek lényéhez fűződik. 

Különben ezt a dolgot felejthetetlen király-
nénk elhunyta óta örvendetesen kezdik hazánk-
ban fölkarolni. Egyesek, testületek, egyesületek 
és iskolák vetélkednek, hogy alapját megvessék 
az „Erzsébet"-fáknak, s elég jókor fogták föl 
ezen kegyeletes, hasznos és nemes faültetésnek 
messze a jövőre kiható előnyös voltát. 

De nem tekintve ezt a nemes versenyt, 
nekünk tudnunk kell azt, hogy gazdálkodási 
rendszerünk átalakulásával járt egy fa- és 
bokorirtó korszak, a melynek gyászos követ-
kezménye a7. volt, hogy számos hasznos ma-

IRODALOM. 
Megjelentek: Az Ókori Lexikon 10-dik 

füzete, mely a munka I. kötetének 37—40. 
iveit foglalja magában. A füzet ára 1 korona; 
a folytatólagos füzetek julius és augusztus 
kivételével a hó 15-ike táján jelennek meg. 
(Franklin-Társulat.) — A Nagy Képes Világ-
történet 97., 98., 99. és 100." 'füzetei, melyek 
a középkorral foglalkoznak. Egy füzet ára 
60 fillér. (Révai Testvérek.) — Az Állatok 
Világa (Brehm) 18. füzete; egy-egy füzet ára 
80 fillér. (Légrády, Váczi-körút 78.) — 
Magyarország új térképe. A magyar szent 
korona országainak térképét tervezte és rajzolta 
meg Hátsek Ignácz m. k. térképész, iskola és 
magánhasználatra, az új megyei beosztás 
tekintetbevételével az idevágó törvényczikkek 
alapján. A térkép aránya 1 : 2,500.000. Színe-
zése élénk, kellemes; nyomása, jelrendszere 
világos szembetűnő. Ára csak 40 fillér. Kiadta: 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és 
kir. udv. könyvkereskedése. — Ugyancsak 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) kiadásában: 
Útmutatás, a tankerületi főigazgatóságok, közép-
iskolák és más tanügyi hatóságok adminisztrá-
lásához. í r t a : Firbas Nándor, a szegedi tan-
kerület kir. főigazgatóságának tollnoka. — 
A franczia nyelv elemi tanfolyama. Szerkesz-
tette dr. Thaisz Gyula. A felsőbb (és nem 
„felső"!) leányiskolák II. osztálya számára. 
(1 K. 80 fillér.) — Stilisztika. Középiskolák, 
polgári iskolák és felsőbb leányiskolák szá-
mára ; irta dr. Weszely Ödön (2 korona). — 
Régi magyar tudósok, tudós eszközök és talál-
mányok. Irta dr. Hankó Vilmos. (60 f.) — 
Hasznos olvasmányok. Az iparosok olvasótára 
VII. évfolyamának 5—6. száma. A kettős 
füzet ára 1 korona 20 fillér. — Franczia 
Könyvtár, Német Könytár, 7 füzete; égy-egy 
vászonkötésű füzet ára 70 fillér. 
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HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: az Istenhegyi 

iskola szegpny tanulóit fölruházó bizottságnak, 
a mely az ottani szegény tanulókat 723 korona 
értékű ruhaneművel ellátta. 

Kinevezte: Reiszig Irma oki. kisdedóvónőt 
a szentgyörgyábrányi áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; (Jrrbity György oki. tanítót a maese-
viesi közs. el. iskolához r. tanítóvá; Pepa 
György oki. tanítót a kanicsai közs. el. isko-
lához r. tanítóvá; Burich Janka oki. tanító-
nőt a fiumei áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Grozucza Miklós oki. tanítót a kornyai közs.> 
el. iskolához r. tanítóvá; Andrei Sándor oki. 
tanítót a révaujfalvi közs. el. iskolához r. 
tanítóvá. 

Végkielégítést engedélyezett: Nemes Róza 
szigetujfalusi áll. óvónő részére 900 koronát 
egyszers mindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Lunka Jakab balázstelki nyug. volt gör. kel. 
taiíító özvegye, szül. Somfaleon Isztina és 
3 árvája részére évi 524 korona 99 fillért; 
néh. Bogár György nyénpataki áll. volt tanító 
özvegye, szül. Raáu Elena és 2 árvája részére 
évi 600 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előléptetések. A közoktatásügyi minis-

teriumban elkészültek az előléptetések mun-
kálataival és nemsokára megjelenik az 1400, 
1200 és 1000 koronás fizetési fokozatokba 
előléptetett tanítók névsora. Ugyancsak készen 
van a főváros környékén levő állami iskolai 
családos tanítók számára a költségvetésbe föl-
vett 40 ezer korona mikénti kiutalványozásá-
nak tervezete is. Az utalványok már a leg-
közelebbi napokban széjjelmennek. 

— Yilág folyása. Kinában majdnem föl-
robbant a puskaporos hordó! Angolok és oro-
szok néztek ott egymással farkasszemet s 
már-már birokra került a dolog. Az angolok 
megszálltak bizonyos területet, melyhez az 
oroszok formáltak jogot s Vogak orosz tábor-
nok az angolok visszavonulását és bocsánat-
kérését követelte. Waldersee, a főparancsnok is 
beleavatkozott a dologba, de nem sok sikerrel 
s a komoly összeütközést Angol- és Orosz-
ország közt már elkerülhetetlennek tartották, 
midőn Anglia — meghátrált. Az angol felső-
ház márcz. 21.-i ülésén a külügyi államtitkár 
kijelentette, hogy az orosz és angol kormány j 

megegyeztek, hogy Tiencsin mellett a vitás 
területről visszahívják a csapatokat és a tulaj-
donjogra vonatkozó összes kérdéseknek a két 
kormány által való megvizsgálását fönntartják. 
Hogy nevettek volna a czopfos kinézerek, ha 
a két európai nagyhatalom hajba kap egymás-
sal! Úgyis erre számítanak s az nem is olyan 
lehetetlen. Fájdalom! — még mindig elkövet-
kezhetik! — Anglia meghátrálásának egyéb-
iránt az a magyarázata, hogy Bél-Afrikában 
meghiúsultak a béketárgyalások. Bolha fővezér 
hajlandó lett volna békét kötni, de az engesz-
telhetetlenek, élükön Devettél, kerekedtek felül. 
Schalk-Burger h. elnök föltételei ezek voltak: 
Milner kormányzó elbocsátását, belső ügyekben 
a búr államok teljes függetlenségét követelik, 
de külügyekben elismerik az angolok szupre-
macziáját. A búrok végül hajlandók az arany-
bányák vidékét átengedni az angoloknak. Mivel 
az angolok ezeket a föliételeket nem fogadták 
el, Botha újra megkezdte az elhnségeskedest 
s megszállotta a Delagoa-vasutat. Kitehener, 
hir szerint kijelentette, hogy az angol csapa-
tok gyöngék arra, hogy támadólag lépjenek föl 
a búrok ellen s hogy sürgősen segítőcsapato-
kat fog kérni kormányától. Kezdetét veszi 
tehát a késhegyig menő harcz! — A ha:ai 
események között legnevezetesebb, hogy az 
1901.-ki költségvetést végre teljesen letár-
gyalta az országgyűlés. Itt említjük meg 
végül, hogy az elmúlt héten a magy.ir tudo-
mányos világnak jelentékeny gyásza volt, Fodjr 
József egyetemi ta ,ár elhunytával, ki a köz-
egészségügy terén folytatott nagybecsű kuta-
tásával külföldön is nagy hírnevet szerzett 
magának. Fodor volt egyik főtényezője, hogy 
a tanítóképzőkben és felsőbb népoktatási inté-
zetekben a közegészségügy tanítása állandóvá 
lett, ő volt a közegészségügyi egyesület meg-
alapítója is. 

— A Wodianer Albert báró által ala-
pított jutalomra ma történt meg az első 
kijelölés az Akadémia tagjai és az Orsz. Biz. 
kiküldöttei részéről. A bizottság az egyenkint 
1000 koronás jutalomdíjra két nagy múltú 
veterán tanítót, Vass Mátyás szegedi nyugal-
mazott igazgatót és Göbel János székesfehér-
vári elemi és polgári iskolai igazgató-tanítót 
jelölte ki. Gratulálunk a szerencsés kijelöléshez. 

— Tanítók Háza Kolozsvárott. Eótoös-
alapunk a Tanítók Háza fölépítésére tudva-
levőleg telket kért Kolozsvár városától, akár-
csak Budapest fővárosától; csakhogy míg 
Budapest fővárosa, melynek kölesönére Eötvös-
alapunk 60.000 koronát írt alá, „ad acta" 
tette kérvényünket, addig Kolozsvár város 
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pénzügyi és szakosztályai egyhangúlag java-
solják a közgyűlésnek, hogy a város egyik 
legszebb telkét: az Egyetem- és Petőfi-utcza 
sarkán levő kőfaragó-telket engedje át a 
Tanítok Házának. A város polgármestere; 
dr. Szvacsina Géza kir. tanácsos és tanácsa 
sok jóakarattal viseltetnek a Tanítók Háza 
ügye iránt s így remélhetőleg a közgyűlés is 
elfogadja a tanács és a szakosztályok javas-
latát. Ez esetben a kolozsvári Tanítók Házá-
nak építése már a jövő év tavaszán kezdetét 
veheti. 

— Államosítások. Halász Ferencz min 
osztálytanácsos közelebb Szatmáron járt, a hol 
befejezte a tárgyalásokat Szatmár összes elemi 
iskoláinak államosítása ügyében. Ez év szept. 
havától kezdve Szatmár összes népiskolái állami 
kezelésbe mennek át. A hódmezővásárhelyi 
tanyai iskolák államosítása is nem sokára meg-
történik. A közoktatásügyi minister amaz 
óhajtásának teljesítése után, hogy a vallás-
tanítás költségeinek födözését a város bizto-
sítsa, nem lesz akadálya az államosításnak. 
Csabán meg a közs. polg. leányiskoli államo-
sítását helyezte kilátásba a minister s fölhívta 
a községet a végleges kötelező nyilatkozat föl-
terjesztésére s egyúttal kijelentette, hogy haj-
landó B-Csabán egy állami polgári fiúiskolát 
is létesíteni, ha a község megfelelő helyiséget 
ad s a szokásos dologi kiadásokat fedezi. 
A tanfelügyelő e tárgyban már megindította a 
tárgyalásokat Csaba község elöljáróságával. 
Érdeklődéssel várják a békési és mezőberényi 
mostoha sorsban levő polgári iskolák államo-
sítását is, talán a Sárrét és Gyoma is kapnak 
polgári iskolát, mint a többi községek nép-
iskolákat, sőt talán meg lesz majd a gyulai 
állami polgári leányiskola is, a melyre ható-
sági határozatok igazolása szerint oly nagy és 
sürgős szükség van, hogy kényszerfölállítása is 
kimondatott. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
gyűjtő- és kezelő-bizottsága f. hó 21.-én Péterfy 
Sándor elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen 
a folyó ügyeket intézték el. Józta Mihály 
gondnok jelentést tett a Tanítók Háza dolgai-
ról s örömmel hallotta a bizottság, hogy fő-
iskolai internátusunk lakói komoly magavisele-
tet tanúsítanak s szorgalmasan foglalkoznak O O 
tanulmányaikkal. A pénztáros jelentéséből 
örvendetes tudomásul szolgált, hogv január és 
február hóban az Eötvös-alap pénztára teteme-
sen gyarapodott s óhajtandó, hogy kartársaink 

ebbeli buzgalmukat a jövőre nézve is meg-
tartsák! Tárgyalta a bizottság a „Láng M. A. 
és Társa" czég ajánlatát is a „Tanítók Háza 
szappanjára" vonatkozólag s azt elfogadván, a 
szerződés megkötésével az Eötvös-alap részéről 
Vjváry Béla másodelnököt, a Tanítók Háza 
ügyeinek vezetőjét bízta meg. Ennélfogva a 
Láng M. A. és Társa czég április 2.-án meg-
nyitja központi raktárát Budapesten a követ-
kező czím alatt: „Tanítók Háza egyesült gyufa-
és szappangyári raktára." Most tehát nagyobb 
tevékenység lesz kifejthető ipari vállalataink 
érdekében, mint eddig s az Eötvös alap elnök-
sége kéri is a t. kartársakat, hogy kövessenek 
el minden tőlük telhetőt iparezikkeink terjesz-
tése érdekében. Úgy a gyufa, mint a szappan 
a Tanítók Háza föntartására jövedelmez s a 
gyufából már eddig is, egy év alatt, 2000 ko-
rona hasznunk volt, amennyiben április elején 
megint kapunk 500 koronát. Ez a vállalat 
tehát megérdemli minden tanító támogatását. — 
A gyűjtő- és kezelő-bizottság ülése után az 
Orsz. Eötvös-bizottság tartott ülést és elhatá-
rozta, hogy b. Eötvös József munkáinak kiadá-
sát f . é. szeptember havában megke. di. Egyszerre 
5 kötet fog megjelenni. 

— Az Országos Eötvös-Bizottság végre-
hajtó és irodalmi osztálya legközelebb tartott 
ülésében elhatározta, hogy b. Eötvös József összes 
munkáinak első végleges teljes kiadását még 
e taoaszszal megindítja. A bizottság e czélra 
egy évvel ezelőtt alakult meg, de a rossz gaz-
dasági viszonyok nem kecsegtettek akkora 
sikerrel e müvek terjedését illetőleg, m'nt 
kívánatos a nemes czél érdekében. Most azon-
ban Eötvös utódja a ministeri széken, dr. 
Wlassics Gyula, elrendelte, hogy Eötvös munkái 
az összes polgári és középiskolák, felsőbb 
leánynevelők, tanító- és tanítónőképzők könyv 
tára számára megszereztessenek. E nemes 
tényével nem csak szellemileg gyarapítja a 
magvar kultúrát, hanem anyagilag is a műve-
lődés munkásait gyámolítja. E művek kiadási 
jogát ugyanis b. Eötvös Lóránt, Akadémiánk 
elnöke, az Országos Eötvös-alapra ruházta, 
hogy a kiadás jövedelme a Tanítók Házára 
fordíttassák. A Tanítók Házában — Buda-
pesten és Kolozsvárott — szegénysorsú tanítók 
és tanárok jó előmenetelű gyermekei nyernek 
részben ingyenes ellátást főiskolai tanulmányaik 
alatt. így e nagybeesű munkák terjesztése 
egyrészt irodalmi, másrészt hazafias és humánus 
kötelesség. A nemzet, melyért Eötvös oly 
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rendkívül sokat tett, bizonyára segíteni fogja 
az ő kezének munkáját, mely halóporában is 
jólétünkön és haladásunkon munkálkodik. Mun-
káinak terjesztésére szövetkezett az Országos 
Eötvös-Bizottság, melynek elnökei: Vaszary 
Kolos, Wlassics Gyula, gr. Károlyi Tibor, 
Jókai Mór, Beöthy Zsolt s mások; tagjai pedig 
a magyar irodalom és művelődés, a hizafiasság 
és jótékonyság összes barátjai és munkásai. 
Buzgóságuk, melyet e kettős nagy czél érdeké-O o ' . 
ben kifejtettek, nagy eredményre vezetett s 
remélhetni, hogy néhány év múlva nem lesz 
egy köz — vagy iskolai — sőt jóravaló magán-
könyvtár sem, melyben Eötvös művei meg 
nem volnának. Az új kiadás, melyben vagy 
négv kötetnyi oly munka lesz, mely eddig 
napvilágot nem látott, 20 kötetben jelenik 
meg, félévenkint 5—5 kötet. A 20 kötet ára 
40 frt, mely összeg félévi 10 frtos részletek-
ben is törleszthető. A bizottság kéri a gyűj-
tőket s azokat, a kik még előfizetni szándékoz-
nak, hogy íveiket s előfizetéseiket mielőbb 
juttassák a bizottsághoz (Tanítók Háza, Szent-
királyi utcza 47. sz.), mert a nyomtatás már 
megkezdődik, s a Bizottság az előfizetőknek a 
munkákat szebb kiállításban szándékozik meg-
küldeni, mint a minőben üzleti forgalomba 
kerülnek. 

— Országos Eötvös-Bizottság fölhí-
vása Magyarország tanítóihoz. Körülbelül 
másfél évvel ezelőtt abból a czélból alakult 
meg a tisztelettel alulirt bizottság, hogy báró 
Eötvös József összes műveinek végleges kiadá-
sát közrebocsássa a végből, hogy tiszta jöve-
delme a Tanítók Házának jusson. Országszerte 
nagy mozgalom indult meg a vállalkozás sikere 
érdekében, mert a magyar intelligenczia teljes 
mértékben fölismerte a kitűzött czél fontos-
ságát egyrészt, másrészt pedig érezte, hogy 
szebben, nemesebben nem róhatja le kegye-
letét halhatatlan Eötvösünk iránt. Ám a ma-
gyar közönség jóakarata, az Országos Eötvös-
Bizottság nagy munkája fönnakadt az ország 
kedvezőtlen közgazdasági viszonyain, úgy hogv 
az előfizetők gyűjtését hosszabb ideig kellett 
folytatnunk, mint eredetileg terveztük, számítva 
a viszonyok megjavulására és a hazai kultúra 
tényezőinek további közreműködésére. Vállal-
kozásunk fontoss igától áthatva, de méltányolva 
azt a nagy erkölcsi tőkét is, melyet báró 
Eötvös József munkái különösen népnevelési 
szempontból képviselnek, a közoktatási minis-
ter úr 0 nagyméltósága azzal járult hozzá 
országos mozgalmunkhoz, hogy kegyes volt 
kibocsátani a következő rendeletet: (A minister 
rendeletét lapunk 12. számának 14. oldalán 
közöltük. Szerk.) E rendeletet t. kartársaink 
szives figyelmébe ajánljuk s kérjük, hogy 

b. Eötvös József munkáinak terjesztése körül 
összes kartársaink és utódaink nevében buzgól-
kodni szíveskedjenek. Az előfizető közönség irá-
nyában fönnálló felelősségünk már most arra utal 
bennünket, hogy a gyűjtést rövidesen befejezzük 
és báró Eötvös József müveinek közrebocsátását a 
lehető legrövidebb idő alatt megkezdjük. Mivel 
pedig a kiadás csak annyi példányban nyoma-

! tik, a hány előfizető jelentkezik, tisztelettel 
i kérjük, hogy az aláirási ívet folyó évi májup 

hó 30.-áig hozzánk visszaküldeni sziveskedjék. 
Az Országos Eötvös - Bizottság végrehajtó 
bizottsága. 

— Siketnémák ügye. Az „ Izr. siketnémák 
országos intézeté"-ben a folyó iskolaévben 
kilenczvenhat benlakó növendék tartatik el; 
még pedig ötvenkilencz fiú és harminczhét 
leány. A növendékek közül nyolczvannyolez 
izraelita, négy római katholikus, három pro-
testáns és egy felekezetnélküli. A növendékek 
tekintélyes számát az intézeti alap terhére 
nevelik, egy részét az országos izr. iskola-alap, 
más részét pedig különféle alapítványi helyeken 
tartják el. Végül vannak olyanok, kikért szülőik, 
vagyoni viszonyaikhoz méri n, évi 2—800 
korona tartásdíjat fizetnek. A tanév végén hat 
évi kiképeztetési idő leteltével, több oly növen-
dék lép ki, kinek az intézet részéről ingyenes 
helye volt, kilép néhánv fizető, tovább öt oly 
növendék, kinek eltartási díját az izr. iskola-
alap fizeti, kettő, kit a székesfőváros adott át 
az intézetnek és egy, ki a „Jó-Szív" egyesület 
alapítványi helyén volt. Az üresedésbe jövő 
helyeket a jövő évre ismét betöltik. Megjegy-
zendő, hogy az intézeti ingyenes helyeket az 
intézet vezérlő bizottsága, az orsz. izr. iskola-
alap helyeit a vallás és közoktatásügyi minis-
terium, a fővárosi helyeket a fővárosi tanács, 
a „Jó-szivu-egyesület alapítványi helyét az 
egyesület elnöksége tölti be. A székesfővárosi 
alapítványi helyeket az intézet alapítójának 
végrendelete értelmében fővárosi illetőségű 
keresztény gyermekek nyerhetik el; a „Jó-szív"-
egyesület alapítványi helyére, az alapító-levél 
értelmében, valláskülönbség nélkül veszik föl a 

' siketnéma gyermekeket. 
— A ,.Csongrádvármegyei tanítóegyesü-

let" Eötvös-fiókegyesülete, a mely kilencz-éves 
j fönnállása slatt a befizetett tagsági díjakból a 

tagok és ezeknek özvegyei és árvái segélyezé-
sére ezer koronát osztott ki, a következő sorok 
közlésére kérte föl lapunkat: Az országos 
Eötvös-alap „ Csongrádvármegyei fiók-egvesü-
lete" három ötven koronás segélyre pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak azon tagok, a kik a fiók-
egyesületnek öt év óta tagjai, s a kik egyesületi 
tagsági díjjal hátralékban nincsenek. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények a fiók-egvesíilet 
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elnökségéhez f . évi április hó 20.-ig küldendők 
be. Szegeden, 1901. évi márczius hó 12.-én. 
Vass Mátyás, elnök; Lantos Béla, titkár. 

— Rövid hirek. A Tanítók Háza gyufáját, 
JBerlich Rezső kartársunk buzgóságából, már 
Tatár-Szent-Györgyön általánosan fogyasztják. 
Párkányban Mucsi Vincze kartársunk kérésére 
Németh Pál füszerkereskedő megrendelte a mi 
gyújtónkat és fölszólítja nevezett kartársunk 
az esztergommegyei kollégákat, hogy ne átall-
janak filléreikkel a Ferencz József Tanítók 
Háza felvirágoztatásához hozzájárulni s hogy 
terjeszszék a gyulai gyártmányt. Nyárád-Szere-
dán meg Szabó Lajos járásköri elnök és Fábián 
Udön járásköri jegyző kezdeményezésére hozat-
ták meg az ottani kereskedők a mi gyújtónkat 
s azt a bekecsalji vidék tanítói szorgalmasan 
fogyasztják, sőt a nagy közönség körében is 
terjesztik. Zala-Szt.-Lászlón Koppéi Károly 
kartársunk buzgóságából az ottani ker. fogy. 
szövetkezet is árulja a Tanítók Háza gyufá-
ját. Az Eötvös-alap hasonló buzgóságra kéri 
föl az összes kartársakat. — Jubileum. Szőke 
Sándor esztári ev. ref. tanító f. hó 7.-én 
töltötte be tanítóskodásának 30. évét, mely 
alkalommal az .egyháztanács nevében Biber 
József lelkész szép beszédben üdvözölte az 
érdemes tanítót. — Gyűlés. Az érmelléki 
ev. ref. tanítóegyesület tavaszi közgyűlé-
sét f. év április 1.-én Székelyhidon tartja 
meg. — A temerini izr. iskolában jól sikerült 
szini előadást rendezett Kohut Salamon tanító 
a Tanítók Háza és az isk. könyvtár javára; 
a bevétel 140 K. volt, melyből 80 K. jutott a 
kettős jótékony czélra. — A Tanítók Háza 
gyufáját Mező-Laborczon Borsovai Lázár tanító 
Schönfeld Dávid vegyeskereskedővel megren-
deltette s mivel azon a vidéken az sehol má-
sutt nem kapható, fölkéri a környékbeli kar-
társakat, hogy gyufaszükségletöket az említett 
kereskedésben szerezzék be. — Tanítóképző-
intézet Zildhon. Szilágyvármegye közgyűlésén 
egy Zilahon fölállítandó állami tanítóképző 
czéljaira a megyei kisdedóvodai alapból 40.000 
koronát szavaztak meg. Zilah város 20.000 
koronát, vagy alkalmas telket ajánlott föl 
ugyané czélra. — Az állami tanítók közgyű-
lése nem április 4.-én, hanem 2.-án lesz; a 
választmányi ülés pedig 1.-én. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Tallósy János, Mélykút 40 f.; Bükky 
József, N.-Abony (mulatság jövedelméből) 
4 K.; Dvorszky János, Kiszucza-Ujhely (tagsági 
díja) 3 K. — 2. Tanítók Házára: Gyulai 
Artúr (Szempcz) 30 f.; Glück Mór (Mezőtúr) 
40 f.; Wlezsik Pál (Sziklás) 10 f.; Petrás 
György (Zsombolya) 20 f.; Nagy István, Lelesz-
Pólyán (tiszteletdíjából) 2 K.; Kremán Sámuel 

(Kun-Madaras) 20 f.; Nagy Gábor (Amacz) 10 f. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII., 
Wesselényi-u. 44. sz.) 

— A Vörösmarty - szobor és alapra 
az Eötvös-alap pénztárába folyó évi márczius 
9.-ig 2025 korona 25 fillér folyt be. Ada-
koztak továbbá: Csibe Ferencz gyűjtőívén 
5 K. 30 f., ehhez adtak : Csibe Ferencz 
1 K.; Telkesy Irén 2 K.; Draghineescu György 
1 K.; Kovácli Alajos 30 f.; Molnár Lajos 
1 K., összesen 5 K. 30 f.; Létai Péter gyüjtő-
ívén 23 K., ehhez adtak: Létai Péter 2 K.; 
Moussong Géza 1 K.; Herczog Ottóné 1 K.; 
Devecseri Irén 1 K.; Lendvay Ferencz 1 K.; 
Bomhányi Sándor és neje 5 K.; Witkoivszky 
Sándor 1 K.; Dornauer 1 K.; Fink Gizella 
1 K.; Farkas János 1 K.; Bodnár Mária 1 K.; 
Hausserné 4 K.; Ihuros József 1 K.; olvas-
hatatlan név 1 K.; Lubits Olga 1 K., összesen 
23 K.; V. sziget-utezai közs. el. isk. gvűjtő-
ívén 3 K. 40 f. ehhez adtak: Várkonyi Józset 
1 K.; Li<bukné 1 K.; Schiffler Sarolta 60 f.; 
Major István 20 f.; N. N. 20 f.; Fischir 20 f.; 
Szentpétery 20 f.; podolini lcath. algimn. tanán 
kara gyüjtő-ívén 20 K. 80 f., ehhez adtak; 
Szárnovszky Ede 2 K.; Kopácsy György 2 K.; 
Janky Sándor 2 K.; Tarány István 4 K.; 
Sz. I. 20 f.; V. F. 30 f.; Mainszky Béla 2 K.; 
Czerbovitz János 1 K.; Szudovszky József 1 K.; 
Mayer András 20 f.; JDuhon Gyula 1 K.; 
Odeeht Salamon 1 K.; Plenczner József 60 f.; 
Zotlonbál József 50 f.; Tfiret Wenczel 50 f.; 
Wittkó József 50 f.; Marnenszky Rezső 1 K.; 
N. N. 1 K., összesen 20 K. 80 f. (Folytatjuk.) 

— Halálozások. Borossay János nyűg. 
felsőszakonyi kántortanító f. hó 15.-én életének 
72. évében Nemes-Ládonyban elhunyt — 
Váróczi Zsigmond ev. ref. lelkész-tanító, ki az 
öcsödi ev. ref. egyházban, példás szorgalommal, 
26 évig tanított, f. hó 11.-éti tüdőgyuladásban 
elhunyt. Utolsó napjáig szeretett tanítványai 
között volt, míg csak a betegség ágyhoz nem 
kötötte. — Kádár-Szabó Ilona oki. óvónő, 
tanítónő-helyettes f. évi márczius hó 16.-án 
Déván, életének 22-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékökre! 

Tartalom : A székelykérdésről. Burián Albert. — 
A közoktatásügyi minister jelentéséből. — A szép-
érzék fejlesztése és a népiskolai szemléltető-képek. 
Csath András. — A nemzeti nevelés érdekében. 
Sclwn, József. — Szemléltető füzet a törtekkel való 
számítás tanításához. Zsoldos Károly. — Tanítók 
tanácsadója. — Szünóra: A madarak és fák napja. 
Vörösváry. — Irodalom: — Hivatalos rész. — 
Különfélek. 

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

Budapest, 1901. Nyojpatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 14-ik 

12.CG7. számhoz. 

Pályázat. 
A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 

illető évi 200 koronás Bésán-fé le ösztöndíjak meg-
üresedett tizenket állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíj-állomásokra bármely tanító- vagy 
tanítóaőképző-intézet növendékei folyamodhatnak 
valláskülönbség nélkül; egyenlő minősítés esetében 
azonban a nő-növendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, illetőleg szüle-
tési bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizonyítvá-
nyával, esetleg az első időszakra vonatkozó értesítő-
jével, szülei vagyoni állapotáról, ellátást igénylő 
testvéreinek számáról, az esetleg már nyert ösztön-
díjról, segélyről vagy kedvezményről szóló iskolai, 
illetőleg hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czím-
zett folyamodványok az intézeti igazgatósághoz 1901. 
évi április hó 15-éig, ezek által pedig azonnal a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz 
terj esztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók és a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar 
fordítása is csatolandó. 

Hiányosan fölszerelt vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten, 1901. évi márczius hó 5-én. 
A m. kir. vallás- és 

(9/h—II—2) közoktatásügyi ministertől. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A n a g y t e v e l i (Veszprémmegye, u. p. Tapolczafő) 

róm. kath. népiskolánál II. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik márczius 25-re. Az állás jövedelme: a 
községtől 600 korona, államsegély 200 korona, 
1 szoba fűtéssel. Kötelessége : III—VI. vegyesosztály 
tanítása és a kántorságban való segédkezés. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású okleveles tanítók, német 
nyelv bírása előnyt ád. Az állás a kinevezés után 
azonnal elfoglalandó. Folyamodványok képesítő okle-
véllel és szolgálati bizonyítványnyal Sipos Orbán 
plébánoshoz Nagy-Tevel, u. p. Tapolczafő küldendők. 

(259—III—3) 
Az árvamegyei Jablonka községben megürese-

dett Bori telepi államilag segélyezett községi el. 
népiskola tanítói állomására ezennel pályázat hir-
dettetik. Javadalom : 800 korona évi készpénzfizetés, 
mely előleges havi részletekben pontosan ki lesz 
szolgáltatva ; irodai átalány czímén évi 10 korona; 
2 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra és 1 pinczéből álló 
szép lakás az iskola külön épületében. Tannyelv: 
lót-magyar. A keresztlevéllel, képesítő és működési 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvények, f. évi április 
ü-ig bezárólag, Klemint Ferencz árvamegyei kir. 
tanfelügyelőhöz, mint kiküldött választási elnökhöz 
Alsó-Kubinba küldendők. Csakis r. kath. vallású 
egyének, de azok között képesített kisdedóvónők is 
pályázhatnak. Jablonszky János, iskolaszéki elnök. 

(283—III—2) 
Pályázat a máslaki (Temesm.) róm. kath. iskola 

I. osztályú tanítói állomásra 1901 április 7-ig. Fizetés: 
800 korona, 20 köbméter fa, '/. hold pótkert, 3-szo-
bás lakás, konyha, kamra, istálló, külön udvar és 
kerttel. Tannyelv : magyar-német. Csak kath. vallású 
pályázhat. Tartozik ismétlő-iskolát tartani, a kántor-
nak segédkezni. Kérvények okmányokkal fölszerelve, 
fönti határnapig a máslaki róm. kath. iskolaszékhez 
küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(299-11—2) 

számához. 

Kig-Ósz (Torontálmegye) községi óvodájánál az 
óvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 600 
korona, 26 korona faátalány és két szobából, kony-
hából és kamrából álló lakás. Kellően fölszerelt kér-
vények április hó 20-ig az iskolaszéki elnökhöz adan-
dók be. (300—II—1) 

Zobor (Nógrádmegye) ág. hitv. ev. leánygyüle-
kezet kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Tan-
nyelv : magyar ; az istentiszteletek tót nyelven 
végeztetnek. Fizetése: lakáson és nagy kerten kívül 
terményekben, szántóföldben, készpénzben 912 ko-
rona. Pályázni kívánók okmányaikat Sárkány Emil 
lelkészhez Kis-Zellőre (u. p. Ráros-Szakál) küldjék be. 

(305—1- 1) 
A biharpüspöki községében létesített Il-ik óvo-

dába egy óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Az óvónő javadalmazása: 1. készpénzfizetés 600 korona, 
mely a község pénztárából fizettetik havi előleges 
részletekben ; 2. 1 (egy) öl tűzifa a lakáshoz szállítva; 
3. természetbeni lakás. Fölhivatnak mindazon óvó-
nők, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg 
okmányolt pályázati kérvényeiket az 1901. évi április 
hó 10-ik napjáig Bugyi Sándor ev. ref. lelkész úrhoz, 
mint az óvodai bizottság elnökéhez Bihar-Püspö-
kiben adják be. A megválasztandó óvónő állását az 
1901. évi május hó l-jén elfoglalni köteles leend. 

(306—II—1) 
Szemere községben az óvónői állás lemondás 

folytán üresedésbe jött, arra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Fölhivatnak a pályázni szándékozók, hogy 
ezen 600 korona évi fizetés, természetbeni lakás és 
egy öl kemény tüzelőfával javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, kellőleg fölszerelt kérvényüket 
Szemere község óvoda-felügyelő-bizottságának elnö-
kéhez czímezve folyó évi április hó 17;-"* napjáig 
annál inkább adják be, mert a később érkezett 
folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak. 
A választás eredményéről a pályázók értesíttetni 
fognak. Kelt Komárom-Szemerén, 1901 márczius hó 
4-én. Fekete Lajos, körjegyző. Babinecz Imre, biró. 

( 3 6 6 - 1 - 1 ) 
Torontálmegye Egres községben az államilag 

segélyezett községi iskolánál a tanítói állás elhalá-
lozás folytán üresedésben van, minél fogva ezen 
állás betöltése czéljából ezennel pályázat nyittatik. 
Ezen állással a következő javadalmazás van egybe-
kötve : 1. 800 korona évi készpénz. 2. 'ó öl kemény 
tűzifa, melyből a tanterem is fütendő. 3. Szabad 
lakás, mely áll egy szobából, egy konyhából és 
padlásból és egy kis kamrából. 4. Egy 250 • - ö l házi 
kertnek haszonélvezete. 5. Miután az ezen községi 
iskolát látogatók majdnem kizárólag német ajkúak 
és római Vatholikusok, s miután itt helyben templo-
muk és lelkészük nincs, a megválasztandó tanító a 
római kath. hivek részére előimádkozást is tartozik 
végezni? melyért minden házaspártól 1 kor. 20 fillért 
vagyis körülbelül 70 házaspár után 84 koronát. 
A tannyelv német és magyar. Az előimádkozást 
német nyelven tartozik végezni s a tanköteleseket a 
róm. kath vallásban oktatni. Fölhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy kellőleg fölszerelt folyamodványaikat 
folyó évi április hó 20-ig az iskolaszéki elnökhez 
benyújtsák. (308—II—1) 

Ráczkereszturi államilag segélyezett községi 
népiskolánál egy férfitanítói állás jött üresedésbe, 
melyre pályázat hirdettetik. Fizetése: 762 korona, 
egy öl keményfa ~ 38 korona. Egy bútorozott 
szoba. Kötelme: a négy tanítóval bíró iskolánál egy 
osztályt és a fiú-ismétlőt tanítani. A folyamodványok 
április 13-ig nyújtandók be a községi iskolaszék 
czímére. Rácz - Keresztúr (Fejérmegye). Keresztes 
György, elnök. Kócsi Mayer Gyula, igazgató-tanító. 

(310—1—1) 



Somogy Nagy-Bajom község az újonnan épített 
és 1901. évi május elején megnyitandó községi 
óvodát vezető óvónői állásra pályázatot hirdet, oly 
figyelmeztetéssel, hogy a pályázati kérvények fel-
szerelendők: az óvónői képesítővel (oklevél), a 
születési, az egészségi, az erkölcsi és előbbi foglal -
kozásróli, végül a családi állapotróli bizonylatokkal 
és alulírott elnökhöz nyújtandók be 1901. évi ápril 
hó 10-ig, mert a később érkezők nem lesznek figye-
lembe véve. Az óvónői állás rendszeresített javadalmai: 
1. Az óvoda-épületben 2 szoba, 1 konyha, 1 kama-
rából álló szép lakás, s a beltelek déli végén kis 
konyhakert haszonélvezete. 2. A község pénztárából 
50 koronás, 12 havi egyenlő részletekben, összesen 
600 (hatszáz) korona évi készpénzfizetés. Megjegyez-
tetik, hogy az óvónő mellett, egy képesített dajka 
is lesz a község pénztára terhére alkalmazva. Kelt 
Nagy-Bajom, 1901 márczius hó 17-én. Pataky Yincze, 
a felügyelő-bizottság elnöke. (303—I—1) 

A csernei községi iskolai tanítónői állásra, mint-
hogy az I. pályázati hirdetésnek kellő eredménye 
nem volt, újabbi pályázatot hirdetek. A tanítónő 
lakása áll egy szobából, fizetése évi 800 korona és 
egyéb iskolai rendes átalány. Folyamodványok 
április hó 10-ig beküldendők. A tót anyanyelv és 
róm. kath. vallás föltétlenül követeltetik. Megválasz-
tott állását azonnal elfoglalni köteles. Csaczán, 1901 
márczius 15-én. Szeghy János, főszolgabíró, isk. elnök. 

(301—1—1) 
Sárdra (Somogy) oki. tanítót keresünk. Fizetése 

800 kor., bútorozott szoba tisztogatással. Tánítja egy 
tanterem növendékeit, az ismétlők egy részét. Kath. 
tanító urak pályázatai iskolaszékhez küldendők 
márczius végéig. Állomás április 6-ig elfoglalandó. 

( 4 1 1 - 1 - 1 ) 

H I R D E T E S E K . 

Fölhívás és kérelem. 
Fölkérjük mindazon iskolatársainkat, kik az 1889/90. 
tanévben az esztergomi tanítóképzőt velünk végezték, 
hogy a tízéves találkozás czéljából jelenlegi tartóz-
kodási helyüket Mészkő (Mészkő) József iskolatár-
sunkkal (Budapest, Vil i . ker., Jazmin-ntczai elemi 
iskola) a legrövidebb idő alatt tudatni szíveskedjenek. 

Budapest, 1901 márczius 21-én. 
Apa Cornel, Mészkő József , Rá,cz József. 
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Polgári iskolai ipar tanítónő 

elolvadni az e lap folyó évi 11-ik száma mellékletén 
megjelent (103—1—1) jelzésű hirdetést! 

( 3 0 7 - 1 - 1 ) 

Egy 12 és 7 szóló változatú pedálos 

orgona, 
jótállás mellett mérsékelt árban eladó. A hol is 
megrendelések a legújabb rendszerű orgonák építé-
sére elfogadtatnak. Szalay Gyula, műorgonaépí-
tőnél Székesfehérvárott. (309-111 -1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.j 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX— 11) 

tssss&e 

óhajt. Ál lami iskola Hrussó (u. p. Lubina, 
Nyitramegye). (279—11—2) 

»jv *)v »»» v»v íjv 

Az amerikai cottage-orgónak 
königariitzi gyárának raktára: 

P A J H B B E Z S Ő és T Á R S A 
- ^ B U D A P E S T , 

V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronálDI följebb. 
8 koi'OIIÍIM RÉNXLTTEKBRN ÍM. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 CYÍ jótál lás . (247—52—3) 

m 

# # # | | | | # # # 
Polgár Sándor 

m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, (209-X-3) 

VII., Erzsébet-körút 50. 
Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi és 

betegápolási eszközök. Gmnmi-áruk, Suspensoriuui, 
i n i gator-fecskendők stb., legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötők, has- és 
köldök-kötők. — Yalódi franczia különlegességek 
(óvszerek). Hészletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czímre ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen v é d v e 16.302. s zám alatt. 

* # # # # # 
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Szőlő- és borgazdasági tanfolyamok 
n é p t a n í t ó k : r é s z é r e . 

17.073 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A szőlőmívelés szempontjából Kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott nép-

tanítók részére az e téren működő szakközegek vezetése alatt az alábbi helyeken a folyó 
évben is 4- hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok fognak rendeztetni. 

1. A tanfolyam czélja az, hogy az azon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek 
oly czélból, hogy e szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást 
nyújthassanak, illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek 
s általában az illető községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő egyszerű szőlő- és 
borgazdasági ismeretek népszerű terjesztését előmozdítsák. 

2. Az egész tanfolyam 4 hétre terjed és két részletben tartatik meg, és pedig a tanfolyam első 
része tavaszszal, a második pedig őszszel, 14—14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát 
az egész négy héten át ugyanazon tanulók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás nyújt tájékozást: 

\ A tanfolyam helye 
A t a n f 0 I y a m í ( l e j e 

\ A tanfolyam helye 
t a v a s z s z a l ő s z s z e 1 

Szent-Endre április 29-től május 12-ig október 8-tól október 21-ig 

4 Tapolcza » N 
• J? 10-től » 23-ig 

Pozsony N N j) 7-től N 20-ig 

Eger N » » 7-től ÍJ 20-ig 

Tarezal n » n 8-tól N 21-ig 

Bihar-Diószeg N N 11 12-től N 25-ig 

Ménes TI N V 12-től T) 25-ig 

Nagy-Enyed V » N 10-től V) 23-ig 

4. A tanfolyamokra első sorban olyan néptanítók fognak felvétetni, a kik — tekintet nélkül arra, 
vajion állami, községi vagy felekezeti iskolánál vaunak-e alkalmazva, — oly községben működnek, a hol 
a fillokszera a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította, s a hol a lakosság első sorban a 
szőlőmívelésre, illetőleg az elpusztult szőlők felújítására van utalva. 

5. A tanfolyamokra felvett tanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére, az 
egész 4 heti tanfolyam tartamára, egyenkint 120 korona átalányt kapnak, mely összegnek fele, azaz 
00 korona a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján szabályszerű nyugtájukra, a tan-
folyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

6. A tanfolyamokra felvett néptanítók mind az elméleti oktatásban, mind a gyakorlati munkákban 
pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok a néptanítók, a kik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely'"nyilvános népiskolánál, s a szőlő- és borgazdaság terén asetleg történt eddigi működésük is föltün-
tetendő, — s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó, fo lyó é v i ápri l i s 
hó 10-ig az i l l e t ékes kir. tan fe lügye lő jük útján, ahhoz a kerület i s ző l é sze t i é s borásza t i fel-
ü g y e l ő h ö z ( i l l e tő leg v i n c z e l l é r i s k o l a i i g a z g a t ó s á g h o z ) n y ú j t s á k be, a k inek kerü le tében 
j e l e n l e g működnek. 

Budapest, 1901. évi márczius hó 24. 

(1 l / h — 1 1 — 1 ) M. kir. földmírélésügyi minister. 
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F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 
az egyetemi nyomda által k'adott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvénybatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskoliii gondnokságok és köz?égi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése 'mellett, 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1901. évi márczius hő. 

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

e l ő f i z e t é s i ára: 
Egész évre Í O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. |L«t 

m 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év- H«>-3l 

|Iá}Jj negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek IL>«=| 
m 
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ezen igazgatósághoz küldendők be. 

M 
T M * ! A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. IL^L 

Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. f ) ^ ^ . 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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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 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. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

KLéiiiratolcat nem advuilc vissza. 

A tanító munkaideje. 
A taní tó egy olyan t isztviselőhöz 

képest, a ki naponkint 5 órát dol-
gozik (noha az 5 órás hivatal a leg-
urasabb) az egész év fo lyamán 4 — 5 
hónapi vakácziót é lvez; azaz h o g y 
élvezne, ha az é letgondok szabad ide-
jének élvezetét , azaz te tszése szerint 
való kihasználását e l tö l tésé t meg-
engednék. 

Vakáczióban tehát nincs hiány. Ezért 
aztán olyan halandók is vannak a 
világon, a kik irigyelik a taní tó sorsát, 
helyesebben a vakáczióját; olyanok 
m e g éppen szép számmal vannak és 
pedig a társadalom vezető egyéniségei 
közöt t is, a kik sokalják a taní tók 
vakáczióját s a tanerőknek erősebb 
kihasználását egészen rendén levő do-
lognak tartják s miután az időközi 
szüneteket megszüntetni nem lehet, 
— mert azok a gyermekek érdekében 
szükségesek, — a het i órák számá-
nak emelésével törekszenek a tan í tó 
munkaerejét a lehetőség szerint mennél 
jobban kihasználni. Ez a törekvés ész-
le lhető i t t a fővárosban is takarékos-
sági tekintetekből . 

Hogy az ügy érdekében helyes-e, 
vagy sem ez a törekvés, erről én nem 
szólok, csak az alkalmat kívánom föl-
használni arra, hogy a taní tó munka-
idejéről egyet -mást elmondjak. 

Mindenek e lőt t azt kivánom meg-
jegyezni, hogy az iskolai szünetnek mai 
beosztását nem tartom helyesnek. Az 
ország elemi iskoláinak többségében 
3 — 4 hónapi szünidő van egyhuzamban. 
Ez bizony sok a jóból, fő leg az iskolai 
nevelés fo lytonossága szempontjából. 
Az esztendő Vs-ában, 7*-ében az iskola 
nevelői munkája szünete l ; a tan í tó 
példája nem h a t ; az oktatás nein 
érvényesül; a szoktatást gyakran ellen-
t é t e s irányú szoktatás váltja föl. A 
hosszú szünetek után idő telik bele, 
míg csak külső tekintetben is a rendes 
kerékvágásba zökken az iskolai nevelés 
szekere. 

Ezt a nagy vakácziót m e g kel lene 
rövidíteni s legalább két részre osztani. 

A tanítási napok számának jelen-
tékeny emelése a köznevelés érdeké-
ben szükséges. Ez volna a taní tók 
munka-erejének a legészszerűbb kihasz-
nálása. 

Más dolog a heti, i l letőleg a napi 
munkaidőnek a fölemelése. E tek inte t -
ben nagy megfontolással kell eljárni 
s nem tanácsos más t ek in te te t f igye-
lembe venni, mint a népnevelés érdekét. 

A sok heti óra a tanító i munka 
minőségének gyengülését eredményezi. 
Ennek okát a következőkben találjuk: 

A tanító i munka a legfárasztóbb 
munkák közül való. A tan í tó idegeit 

Lapunk 1-t-ik szániához két melléklet van csatolva. 
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ál landó' feszültségben tartja a gyerme-
kekkel való bánás; a fegyelmezés. 
Nehéz dolog a fegyelmezés, ha termé-
szetes úton, a figyelem lekötése által 
történik, mert szakadatlan lelki éberséget 
kiván; de még nehezebb a mesterséges 
fegyelmezés, mivel ez szakadatlan mér-
gelődéssel, boszankodással, gyakori bün-
te tésse l jár, a mik rendkívül kimerítik 
az idegeket. 

Az i lyen munkából nem szabad sokat 
végezni egy -egy nap; mert a kimerült 
taní tó munkája veszedelem a gyer-
mekekre nézve. A kimerült taní tó 
idegessége, türelmetlensége, idegessé, 
türelmetlenné, izgatottá teszi az egész 
o s z t á l y t ; nem is számítva, hogy a 
taní tó is ember, ő is megérdemli a 
kíméletet . 

A jó taní tó i munka sokkal könnyebb 
— magán tapasztalta minden taní tó — 
mint a kevésbbé jó, vagy a gyenge és 
kevésbbé terhelő a tanítványokra nézve 
is. Ámde a jó tanítói munkára készülni 
kell. Még egy negyed-százados taní tó i 
mult sem m e n t föl senkit a készülés 
köte leze t t sége alól m é g abban az eset-
ben sem, ha állandóan egy és ugyan-
azon osztályban működött . 

Evek hosszú során haladnak a tudo-
mányok. A mi ma igazság, holnap 
részben, vagy néha egészen is, meg-
haladott álláspont. Olvasnia, tanulgatnia 
kell a tanítónak szakadatlanul, nehogy 
olyan ismereteket tanítson, a melyek-
nek téves vo l ta már ki van derítve. 

Azonban nemcsak az ismeretek gyara-
podnak, de a tanítás módja is töké- j 
letesbül. Az a tanításmód, mely jó vol t 
25 év előtt, nem jó ma. Az a tanító , j 
a ki ugyanazt a dolgot mindig ugyan- i 
azon módon tanítja, taní tó-géppé válik. 
A mindig ugyanazon módon való tanítás 
m é g abban az esetben is nagy vesze-
delemmel fenyegetné az iskola bei-
é letét , ha úgy az ismeretek, mint a 
tanításmód — a mi fö l tevésnek is 
szinte képte len dolog — stagnálásra 

volna kárhoztatva; mert szükséges, h o g y 
maga a taní tó érdeklődjék tanításának 
anyaga és módja iránt. Ha ő nem 
érdeklődik, n e m tud érdeklődést kelteni 
a gyermekeknél sem. S a taní tó érdek-
lődése ki van zárva, ha mindig ugyan-
azt a nótát te l jesen ugyanazon módon 
fújja éveken keresztül. 

„Ismétlő-órává" lesz és nem tudja 
a figyelmet biztosítani. Mindig kell 
t ehát valami újat belevinnie a mun-
kájába. Meggyőződésem, hogy a tan í tó t 
napi 4 órai munkánál többre nem 
kel lene kötelezni. A többi ideje ma-
radjon a tanulásra, a készülésre.* 

A taní tónak je lentékeny enczi-
klopedikus ismeretre van szüksége; 
szakadatlanul figyelemmel kell kisérnie 
az ismeretek haladását, fejlődését. 
Tanulmányoznia kell szakmájának iro-
dalmát ; elő kell teremtenie a szemlél-
t e t ő eszközöket. N e m a képekre gon-
dolok, a melyeket a falról le kell 
akasztani, hanem az igazi szemléltetés i 
eszközökre. 

A hivatásának élő taní tó szakadatlan 
munkában van napi 4 órai tanítás 
me l l e t t is. 

H o g y sok taní tó nem él te l jesen a 
hivatásának? Az sajnos, igaz. De oda 
kell hatni s lehetségessé tenni, h o g y 
minden taní tó a hivatásának éljen és 
élhessen. i 

(Budapest.) E. .7. 

A közoktatásügyi minister jelen-
téséből. 

Az ifjúsági könyvtárakról ezeket mondja 
a ministeri jelentés: „Az elemi minden-
napi iskolából ismétlőtanköteles-korba évenként 
485—490-ezer gyermek lép át, a kik között 
tökéletesen 292—300-ezer tanul meg folyé-
konyan irni és olvasni. Ez a nagy növendék-
sereg részben az iparostanoncz-iskolákba, rész-
ben a gazdasági ismétlő-iskolákba, részben az 
általános ismétlő-iskolákba lép át. Ezen intéz-

* Es olvasásra ; csakhogy az a baj, hogy a 
tanítók nagy része heveset olvas. A képzőkben nem 
kedveltették meg velők az olvasást. Szerk. 
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menyek bármily üdvös hatásúak is a nép 
értelmi színvonalának emelésére, a rendelke-
zésre álló idő csekélységénél és az ismétlésre 
szánt tananyag terjedelmes voltánál fogva 
nem jut idő az ifjúság továbbnevelésére, a 
szív és kedély nemesbítésére; a tanítóknak 
ezen a fokon és ezekben az intézményekben, 
a mint a gyakorlati élet tapasztalatai mutat-
ják, egész nevelési ügyességüket igénybe kell 
venniök s nehéz munkát kell végezniök csak 
pusztán azért, hogy az iskolákban a serdülő 
korban levő, a szorosan vett rendes iskolázás 
fegyelmétől elszokott ifjúság között az iskolai 
fegyelmet föntarthassák. Minthogy azonban 
kiváló súlyt helyezek arra, hogy a serdültebb 
ifjúság nevelésére is minden lehető megtör-
ténjék és különös súlyt helyezek arra, hogy 
az elemi mindennapi iskola magasabb (V—VI.) 
osztályaiba járó, tehát az elemi iskola végez-
tével gyakorlati pályára lépő ifjak az iskolai 
nevelés mellett az olvasás iránt való kedvet 
már az iskolában megszerezzék, az ifjúsági 
könyvtárak szervezését a legkomolyabb teendőim 
közé soroltam és ezen ifjúsági iskolai könyv-
táraknak megvalósítására az állami és községi 
elemi iskoláknál fedezetül a fölvételi díjakat 
jelöltem ki, a mely czélra ezen díjak eredeti-
leg is rendeltettek, de e rendeltetésüktől később 
elvonattak. Kétségtelen, hogy ezen könyvtárak 
szervezése az ifjúsági irodalom jelentékeny föl-
lendülését is maga után fogja vonni. 

A tanítók önképzésére ez idő szerint nem 
sok eszköz áll rendelkezésre. A vallás- és 
közoktatásügyi ministerium kiadásában meg-
jelenő Néptanítók Lapja, melyet az 1896-ik 
évben újjászerveztem, mindenesetre igen fontos 
feladatot teljesít egyrészt az által, hogy a 
tanítók pedagógiai napi szükséglétéit kielégíti, 
az aktuális tanügyi és didaktikai kérdések 
felől tájékoztatja őket, mindenekfölött ápolja 
az ország tanítóiban a hazafias közszellemet 
•és öntudatos munkásságra buzdít, azonban 
az önképzés czéljaira, mint hetilap egymagá-
ban nem elégséges. 

A tanítók önképzése ügyének tettem szol-
gálatot azzal, hogy a „Népnevelők Budapesti 
Egyesülete" által alapított „Népnevelők Könyv-
tára" czímű vállalatnak, melynek czélja, hogy 
a tanítók pedagógiai műveltségét mélyítse, 
fokról-fokra emelje, a tanítóságot tanítói és 
nevelői munkáiban jó könyvekkel támogassa, 
a tanítót, mint az intelligenczia tagját s a 
nép nevelőjét a tudományok egyes ágainak 
fejlődése iránt, korunk és hazai társadalmunk 
jelentős kérdéseiben tájékoztassa, végül, hogy 
a magyar pedagógiai irodalmat fejleszsze, évi 
4000 korona segélyt a vállalatnak kilátásba 
helyeztem. 

E mellett azonban gondoskodnom kell a 
tanítói szakkönyvtárak létesítéséről, illetve a 
meglevőknek fejlesztéséről. Ez az ifjúsági 
könyvtárakkal kapcsolatosan lesz foganatosít-
ható, minthogy az ifjúsági könyvtárak létesí-
tésére fedezetül kijelöltetett a fölvételi díjak 
75%-a, 25% kai pedig, a mi erre elég fede-
zetet fog nyújtani, a tanítói szakkönyvtárakat 
fogom szervezni. 

E végből a tanítóképző-intézeti tanárok 
országos egyesületét felhívtam, hogy a nép-
tanítói könyvtárakba fölveendő müvek jegyzé-
két állítsa össze. A mint a kellő fedezetről 
gondoskodni tudok a költségvetés keretében, 
azonnal intézkedem egyelőre valamennyi állami 
elemi iskolában a tanítói könyvtárak kötelező 
rendezéséről." 

A tanítói fizetéskiegészítésekről a következőket 
olvassuk a minister jelentésében: „Az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. folytatólagos végrehajtásánál 
1899. évi 19.291. sz. a. kiadott rendeletemben 
foglalt intézkedéseimmel gondoskodtam róla, 
hogy a már államsegélyben réSzesülő iskola-
fentartóktól a folytatólagos kiutalványozás 
czéljából külön kérvény benyújtására ne legyen 
szükség, továbbá, hogy a fizetéskiegészítési 
államsegélyek az eddigi gyakorlattól eltérőleg 
ne bizonyos számú évekre szoritkozólag, hanem 
további intézkedésig utalványoztassanak ki, 
azaz: a míg akár az iskola, akár a tanító 
tekintetéből beálló valamely változás a módo-
sítást szükségessé teszi, minthogy ilyen kor-
látolt időre való kiutalványozást sem az 
1893. év XXVI. t.-cz., sem a végrehajtása 
tárgyában kiadott utasítás elő nem ír. 

Az 1893. évi XXVI. t.-cz. végrehajtása ma 
már tényleg annyira haladt, hogy az ország-
ban levő kiegészítésre szorult tanítói fizetések, 
eltekintve némely nemzetiségi vidéken levő 
tanítói állástól, kiegészíttettek a törvényes 
minimumra s ekkép a tanítóság részére a 
törvény által rendelt létfen tartási javadalom 
biztosíttatott. E czélra az 1899-ik évben a 
a költségvetésben előirányzott 1,448.000 koro-
nán felül 827.595 koronát kellett kiutalványoz-
nom, minthogy az évötödös pótlékok iránt 
beérkezett igen nagy számú kérelmet a leg-
nagyobb óvatosság és szigorúság mellett is a 
legnagyobb részt figyelembe kellett vennem. 
Ehhez képest a fenti czélra már 1900-ik évre 
632.000 koronával többet irányoztam elő." 

A leányismétlő-iskolákról a többi közt ezeket 
olvassuk a min. jelentésben: „A leányismétlő-tan-
kötelesek iskolázásának kérdése az egész országra 
nézve a családi nevelés és a nőnevelés szem-
pontjából nagyfontosságú kérdés lévén, az ügy 
helyes irányú rendezése végett intézkedtem, 
hogy a városok és nagyobb községekből az 

14* 
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ismétlő-tanköteles-korban levő leánygyermekek 
miként való iskslázásáról pontos adatok állja-
nak rendelkezésemre. Ezen adatok alapján 
fogok megfelelően intézkedni." 

Az állami él. iskolai tanítók fizetésének ren-
dezéséről ezeket olvassuk a jelentésben: „Az 
állami elemi iskolák ama páratlan fellendülése, 
mely 1895 óta az állami elemi iskolák számá-
nak megkétszereződésében nyilvánul, elodáz-
hatlan szükségessé teszi, hogy az állami elemi 
iskolák tanítói javadalmazásának rendezésével 
a legkomolyabban foglalkozzam. Az állami 
elemi iskolai tanítók javadalmazásáról sem az 
1868. évi XXXVIII. t.-czikk 142. §-a, sem az 
1893. évi XXVI. t.-cz., sem végül az 1893. évi 
IV. t.-cz. nem rendelkezik, mert az első csak 
a községi, a második -a községi és hitfelekezeti 
elemi iskolai tanítók javadalmazásáról intézke-
dik, az 1893. évi IV. t.-cz. 21. §-a pedig az 
elemi iskolai tanítókat kiveszi azon törvény 
hatálya alól, mi által a ma már 3.000 főnyi 
állami elemi tanítóság javadalmazása csakis a 
költségvetés keretében van megállapítva. A 
költségvetések keretében évek óta igyekszem 
az állami tanítók fizetését javítani, de azon 
nagy nemzeti ós kulturális föladatokkal szemben, 
a mit az állami tanítóság végez, az általános 
rendezés elől kitérni nem lehet. E végből a 
pénzügyminister úrral tárgyalást indítottam 
meg a végből, hogy az állami elemi iskolai 
tanítók fizetése a XI. fizetési osztály élvei 
szerint külön rendeztessék és az állami elemi 
tanítók a XI. fizetési osztály három fokozatá-
nak megfelelő fizetési fokozatokba, szolgálati 
idejük alapid vétele mellett, a mennyire a 
pénzügyi helyzet megengedi, bizonyos évek 
során át egyenlően beosztassanak. 

Ezen rendezés mellett a főváros környékén 
levő állami tanítók fizetését a lehetőség szerint 
megfelelő működési pótlék engedélyezésével 
óhajtom felemelni, minthogy a székesfőváros 
nagyon súlyos életviszonyai mellett az itt 
alkalmazott tanítók ezen pótlék nélkül a leg-
nagyobb nélkülözéseknek lesznek továbbra is 
kitéve. De követeli ezt a rendezést az is, mert 
most a székesfőváros, mint iskolafentartó által 
javadalmazott elemi népiskolai tanítók fizetése 
az állami tanítók fizetését jelentékenyen meg-
haladja. 

Midőn így az állami tanítók anyagi helyzete 
javítását a lehetőség szerint előmozd^ani 
törekszem, azon biztos föltevésben teszem, 
hogv az állami tanítók annál fokozottabb 
ügybuzgóság qal, lelkesedéssel és hivatásszeretettel 
fognak nehéz föladatukkal megküzdeni s arra 
fognak törekedni, hogy az állami népiskolák 
a más jellegű elemi népiskoláknak minden 
tekintetben követendő például szolgáljanak. De ' 

az állami tanítók anyagi helyzetének javításá-
val a velük szemben támasztható követel-
mények mértékét is emelem, jelesen buzgó 
munkásságot, szigorú kötelességtudást, a vallás-
erkölcsi alapon való beható nevelői tevékeny-
séget megkövetelem s a mulasztásokkal szem-
ben a legszigorúbb megtorlást alkalmazom. 

Mint legelői is említettem, az állami elemi 
iskolák szervezésénél az a czélom, hogy a 
vallás-erkölcsi alapon nyugvó magyar népneve-
lést intenziven kiterjeszszem. 

E czélom érdekében kiváló gondot fordítok 
az állami elemi népiskolákban a vallás-erkölcsi 
oktatásra. Igazolja ezt egyrészt az, hogy a 
hitoktatás díjazására az illető, minden feleke-
zetbeli lelkészek részére tiszteletdíjak czímén 
már tárczám terhére évi háromszázezer koronát 
fizetek, e mellett néhány nagyobb községben 
a hitoktatás méltányos díjazását szerződésileg 
a községek által biztosíttattam, másrészt az 
általánes intézkedésekre vonatkozó részben 
fölemlített rendelkezéseim, melyek az állami 
iskolák növendékeinek vallási gyakorlataira 
és a tanítók nevelői közremunkálására vonat-
koznak." 

Á lélek halhatatlansága a 
nevelésben. 

Ezúttal sem kell messze keresnem a kon-
krét esetet, melyből kiindulni szoktam. I t t 
van előttünk a szombathelyi történetben. 

Halálos bűnt követett el Pete Postás és a 
törvény értelmében fölakasztották. Soha bűnös 
ember czinikusabb modorral nem fogadta a 
halált. A hóhérok és hóhérsegédek egyértel-
műleg oda nyilatkoztak, hogy ilyen „perszóna" 
még nem került a kezök alá. Akasztottak már 
föl sokszoros bűnösöket, hét próbás gazembe-
reket, de ilyen akasztófahúmort még egyiken 
sem tapasztaltak. 

Úgy vette Pete Postás a halált, mintha 
csak egy kurta szivart kellett volna elszívnia. 
Az ügyésznek kétszer is figyelmeztetnie kellett, 
mert idő előtt akart föllépni az akasztófa 
lépcsőjére: 

— Várakozzék! 
Es Pete Postás e mellett azt hangoztatta, 

hogy ő ártatlan, neki nincs bűne. 
Honnan lehet mindezt megmagyarázni? 
Egyszerű elvetemültségből ? 
Nem. 
A legelvetemültebb, embervért megszokott 

emberi szörnyek is megdöbbentek, mikor az 
akasztófa tetejéről szemük közé vigyorgott a 
halál. Többszörös gyilkosok remegve és erőte-
leniil adták át hitvány testöket a hóhérnak, 



1 3 . SZAM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

vagy legalább is megdöbbentek, magukhoz 
tértek s ha bűnbánatot nem is, legalább 
meghatottságot éreztek az utolsó pillanatban. 

Kerestem az okát, hogyan lehet az, hogy 
Pete Postás elvetemültebb volt mindezeknél 
és — megtaláltam. 

Pete Postásnak nemcsak az akasztófa alatti 
hidegvérüsége, de egész élete és egyénisége 
világosságban áll előttem. Nincs benne semmi 
rejtély, természetes az egész ember. 

Mikor a siralomházban, az utolsó éjszakán 
fölkereste a vigasztaló lelkész: Pete Postás 
csak úgy komázott a pappal. Mesterembernek 
nézte, a kire neki nincsen szüksége. — Mit 
keres nálam a Tisztelendő úr, — nincs szük-
ségem Önre! Á2 én lelkem addig tart, a míg 
a te. tem, — mit akar számomra megmenteni ? 

Küldtek hozzá több ékesszavú papot. 
Pete Postás hajthatatlan maradt, legföljebb 

annyira ereszkedett le, hogy egyik lelkészszel 
szemben vitába bocsátkozott. Azt vitatta, hogy 
a lélek együtt semmisül meg a testtel, tehát az 
ő lelkének a pap semmi hasznot sem tehet. 

íme itt a világosság, mely megvilágítja e 
gonosztevő elfásultságát a halállal szemben. 
Ez az ember nem hitt a lélek halhatatlansá-
gában, — valószínűleg ez a tudat vitte bűnre 
is, — ez a tudat fojtotta el benne a bünte-
téstől való félelmet is. Hogyne vetemednék 
bűnre az ilyen ember, hiszen nincs semmi erő, 
a mely rá erkölcsi pressziót gyakoroljon. Mitől 
félne, mitől ijedne meg ? 

Egy olyan ember, a ki hiszi, hogy lelke 
halhatatlan: számot vett azzal, hogy elvégre 
is, — a halál után is következik valami, — 
lesz valahogy! A lélek halhatatlanságát nem 
hívő egyénre nézve legföljebb csak a testi 
kínzás hat valamennyire. Minél gyorsabban 
végez a halál: annál kevésbbé aggódik a jövő 
fölött, hiszen csak ennek legyen vége: azután 
nem következik semmi! 

Lehetetlen, hogy a tanítót, mint a gyermek 
erkölcsi nevelőjét, gondolkozóba ne ejtené az 
ilyen eset. Igenis meg kell döbbennünk a fölött, 
hogy a lélek halhatatlanságában való hit 
ingadozása és hiánya bűnre csábítja az embert, 
mert föloldja a büntetéstől való félelem nyo-
mása alól. 

Egy olyan emberre nézve, a ki a lélek 
halhatatlanságában nem hisz: a bűntől való 
visszatartó erő legerélyesebb forrása hiányzik. 

Elismerem én, hogy lehetnek magas művelt-
séggel bíró emberek, a kik a lélek létezésé-
ben sem hisznek, annál kevésbbé a lélek 
halhatatlanságában s mégsem követnek bűnö-
ket el, de az ilyen emberek bölcsészeti elvek 
színvonalán, tehát tisztultabb ethikai elveken 
állanak és életrendjüket a szerint rendezik be. 

De minő erkölcsi alapon állhasson meg egy 
egyszerű ember, a kinek sem bölcsészeti élet-
nézetei, sem ethikai elvei nincsenek és nem 
is lehetnek alacsonyabb műveltsége miatt; — 
mire alapítsa életberendezését, erk'jlcsi érzé-
két, a bűn és büntetés fölfogását egy ilyen 
ember egyébre, mint a lélek halhatatlanságára ? 
Arra a hitre, hogy a halál után új élet folyama 
kezdődik s ebben lényünknek lelki része vesz 
részt, a testi elpusztul. 

Olyan tétel ez, mely a nevelésnek egyik 
sarkpontját kell hogy képezze, mert ime az 
utolsó órában már a pap szava sem ér semmit, 
ha az emberből hiányzik a lélek hivése. 

Merem állítani, hogy a halhatatlan lélek hitét 
és tudatát a gyermekbe beoltani fontosabb min-
den vallási vagy erkölcsi tételnél. 

Mert a ki a lélek halhatatlanságában hisz: 
azt föl lehet emelni odáig, hogy belássa, 
miszerint e földi lét után csakis tökéletesebb 
következik, tehát a kik már itt tökéleteseb-
bek, azok magasabb fokot érhetnek el a 
földi élet után. Ez a hit pedig alapja lehet 
minden jóra törekvésnek és a rossztól való 
tartózkodásnak. 

Mindezekből az következik, hogy a lélek 
halhatatlanságának minden létező felekezet 
által elismert tanát a tanító az erkölcsi nevelés 
alapköve gyanánt vegye át és helyezze az iskolai 
nevelés fundamentomába. 

Ez alatt a kívánság alatt pedig nem csak 
annyit értek, hogy mikor a beszédértelem-
gyakorlatokról van szó: fölemlítsük, hogy az em-
ber két részből áll, ú. m. testből és lélekből. 
Ez csak kezdete legyen a dolognak. Az iskolai 
nevelés későbbi folyamába tervszerint bele kell 
olvasztani a lélek halhatatlanságának tanát s 

: minél följebb haladunk az iskolai nevelés 
munkájában: annál öntudatosabban és hatható-
sabban kell ezt eszközölnünk. 

Ez a rendkívül fontos teendő megérdemli, 
hogy a kedveért rendszeres tervet készít-
sünk s belőle lelkiismereti dolgot csináljunk. 
Rettegjen minden lelkiismeretes tanító attól a 
gondolattól, hogy kezei alól egy olyan egyén 
kerülhet ki, a ki nem hisz a lélek halhatat-
lanságában. Az erkölcsi hatásnak, a nagy pél-
dáknak és ezekben ható bizonyítéknak hatal-
mas ereje áll rendelkezésünkre. 

Kedvező maga az alany is, mert az emberi 
lény természetszerűleg hajlandó azt a reá 
nézve hízelgő tényt elfogadni, hogy lelke halha-. 
tatlan, csak az elfásult gonosz társaság olto-
gatja be a Pete Postás-féle emberekbe a maga 
megnyugtató és bűnre szabadító tanait, mert a 
gonosztevőknek úgyszólván sz üks égök van arra, 
hogy a lélek halhatatlanságában ne higyjenek. 

Ugy edzzük meg növendékeink lelkét, hogy 
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ez a métely solia hozzájok ne férhessen, hanem 
mint az aczélkemény szikláról lepattanjon. 

A föladat gyakorlati részleteit is szívesen fej-
tegetném, ezúttal azonban nem lévén arra elég 
terem : azt hiszem, közhasznú teendőt végeztem 
azzal is, ha kartársaim figyelmét e téren a teen-
dőkre irányítottam, mert az erkölcsi nevelés nagy 
mezején bizony még sok ugart kell feltörnünk. 

(Nagyvárad./ Vaday József. 

Külön iskolát a gyöngéknek! 
Nem is oly nagyon régen történt. 
A fiatal vádlott Közömbös arczczal állt a 

törvényszék előtt; a bírák kérdéseire, a kik 
hivatva voltak fölötte Ítéletet mondani, zavart, 
homályos feleleteket adott. Azzal volt vádolva, 
hogy egy szerencsétlen embertársát halálosan 
megsebesítette, azért, hogy néhány fillérjét 
elvegye és magának ez által éjjeli szállást biz-
tosítson. Az eset maga megrendítő; még szo-
moriíbb jelenségre akadunk azonban, ha peda-
gógiai alapon vizsgáljuk azt meg! 

E szerencsétlen hat évig járt iskolába és 
nem ismerte a Tízparancsolatot, az emberélet 
becséről s a pénz értékéről helyes fogalma 
nem volt, olvasni nem tudott, imádkozni nem 
tanult meg ! így nőtt föl! Erős testalkata 
jól bírta a dolgot, de mindig a legegyszerűbb, 
hogy ne mondjam legmegvetettebb munká-
kat végeztették vele; az érte járó néhány fillért 
pedig a pálinkásboltban hagyta: ott jól érezte 
magát. Csak a szeszokozta mámor jótékony 
érzete ösztönözte a munkára: csak azért dol-
gozott, fáradt, szenvedett, hogy ennek élveze-
tét magának megszerezhesse. Különben szóta-
lan, visszahúzódó, barátságtalan természete 
volt: akkor boldog, ha jaem háborgatták 
Es megölte azt a szerencsétlen embertársát, 
mert pénzt látott nála, a min pedig meleg szál-
lást lehet kapni éjjelre; neki meg már nem 
volt. S mivel amaz szépszerével nem akarta 
pénzét neki adni, hát leszúrta. Most már aztán 
könnyen elvehette tőle, nem ellenkezett az 
többé. Az éjszakát e pénzen fedél alatt nyu-
godtan átaludta, s másnap már az igazságszol-
gáltatás kezébe került 

Hogy lehetséges, hogy ezen szerencsétlen, 
minden iskolábajárás mellett is, ennyire 
sülyedhetett ? E kérdésre a vizsgálat egyik 
adata adja meg a feleletet: hat évig járt az 
első osztályba, mert gyönge fölfogása miatt 
nem tudott a többivel élőrehaladni. Rossz 
tanuló volt mindig és bár kinőtt az első osz-
tályból : ott maradt, mert ott kellett őt hagyni 
s lett a szamárpad állandó lakója, az osztály 
gúnytárgya, tanítójának nyűge, béklyója. A 
vége pedig az lett, a mint leirtam! 

A bírák szive megesett e szerencsétlen te-
remtésen és javitó intézetbe küldték őt. Más-
szóval : visszaadták a pedagógiának, az tisz-
títsa meg lelkét a salaktól s változtassa őt a 
társadalom vallásos, erkölcsös, munkás tagjává. 

Csak ne legyen késő! 
Sajnos, nem ez volt az első, se nem az 

utolsó. Találkozhatunk mi ily elzüllött alakkal 
még többel is; tessék csak egyszer a külvárosi 
lebujokba, pinczekorcsmákba betekinteni. Sokan 
a társadalom salakjának, mások rémének neve-
zik és megvetik az ilyen alakokat; rossz em-
berek pedig szeretik, mert csekély jutalomért 
gor.osztettek elkövetésére is fölhasználhatják 
őket; én meg azt hiszem, e szerencsétlenek 
közül sokan ugyanazok voltak gyermekkoruk-
ban, a kik számára most — az elemi iskolák 
mellett — külön osztályokat állítanak föl: 
gyöngeelméjűek, gyöngetehetségűek, erkölcsi 
elmezavarban (morál insanity) szenvedők. 

Helyesen van! Inkább állítson a társadalom 
nekik iskolákat: a míg segíteni lehet rajtuk, 
mint börtönöket: ha már egyszer késő. És 
ezen iskolákra nagv szükség van! Mert bár, o . o ~ 

végigtekintve hazánk közoktatásügyén, a neve-
lés terén mindenütt pezsgő életet, buzgó igyek-
vést, vetélkedő munkásságot észlelünk; intéze-
teink száma, a hol a siketnémákról, vakokról 
és a társadalom legszánaudóbb alakjairól, a 
hülyékről történik gondoskodás, — egyre gya-
rapszik: mégis mindennek daczára akadtak, 
a kik kellő iskolai nevelésben nem részesül-
hettek; vannak, a kik a mai napig, — sajnos, 
elég sokáig — ki valának zárva a társadalom 
ezer áldásából. Ertem azokat a gyermekeket, 
a kik szellemi képességük hiányos fejlődésénél 

j fogva nem tudnak versenyt haladni az elemi 
iskola normális tehetségű tanulóival. Pedig 
eljárnak szegénykék az iskolába, de annak 
kincséből ők keveset, vagy éppen semmit sem 
visznek haza, az életre pedig egyáltalán nem 

I gyűjthetnek semmit. 2—3 évig, — ha nem 
tovább — vannak egy osztályban s iskolába-
járásuk hatodik évében sem tudnak megbir-
kózni az egyszeregy nehézségeivel. Olvasni 
nem tanulnak meg jól, írni némelyik tud: 

| azaz, képes a betűket lemásolni. Egy két verset 
is elsajátíthatnak, a katekizmus verseit is el-
mondják, ha a megszokott kérdésekre felelte-
tünk velük, de mindezen tudásuk üres szalma 
csupán, mert ha egy kis gondolkozás is kell 
e gépies munkához, akkor ok már nem számí-
tanak többé, hasznavehetetlenek. Roentgen ezen 
gyermekek lelkét gyönge mágnessel hasonlítja 

I össze, melynek hordozóképességét és erejét 
csak fokozatosan lehet erősbíteni. 

Ha az elemi iskolai tanító több időt szen-
télhetne ily gyönge tanítványával való foglal-
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kozásra, az bizonyára jobban fejlődhetnék, de 
éppen ideje nincs hozzá, miután neki egyért a 
többit elhanyagolnia nem lehet, nem szabad. 
Pedig az ily gyermek egyéni (specziális) okta-
tásra szorul s mivel ezt az elemi iskola nem 
nyújthat neki: azért kell ezen gyermekek szá-
mára külön iskolákat, szükség esetén kisegítő 
osztályokat fölállítani, a hol is specziális és meg-
felelő módszer alapján a bajt enyhíteni lehetne, 
sőt egyiknél-másiknál egészen el is tüntetni. 

Németországban maguk a tanítók teremtették 
meg ez iskolákat: annyit vitatkoztak és irtak 
ezen humánus intézmény érdekében gyűléseiken 
és egyebütt, hogy végre a hatóság is érdeklődni 
kezdett a dolog iránt és ma — körülbelül 30 
év telt el azóta — már minden nagyobb 
városban van külön iskola a gyöngék számára. 

Nálunk két év óta van ilyen iskola, mely-
nek ez idén, a harmadik osztályát is megnyi-
tották. Október 6-án nyilt meg a másik ily-
nemű iskola, a főváros Kazinczy-utczai iskolá-
jánál átengedett helyiségben, egyelőre az első 
osztálylyal. Mind a kettőt a vallás- és köz- ! 
oktatási ministerium szervezte és tartja fönn. 

Nálunk fölötte sok ellenzője akadt ezen 
humánus intézménynek, de csak azok ellenez-
ték, a kiknek soha szükségük nem volt reá, 
vagy a kik az abnormis szellemi élet külön-
böző fokozatait nem ismerték, vagy a kik 
téves informácziók alapján viseltettek ellen-
szenvvel az intézmény iránt; de a kik annak 
hiányát érezték, különösen gyermekük jövőjéért 
remegő szülők: erősen helytálltak e humánus 
intézmény mellett mindaddig, míg végre aztán 
megnyilt a sokat vajúdott iskola a pesti oldal 
számára is. Es máris 19 gyermeket vettek oda 
föl, — pedig eredetileg csak 15 számára ter-
vezték — a nélkül, hogy az egyes iskolákban 
elszórtan található gyöngetehetségü gyermeke-
ket onnét kivették volna. 

Számos jelentkezőt utasítottak vissza, külö-
nösen a kik túlhaladott koruk miatt nem vol- I 
tak fölvehetők. 

A fölvettek közül 12 látogatta már az elemi 
iskolát, de az őket gyöngetehetség miatt 
— és pedig kettőt háromévi, hármat kétévi, j 
hármat egyévi, négyet rövidebb idő után, 
mindannyit az osztály sikertelen látogatása 
miatt — a szülőknek visszaadta. A többi hét 
pedig igazolt gyöngeelméjűség miatt egészen 
távolmaradt az iskolától. 

Főtantárgya a szemléltető oktatás és a fog-
lalkoztatás vagy máskép a kézügyesség taní-
tása, ezenkívül megfelelő óraszám jut a többi 
tantárgynak is. 

Yajha szép jövő előtt állana ez a humánus 
iskola, mely oly nemes ezélt tűzött maga elé! 

(Budapest.) Ellenbach Mátyás. 

A rnliafoltozás tanítása az elemi 
iskolában. 

Schőn József urat — a „Népt. Lapja" 
f. évi 7. számában kifejezett abbeli óhajáért, 
hogy a ruhafoltozás az elemi iskola felsőbb 
osztályaiban taníttassák — örömmel üdvözlöm. 

Ez által alkalmat nyújtott nekem arra. hogy 
több éven át szerzett tapasztalataimból kifolyó-
lag szerény véleményemet elmondhassam e 
fontos, megszívlelendő dologra nézve. 

Mindnyájunk előtt ismeretes az, hogy a jó 
iskolának nemcsak az észt fejlesztő, tudományt 
nyújtó tárháznak, hanem ezenkívül szivet-lelket 
nemesítő s a gyakorlati életre kiható, kézi-
ügyességet nyújtó s munkát megkedveltető 
helynek kell lennie. 

Ha már most ilyennek ismeijük el az isko-
lát, kérdem: ha az elemi iskola adja meg 
minden magasabb tudomány alapját s a mun-
kára szoktat, miért zárkóznék itt el az annyira 
fontos varrás tanításától ? 

Van-e a legszegényebb kunyhótól, a leg-
fényesebb palotáig oly hely, a hol erre nem 
lenne szükség, de éppen köznépünk az, mely 
ennek megtanulására utalva-van. Hány szegény 
nő keresi meg kenyerét varrással, de ettől 
eltekintve, minden nőnek annyira szükséges a 
foVóeás hogy e nélkül, — ha rongyosan nem 
akar járni, vagy hiába pénzt pazarolni — élni 
nem lehet 

Nehogy úgy tűnjem fel, mintha én az elemi 
iskolából varróiskolát akarnék csinálni, sietek 
kijelenteni, hogy az legkevésbbé szándékom, 
hanem igenis, ismerve népünk gondolkodás-
módját, hajlamát, meggyőződésből mondhatom, 
hogy az egyszerű varrás, foltozás tanítása az 
elemi iskolában sem ütközik nehézségekbe, 
mivel a leánygyermek a varrást tanulja leg-
szívesebben. 

Leányainkkal éppen úgy velők születik a 
varrás iránti hajlam, mint fiainkkal a ló iránti 
előszeretet, — mondhatnám — mint czigány-
gyermekkel a zene iránti érzék. 

Ki nem tapasztalta már azt, hogy népünk 
legszegényebb osztályánál is, míg a fiú — ha 
egyébként nem jut hozzá — maga készít 
kukoricza s czirokszárból lovat, ökröt stb., vagy 
nádra ülve lovagol, addig a leány rongyból 
készült babával is óraszámra eljátszik ? S már 
5 —6-éves korban is, látva édesanyját varmi, 
könyörög, hogy neki is adjon tűt s czérnát, 
hogy bábujának ruhát varrhasson, s ha kérése 
teljesült: azonnal szab és varr kötényt, szok-
nyát — képzeletét követve — az ő tehetsége 
szerint. 

A ki ezt megfigyelte, be kell látnia állítá-
somnak amaz igazságát, hogy leányainknál a 
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kézimunkára szoktatás alapját a varrás képezi. 
Ezt látja otthon legtöbb leány s mivel a példa 
vonz: ő is ezt teszi legszivesebben. De meg 
valljuk be őszintén: nem több hasznát veszi-e 
az életben a nő (mindig köznépünkről beszélek) 
a foltozásnak, a háziruha megvarrásának, fehér-
nemű összeállításának,mint a esecse-becse, pipere 
munkáknak? melyeknek — sajnos — amazok 
mellőzésével sok elemi s felsőbb leányiskolák-
ban is előnyt adnak. 

El vele! Minden nagy kiadást igénylő dísz-
munkát száműzni kell a földmívelő-nép elemi 
iskolájából s helyébe behozni az ennél fonto-
sabb, az életben nélkülözhetetlen felső- és 
alsómba- foltozást. 

Szerény nézetem szerint már a III. osztályban 
szentelnék ennek időt. I t t a tanterv egy órát 
ír elő kézimunkára. Ezt én megszoktam tol-
dani a tornaórából elvett 3/t órával. Leányok-
nál zárt iskolateremben, télen, egy órán át 
tornázni, — holott ülni is szűk a hely — sok-
nak tartom. En a figyelem fentartása, de meg 
egészségi szempontból is úgy szoktam tenni, 
hogy tornagyakorlatokat végeztetek 4—5 
perczig naponkint növendékeimmel s a heti 
tornaóra nagv részét kézimunka-tanítással 
töltöm be. 

Már a III. osztálynál szeretném én bevenni 
a foltozás tanításának kezdetét, még pedig a 
kis leányoknak annyira kedves babaruhákon 
bemutatva. 

Igenis, nagyon helyén valónak vélem a 
rahaf'oitozás tanítását elemi iskoláinkban. 

Tanuljon meg a kis leány először a babáján 
ruhát varrni egyes dirib-darabból, már kezdve 
a 3. osztályban; ez által elsajátítja a legegy-
szerűbb, rendes öltéseket, a mire majdan 
felsőbb osztályokban a foltozás tanulásánál is 
szüksége leend. 

Meg vagyok győződve, hogy ez könnyen 
kivihető, mivel a legszegényebbnek is van 
babaruhája. így a leányok játszva, nagy kedv-
vel tanulnák meg a varrás alapját, az egyszerű 
öltéseket, majd később a foltozást; ez már 
egyengetné az útját a gazd. ism.-iskolában is 
fölveendő rendes foltozás és varrásnak. 

Meggyőződtem, hogy a leányok a kézi-
munkát nem is tekintik tanulásnak, örömmel 
teszik ezt; hátba megengedtetnék nekik, hogy 
ők az iskolában — hetenként egyszer — babá-
juknak varrjanak, vagy saját ruhájukat meg-
foltozhassák ! 

Az ily fokozatos haladás lenne a női kézi-
munkánál is valódi előkészítője az ismétlőnek; 
így lehetne megadni szilárd alapját annak, 
hogy a gazd. ism.-iskola csakugyan az életre 
neveljen. 

Csakis így lehetne elejét venni annak, hogy 

szegényebb népünk gyermeke se járjon rongyos 
ruhában iskolába; nem háríthatna az V., VI. 
osztályú leány sem az anyjára, hogy nem ér 
rá varrni, megfoltozná ő azt maga. Természe-
tes, a tanítónőnek kell mindig jó példával 
előljárnia, ne lássanak azon soha még feslett 
ruhát sem. Jelszó legyen mindig az iskolában: 
„A rongyos, piszkos ruha szégyen és restségre 
vall, a foltos, de tiszta ruha takarékos ságra és 
szorgalomra mutat." 

Sshőn úr által fölvetett egészséges eszmére 
annál inkább időszerűnek látom nyilatkozni, 
mivel örömmel értesültem arról, hogy nagy-
méltóságú ministerünk, kinek éleslátását mi 
sem kerüli el, magas figyelmét a gazd. ism.-
isk. leánynövendékei oktatására is kiterjeszti s 
már legközelebb ezek is részesülnek oly okta-
tásban, mely őket az életben szükséges ház-
tartásra, kertészetre s kézimunkára megtanítani 
fogja. 

Szerintem mindezeknek alapja: az elemi 
iskola; az életre előkészítő pedig: a gazd. 
ism.-iskola. 

(Dorosma.) Makayné-Pekó Valéria. 

Az évzáró vizsgálatok kérdéséhez. 
Korszerűtlen intézmények megszűnnek ön-

maguktól, minden reklám és apostolkodás 
ellenére is. Sajátságos érzéke van a nagy-
közönségnek a hasznos és haszonnélküli dolgok 
fölismerésére. A mi fölött egyszer napirendre 
tért, az" el van temetve mindörökre. Ha tehát 
a vizsgálat már idejét multa, kár a tintát 
pazarolni akár föntartása, akár eltörlése érde-
kében, mert belső ok miatt, mint szükségtelen 
lom, illő helyre jut, kimúlik csendesen, bár-
mint apostolkodunk is mellette. 

Korszerűtlen-e hát immár a vizsgálat az 
elemi iskolában ? Azaz : oly fejlett, müveit-e a 
társadalom minden rétege, hogy a vizsgálat 
szükségtelen voltát mindenki úgy tudná, érezné, 
mint a vizsgálatok kiküszöbölése mellett argu-
mentáló kartársak, vagy a művelt szülék, a kik 
elfogadják és támogatják azon nézetet, hogy 
az Isten kegyelméből való, lelkiismeretes taní-
tónak semminemű ellenőrzésre nincs szüksége, 
a kinek osztályozásában meg lehet nyugodni, 
meg lehet bízni. 

A vizsgálatok eltörlését megokolni, és pedig 
helyesen megokolni csak ama két körülmény-
nyel lehetne, de még akkor is nyilt kérdés 
maradna: vájjon több haszonnal jáma-e az a 
gyermekre, ha ő neki a tanultakról soha sem 
kell számot adni, ha az elemi fokon nem kell 
vizsgálatot állania azért, hogy a következő 
osztályba jusson, ellenben a középiskolai pá-
lyáján csak a vizsgálatok után juthat előbbre. 
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A vizsgálatnak bizonyos erkölcsi kényszer-
jellege van, mely a tanítót és tanítványt erő-
kifejtésre sarkalja s e nélkül bizony nagyon 
megcsappanna az ambiczió. 

Leket, bogy tévedek, de én az egész iskolai 
éven át nyújtott és szerzett ismeret legjobb 
befejezésének a vizsgálatot tartom. Mi helyet-
tesíthetné ezt, mely tanítót, tanítványt, szülőt 
méltóbban, nemesebben jutalmazna, buzdítana, 
megnyugtatna? melynek erkölcsi értéke nagyobb 
volna ? 

Igaz, hogv a vizsgálatkor adott feleletek 
már nem növelik a tanítványok tudását, ki 
sem meríthetik a futólagos kérdések; a tan-
anyag földolgozása, a módszer stb. csak az 
avatottak előtt domborodik ki a vizsgálat alatt, 
— az is igaz, hogy némely gyermek kudarczot 
vall a vizsgálaton s némely szülő elégedetlen, 
de a kudarcznak meg van a maga erkölcsi 
hatása, hogy t. i. fokozza az ambicziót és 
sokszor fölébreszti, a hol az még szendereg. 
Es nem tévedek, ha állítom, hogy az a néhány 
elégedetlen szülő nem ritkán tanulságos tapasz-
talattal, sok jó elhatározással hagyja el a vizs-
gálat termét s ezek ugyancsak a gyermekre 
hatnak vissza jótékonyan. Ám a vizsgálat nem 
csupán befejezése, hanem mértéke egy éven 
át nyújtott és szerzett ismeretnek, egy éven 
át fejlődött értelemnek; záróköve egy tan-
évnek, lépcsője a következő osztálynak, mert 
a gyermek nem az évközben kifejtett, nem 
ritkán forszírozott igyekezetét, nem az évköz-
ben adott feleletet, hanem magát a vizsgála-
tot tekinti előhaladása jogosítványának mind-
addig, míg a tudást czélnak, a tanulást esz-
köznek fölismerni nem képes. Ez azon tény 
mellett érv, hogy a gyermek tudásvágyának 
ébresztgetése jórészt külső eszközök által tör-
ténik és sok ideig külső eszközök által tarta-
tik fönn. A külső eszközök között nem utolsó 
a vizsgálat, természetesen nem az olyan, mely 
csupán formaság, hanem a mely teljesen felezi 
azon fogalmat, tehát nem mesterkélt, nem üres 
parádé, hanem természetes folyománya a tanu-
lásnak. 

Ba a tanító tanít, a tanulók nemcsak 
tanulnak, de tudnak is; ha tudnak, alkalmat 
kell adni tudásuk ünnepies bemutatására. Köz-
szemlére kell tenni a munkát, a mit tanító és 
tanítvány végeztek; meg kell jutalmazni nyil-
vánosan a szorgalmat s ezáltal növelni azon 
erkölcsi tőkét, a melynek támogatása nélkül 
sem tanítani, sem tanulni nem lehet. 

A vizsgálat nem egyéb, mint kikérdezése a 
tanultaknak; ha ez nem szükséges, mirevaló 
a leczkék fölmondatása, óráról-órára való ki-
kérdezése évközben ? Ha a vizsgálat nem 
egyéb, mint a gyermek zaklatása, miért zak-

latjuk őket évközben a kérdezésekkel ? A rossz 
tanulók remegnek, félnek az óráról-órára való 
feleltetésnél is. 

A vizsgálat föntartása neveléstani szükség s 
ha nem volna általános, akkor is szokásba 
kellene hozni, kötelezővé tenni nevelő hatá-
sáért, az önállóságra való nevelés egyik jelen-
tékeny képzőerejéért s az elől említett okokért. 
En is vallom, hogy az intelligensebb nép-
osztály kötelességszerüleg figyelemmel kiséri 
gyermeke testi-lelki fejlődését s előtte a vizs-
gálat már kevésbbé jelentős; vallom továbbá, 
hogy a tanítógárdának egy igen tekintélyes 
része nemcsak föladata magaslatán áll, de 
puszta ambiczióból meg is oldja föladatát s 
talán inkább, mintha erre valamelyes ellen-
őrzés kényszerítené, ennek ellenére, bár dobja-
nak érette követ reám, kimondani merem, 
hogy a vizsgálatok megszűnésével az elemi 
oktatásban pangás állana be, csakhamar bete-
ges tünetek jelentkeznének s nem egy helyen 
az iskola elzüllésére vezetne. 

A magam részéről tehát azt ajánlanám, 
hogy ott, a hol intelligens a nép s a tanítás 
kellő ellenőrzés alatt áll, tegyenek kísérletet a 
vizsgálatok mellőzésével — jóllehet a nevelési 
szempont itt is a vizsgálatok föntartása mellett 
szól, de a vidéken, — ott, a hol, — okvetet-
len meghagyandó, csakhogy nem mint forma-
ság, hanem, mint az erőkifejtés mérlege és 
záróköve, mint valóságos vizsgálat s ezt kövesse 
az iskolai ünnepély. 

(Székesfejérvár.) Mészáros Sándor. 

Hl FAT ALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Stolz Romána oki. tanítónőt 

a kisfaludi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Molnár Mihály oki. tanítót a buzinkai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Ferencz oki. 
tanítót a gyöngyősi áll. el. iskolával kapcsola-
tos gazd. ism. isk.-hoz gazd. szaktanítóvá. 

Áthelyezte: Balásy Gyula fotos-martonosi 
áll. el. isk. tanítót a sepsi-szent györgvi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Bakáné-Asbóth 
Alma nagykikindai áll. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a breznóbányai áll. polg. 
isk.-hoz; Sébeszfha Róza breznóbányai áll. 
polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
nagykikindai áll. polg. isk.-hoz. 

Átrendel te : Kobány Mihály volt sepsi-
szentgyörgyi áll. óvónőképző-int. minta óvót 
szolgálattételre a hatvani áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Czuc:or Mihály 
kiskunhalasi munkaképtelen közs. tanító részére 
évi 820 koronát; Bozsó Mária szigetcsépi munka-
képtelen áll. tanítónő részére évi 640 koronát. 
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Föltámadás. A nevem az oka. 
Föltámadott! A sím ah éje 
Fényes sugárral szőve át, 
Tövis helyett az Úr fejére, 
Aranyba hímzett koronát. 
Harangok nyélvén zeng dalunk: 
Föltámadunk, föltámadunk! 

Az ég s a föld válaszfalára 
Csurog a vér le, gyűl a köny, 
S elmossa, mint a tenger árja — 
A föld az égnek így köszön. 
Tovább Klio mit érczbe vés, 
Az már csupán ölelkezés. 

Bízvást tekint szemünk az égre, 
Alább hajol félénk az Úr, 
S panasz, sóhaj míg odaérne, 
Csöndes imává finomul. 
Kigyúlva haj na1 csillagunk: 
Föltámadunk, föltámadunk! 

Titánok liarczi küzdelmének 
Hol őrjítő viharja dult, 
A kék mezőre száll az ének 
S a nép szabadságdalra gyújt. 
S mikor pár miUjó ünnepel, 
Föltámadásaak lenni kell. 

Kunyhók sötétje elenyészik, 
Hol egy parányi szikra ég. 
Fölebb, fölebb . . . S csillagra lépik 
Az istenadta, drága nép. 
S oh, a tudomány csillagunk — 
Föltámadunk, föltámadunk! 

. . . . Föltámadott! Fehérbe állnak 
Hű angyalok a sír körül, 
S üzenik az egész világna1', 
Hogy drága lelki kincse gy ül. 
Egy Sziv, a ki szenved, szeret, 
Az egeket megvette, meg. 

Ne sírjon a honján kesergő, 
A koldus, özvegy, árva ne, 
Az ég ívén mozdul a felhő, 
Leszáll a vigasz Istene, 
S hívőknek t arba zeng dalunk: 
Föltámadunk, föltámadunk! 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

Nem tehetek róla, de senki sem akar 
engemet komolyan venni. Nevetségessé válok, 
mielőtt csak szóhoz jutok. 

Es mindezt a viselkedésemnek, vagy talán 
a megjelenésemnek köszönhetem ? Nem, csupán 
a nevemnek. A jóravaló, becsületes, minden 
szégyenfolttól ment nevemnek, a melyet sem 
az édesapám, sem én be nem feketítettünk, 
tönkre nem tettünk. Szeplőtlen tisztaságban 
örököltem édesapám nagyon is jóhangzású 
nevét. 0 egyszerű, de jóravaló iparos ember 
volt a Retek-utczában. Nincs mit szégyen-
lenem a mesterségén: nadrágszabó volt. Máshoz 
nem értett, de ehhez hlaposan. Csak nagy-
ban dolgozott, mert gyerek-nadrágokat nem 
készített. Engem azonban többször elnadrágolt 

o O 
kicsinyben is. 

Már zsenge gyerek-koromban észrevettem, 
a mint először beállítottam az iskolába és a 
tisztelt tanító-bácsim, egy nagyon nyájas öreg 
úr fölszólított és kérdezte: hát téged, hogy 
hívnak édes kis fiacskám ? a mikor a nevemet, 
mind a kettőt megmondtam, nemcsak ő 
fogadott szívélyes mosolylyal, hanem azok a 
gonosz gyerekek is ott a hosszú padokban. 
Mind, de mind elnevették magukat és egyszeribe 
népszerű lettem előttük. Mindegyik ismert 
egyszeribe, mindegyik csak engem emlegetett, 
mikor az utezára kiértünk. Hazáig elkísértek 
és még a sarkon is, sőt a kapuban is utánam 
kiáltottak: Palacsinta Árpád! Palacsinta Árpád! 
Palacsinta Árpád! 

Sírva mentem be édesapámhoz. 
— No, no, mi bajod van gyerek? Mit 

pityeregsz ? 
— Nem megyek többet iskolába! Bű! 
— Ejha! na te jól kezded, mindjárt első 

nap kijelented, hogy már elég volt. De hamar 
jóllaktál véle hékás! Aztán miért ficzkó ? He ? 
Talán bántott valaki ? Leharapták az orrodat ? 

— Mind bántottak! Igen mind! Bű! 
— Hogyan? miképen? Csak nem vertek 

meg ? 
- Kinevettek, kicsúfoltak! Bű ! 

— Ugyan ? Hát mi bolondot mondtál mind-
járt az első napon te kis tudós ? No te jól 
kezdhetted! 

— Semmi bolondságot sem mondottam. 
— Es mégis kinevettek, kicsúfoltak ? 
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— Ki! Igen, bü! 
— Nos? hát mit mondtál mégis? Beszélj 

már! Mondd el! 
— Hogy, hogy — bü! — — (Es erre ügy 

neki eresztettem a bőgés szelentyüjét, hogy 
legalább is kitümőt érdemeltem volna érte.) 

— No, ebből a bőgésből sem fogok meg-
érteni semmit! Beszélj! mi ostobaságot kotyog-
tál össze? Mit mondtál? 

—- Csak, csak, csak, — piszegtem még egyre. 
— No, csak — csak — 
— Hogy engemet Palacsinta Árpádnak 

hívnak. Bű — bü! én nem akarom, hogy 
engemet Palacsintának hívjanak. En nem 
akarom, hogy engemet csúfoljanak, kinevesse-
nek. Miért nem hívnak engemet is úgy, mint 
más fiát, a kit nem nevetnek ki ? mint a 
Pistát meg a Gyurkát! 

— Édes fiam, oda se neki! Mit törődsz 
te azokkal az ostoba fajankókkal! A tanító 
úr téged szeret azért, nem nevet ki. Majd 
beszélek én vele délután, hogy büntesse meg 
azokat a rossz gyerekeket, ha csúfolni merész-
kednek. Majd adok én nekik! — Ez a legutóbbi 
kijelentése esett nekem legjobban. 

Es délután nagy keservesen elvittek, nagy 
biztatással és piros luftballon Ígérgetésekkel 
az iskolába. 

A jó tanító úr pártomat fogta és meg-
dorgált! a fiúkat, de azért az első föllépésem 
sikere eltörülhetetlen emléket hagyott mind az 
én szivemben, mind az ő kópé szemükben és 
fejükben. Könnyebb volt a lelke egyiknek-
másiknak, ha gonoszul az arczomba sunyít-
hatott, vigyoroghatott, ha a kabátom szélét 
megrángatta, s azt mondhatta: Palacsinta! 
Palacsinta! 

Az elemi iskolát végig palacsintáztam nagy 
keservesen. Merek fogadni, hogy egy gyereket 
se emlegettek annyit az egész iskolánkban, 
egyet se ismertek úgy, mint engemet. Hiszen 
ha valamelyik gonosz ficzkó más iskolába járó 
gyerekkel került össze, vagy szüleinél vagy 
másutt, mindjárt előhozakodott: Te, nálatok 
is van olyan furcsa nevű fiú, mint a mi osz-
tályunkban? 

Mikor a gimnáziumba kerültem, mert apám 
nem vette le egyhamar rólam a kezét, minden-
áron olyan Palacsintát akart belőlem nevelni, 
a ki nem mindennapi Palacsinta. Ekkor még 
több szomorúság szülője lett a nevem. Már a 
nyelvükre vettek a gonoszok és olyan szójá-
tékot faragtak rólam : Szervusz csalafinta 
Palacsinta. Meg: hinta! hinta! palinta! És 
a mikor a magyarok bejöveteléről beszélt a 
történelem tanára, elég tap ntatlan volt így 
fűszerezni a magyarázatát: Igen, Árpád új 
hazát szerzett a magyaroknak. De azt nem 

hívták Palacsintának. Nem is volt Palacsintá-
ból való. Erre persze csak úgy hívtak a fi ík : 
Árpád, de Palacsinta! 

Az ötödik osztálytól kezdve én is tagja 
lettem az önképzőkörnek. Elég merész és 
meggondolatlan voltam : Kontot választani első 
szavalásul. Persze, a mint a pódiumon meg-
jelentem, egyszeribe a hallgatóság közül én is 
jól hallottam, mikor egy hitvány fráter röhögve 
mondta: szervusz Palacsinta! Erre folytonos, 
pukkadásig menő vihhogás, nevetés kisérte a 
szavalatomat. A nevem engem nevetségessé 
tett, őket meg majd megpukkasztotta. 

Arczom égett. Szerettem volna légberöpíteni 
valamennyit! De többet nem is láttak az 
önképző-körükben! Már a Dunához is kimen-
tem. Kétségbeesetten néztem le a kőparton s 
hirtelen lerohanva , két krajczárára körtét 
vettem az egyik vén kofától. Öklömet össze-
szorítva, fenyegetőleg, elszántan ettem meg a 
rossz ízű körtét, miközben boszút forraltam. 

Éjjeleken át tanultam, hogy szorgalmam és 
tudásom által tiszteletet, tekintélyt szerezzek 
magamnak gúnyolódásra kész tanuló-társaim 
előtt, s hogy tanáraimnak is a legőázintébb 
szeretetét kivívjam. Tanuló-társaimat pedig 
mind elhagyjam, lefőzzem! Egyrészt szeren-
csétlenségem volt a furcsa hangzású nevem, 
másrészt érzékenységemre, önérzetemre, hogy 
oly nagy hatással volt a gúnyolódás és nevet-
ségessé válás, szerencsémre szolgált, mert 
különben tán korántsem lettem volna oly túl 
szorgalmas tanuló. Tiszta jeles voltam a hato-
dikban, hetedikben és az érettségin is a legjobb 
bizonyítványt én kaptam. Most nevessetek 
pulyák! gondoltam,mikor diadalmasan átvettem 
b i zonyítvány aimat. 

Hanem nemsokára nagy szomorúság ért. 
Szegény jó édesapám meghalt. Nemcsak a 
jó szülőt, de a kenyérkeresőt is elvesztettem. 
Alig maradt pár száz forintocskánk. A szép 
remények, az ügyvédség, a tanárság, a dok-
torság mind ábránddá lett. Édesanyám be-
adott a pedagógiumba. Ez olcsó és hasznos 
is, gondolta. Áldja meg a jó Isten érte. És 
én ott elvégeztem a négy osztályt jelesen. 

Á fővároshoz folyamodtam. Nem válasz-
tottak be. Szívesen fogadtak mindenütt a 
bizottságnál. Sokat nem Ígértek, az igaz, de 
hogy semmit sem tettek érdekemben, az is 
igaz. Miután csak a jeles oklevelem volt, tekin-
télyes ismerőseim és sógorságunk, koma-
ságunk nem volt, kandidáltak, de csak kandi-
dáltak harmadik helyen. Ennyibe maradt az 
egész diadalom. Én ezután a pirhusi győzelem 
után rögtön Kis-Mihályiba folyamodtam. Ott 
megválasztottak. 
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Itt is vagyunk édes jó anyámmal mai napig 
is. A gyere,kek nagyon szeretnek. Mind én 
hozzám kívánkozik, nem a kollegámhoz, pedig 
az is igen lelkiismeretes ember. 

Kérem, ne nevessenek, nem tréfálok: Már 
meg is nősültem. Nehezen ment. Nagyon 
nehezen. Mert ha a leányok szerettek is, — 
de komolyan sokáig nem vettek. Végre olyanra 
is akadtam, a ki nemcsak a palacsintát szereti 
igazán, de a Palacsinta Árpádot is. Es ha a 
jó Isten is úgy akarja és egy kis Palacsinta 
is kerül a házhoz, csak azért se változtatom 
meg a nevemet, mert ha nem úgy tesz az 
utódom, mint az apja tett, úgy nem is lészen 
belőle semmi! 

(Budapest.) Perényi Lajos. 

IRODALOM. 
G-yermekpsychologia a szülők, tanítók és tanító-

növendékek számára. I r t a : Pethes János tanító-
képző-intézeti tanár. Budapest, 19Q1. Lampel 
Róbert (Wodiáner F. és fiai) Népnevelők 
Könyvtára 7—9. füzet. — Minden könyv, 
mely szabadelvű irányban fejleszti tanügyiro-
dalmunkat, valóságos vívmány; a föntebbi 
könyv szerzője még akkor is nagy hálára 
kötelezte volna a tanügy embereit, ha csak 
összegyűjti a gyermeki lélek megfigyelésére 
szolgáló adatokat. Mert nekünk eddigelé csak 
azon adataink voltak, melyekkel dr. Waldapfel 
János a II. országos és egyetemes tanügyi 
kongresszuson az általános és iskolai pedagógiai 
szakosztálynak 1896, julius hó 4.-én tartott 
ülésén „A gyermeki lélek megfigyelése" czímén 
elmondott és melyeket a Kongresszus Naplója 
I. kötetének I. részében közre is bocsájtott. 
Pethes rendkívüli szorgalommal és nagy szak-
értelemmel gyűjtötte a gyermekpsychologiára j 
vonatkozó adatokat, azokat azonban meg is 
világítja, levonja belőlük a következményeket 
és így tartalmassá, nagyon tanulságossá teszi 
könyvét. Ismerteti a gyermekpsyehologiai vizs-
gálatok irányait, megírja történetét és irodal-
mát; azután foglalkozik a gyermek lelkével 
behatóan, kimerítően. A 21 nyomtatott ívre 
terjedő mű több mint 18 ívet szentel tulaj-
donképeni tárgyának: agyermekpsychologiának. 
Mint mondám: legfőbb érdeme az, hogy a 
tényekből, a jelenségekből levonja a gyakorlati 
értéket, az alkalmazást. 

Teszem azt, „Az idegrendszer befolyása a 
lelki munkásságra" czímén szórói-szóra ezeket 
mondja a szerző: „ Annak a tudása, hogy az 
idegek energiája reggel a legnagyobb és 
hogy a gyermek félórai szellemi munka után 
már kifárad, azért fontos a tanítóra nézve, 
mert ez azt parancsolja neki, hogy a gyermek 

figyelmét legjobban igénybe vevő tantárgyakat 
lehetőleg a reggeli első órákra tegye. Fél 
óránál tovább egy osztálynak ugyanazt a 
tantárgyat ne tanítsa. Hozzon be bizonyos 
változatosságot a tanítandók sorrendjébe. Néme-
lyik tantárgy inkább a gyermekek látási, másik 
hallási idegeit foglalkoztatja jobban. Egyiknél 
a gondolkozásra, másiknál a kézügyességre 
vagyunk figyelemmel. Leczkerendjében érvénye-
sítse ezt a tanítás hasznára" (57. old.). Nagyon 
okos gondolat, hogy a szerző megmutatja, 
hogyan kell kísérletezni (70. old.), hogy rámutat 
népoktatásunknak hibáira és megmutatja, mely 
reformokra szorul (72. old. és még több helyen). 
A gyermeklélek ismeretén alapuló nagyon is 
követésre méltó útmutatást ad a szerző, hogyan 
kell az iskolába belépő ép érzékű tanulót az 
olvasás tanulására előkészíteni (192. old.). 
Majd meg arra tanít, miképeú szerez a tanuló 
tiszta fogalmakat az olvasmányok tartalmának 
tárgyalása alkalmával ^203. old.); szóval: a 
könyv derekas munka, mely minden tanítónak 
nagyon sok fölhasználni valót nyújt; de 
öntevékenységre is, sőt önállóságra is buzdítja. 
Azt mondja a szerző: „A tanító maga is 
törekedjek arra, hogy Ítéletében önállóságra 
tegyen szert. Nincs hamarosan csúnyább valami, 
mint az olyan ember, ki napról-napra változ-
tatja nézetét. Mások iránt viseltessék a leg-
nagyobb tisztelettel, de véleményét az illendő-
ség korlátai között bárkivel szemben mondja 
ki. Az úgynevezett „közvéleményt" vesse 
össze a józan észszel és saját lelkiismeretének 
szavával". (211. old.) 

No hát, hogy lássa a szerző, mennyire 
helyeslem fölfogását, elmondom azokat is, 
a miket e jeles müvében hibásnak tartok. 

Mindenekelőtt hibásnak tartom a beosztását. 
Ha a tartalom rovatára pillantunk, sejtelmünk 
sincs a könyv tartalmáról. Psychologiáról 
lévén szó, először is érdeklődünk a lélek 
műhelye iránt: az agy iránt, nem találjuk 
meg a tartalomjegyzékben; keressük az észt, 
az értelmet, nincs nekik külön rovat szentelve. 
Hiába keressük, hogy hát tulajdonképen mi 
a különbség a gyermekpsychologia és a psycho-
logia között ? A gyermekpsychologia irodal-
máról minden bevezetés, minden előkészítés 
nélkül kezdi: Az öröklés tanait előadni, de ki 
sejtheti, hogy ezen czímén ismerteti a sejteket ? 
Nincs rész, nincs szakasz, nincs fejezet, nincs 
paragrafus; pedig helyes beosztás alapján 
milyen szépen tüntethette volna föl a szerző 
művének gazdag tartalmát. Még nagyobb 
hiba, hogy a szerző szem elől tévesztette, hogy 
kiknek a számára ír. Ugy beszél metaphisikárétl, 
substantiáról, empirismusról (8. old.), aztán 
meg lecithinről, cholestrinről, protagonról (56. 
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oldal), hypothesisekról (58. old.) és még sok 
ilyesféléről sok helyen, mintha bizony az a szülő 
vagy tanító, vagy tanító-növendék magától 
értőleg köteles volna ezen philosophiai és 
phisiologiai kifejezéseket tudni, ismerni. Azután 
úgy beszél a szerző Plutarchosról, Gulenusról, 
Aristotelesről, Preyerről, Darwinról, Lombrosá-
ról, Naegeliről stb., stb., rm'ntha ezekkel a jó 
urakkal naponta legalább is 3-szor találkoz-
hatnánk az Andrássy-úton. Hát bizony ez nem 
járja! Mint jó tanárnak tudnia kell, hogy a 
gyöngébbekre is ügyet kell vetnünk. A ki 
oly járatos a tanügyi irodalomban, mint a 
szerző, annak tudnia kell, hogy mit tesznek 
a külföldi szerzők hasonló művekben. Ismeri 
a Richter-féle Paedagogische Schriften kiadá-
sát, a hol függelékben minden név, minden 
ismeretlenebb fogalom magyarázatot nyer. 
Ismeri a Henzi Marion-féle kiadványokat. A 
Leíton? de Morale czimü müvének végén ott 
van a: Vocabulaire des noms propres et 
des expressions philosophiques; hasonlóképen 
kellett volna a gyermekpsychologia végén is 
vagy jegyzetek, vagy szótár alapján a ritkább 
neveket és kifejezéseket magyarázni. 

Aztán meg a tárgyi ismeretközlésben sincs 
átn meg mindenhol a kellő szabatosság. Hogy 
az idegek és az agy fejlődését az élet és az 
ingerek okozzák (54. old.), ez kissé furcsa 
magyarázat, először is az inger nem lehet az 
élet-nek mellérendeltje, mert' egyik jelensége; 
másodszor az élet nagyon sok működésnek 
összetétele és minden szerves valónak a fej-
lődését, tehát nemcsak az idegekét és az agyét 
okozna. Éppen olyan homályos a tudat-vól 
adott defimczió. Azt mondja a szerzői „A 
lelki folyamatokból kiemelendő képek össze-
függése az, a mit a psychologia tudatnak 
nevez" (118. old.). A tudat még a képeknek 
összefüggése sem, még kevésbbé a kiemelkedő 
képeké, a tudat a képzeteknek tevékenysége, 
szellemi tény, a hogy Wundt (System der 
Philosophie. Sechster Absehnitt. Grundzüge 
der Philosophie des Geistes. I. Geist und 
Natúr. 1. Bewusstsein) mondja, vagy a Pallas 
Lexicon szerint — „defini/(Ihatatlan sajátos-
sága a lelki életnek, mint a mozgás a testi 
világé"; roppant zavarólag hat, a midőn pl. a 
204. oldalon ezt a két kifejezést: érzet és 
érzés egymással fölcseréli. — Nem folytatom; 
mert mindezek mégis csak csekélységek azon 
kiválóságokkal szemben, melyekkel ez a mű 
ékeskelik. Megjegyzem, hogy a jelességek 
feltüntetésénél is sokat hallgattam el, pl. a 
magyar vonatkozásokat, melyek a művet külö-
nösen érdekessé teszik. Aztán már az a tény, 
hogy végre valahára nekünk is van önálló 
tudományos munkánk a gyermekpsychologiáról! 

Bizonyára minden tanító a legnagyobb érdek-
kel és haszonnal fogja olvasni, a mire ezennel 
kérjük is kartársainkat, mert csak akkor lel-
kesül a kiadó „Népnevelők Budapesti Egye-
sülete", az buzdíthatja a szerzőket újabb 
munkálkodásra és kegyelmes urunk, dr. Wlassics 
Gyula minister úr, a kinek Egyesületünk tevé-
kenységének hathatós támogatásáért soha elég 
hálát és elismerést nem adhatunk, örömet lel 
azon tudatban, hogy a könyvkiadásunk támo-
gatására kiutalt összegével a magyar kulturát 
szolgálja. 

Nem fojthatom el azt a gondolatomat, melyet 
Pethes műve keltett bennem. Nem látná-e a 
„Népnevelők Budapesti Egyesülete" helyén 
valónak, hogy kiadványai sorába egy „ Peda-
gógiai Lexikon" kiadását venné föl? A sok, 
sok új név, új fogalom, új kifejezés, de még 
a sok-sok nem egészen tisztázott régi szó és 
fogalom abban nyerhetné magyarázatát. 

(Budapest.) Sc/iön József. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutitó 

könyv, mely alaposan tájékoztat a tanítók összes 
jogviszonyairól, katonai, fizetési, nyugdíj, adó-
és egyesületi ügyéről s mély a tanítók ftlap-
tö> vényeit is tartalmazza, lapunk szerkesztőségé-
hen rendelhető meg, legczélszeriihhen postautal-
ványon. Fűzött példány ára 2 K. 60 f.; 
kötött példányé 3 K. A ki ajánlva kivávja kül-
detni, még 45 fillért küldjön postaköltségre. — 

i F. Béla ig. Miután az elemi iskolát külön 
] igazgatás alá helyezték, intézkedjék a Népt. 
I Lapja járatása iránt. Ez eljárás módját a lap 

homlokzatán olvashatja. — P. Péter. A gva-
j korlat szentesítette szokás szerint a hivatali 
J jövedelműi földet használó tqiiító részére gazda-
i sági épületeket is ad az iskolaPöntartó. Egyéb 
! körülmények között csak a méltányosság alap-

ján lehet kivágni, hogy egyik-másik helyen 
a tanítói lakás tartozékául gazdasági épületet 
pl. sertés- és tehénólat is adjanak. Arra meg 
éppen nincsen szabály, hogy a hitfelekezet 
évről-évre más lakást bérelhet-e a tani ónak s 
ily esetekben a butorrongálásból eredő kárt ki 
viselje ? Ha ilyesmi netán boszantásból történ-
nék, az iskolai felsőbb hatósághoz forduljon 
a tanító a méltánytalan bánásmód ellen. — 
Cs. P. Tószeg. A községük határában birtokos, 
de másutt lakó r. kath. hivek — értesülésünk 
szerint — nem tartoznak hozzájárulni az 
Önök tanítói lakása építéséhez. — U. F. A. 
1. Mint hitfelekezeti isk. tanító az egyház-
megyei hatóság engedélyét eszközölje ki 
a tanítói laknak gazdasági melléképületekkel 
való fölszerelése végett. 2. Ne csodálkozzék 
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rajta, hogy új állomására vonatkozólag nyug-
díjigénye még most sincs rendezve, hiszen 
nem jelentették be a változást nyugdíjigénye 
helyesbítése végett. Folyamodjék. — B. József 
nyűg. tan. 1. Lehetetlennek tartjuk, hogy 
Öntől nyugdíja fölvételéhez szükséges igazol-
ványért, illetve tanúsításért a körjegyzőjük 
jogosan díjat szedhessen. Budapesten, a közs. 
elöljáróság szemünk láttára számos esetben 
írta alá nyugdíjasok havi nyugtáját; de soha 
szóba sem került, hogy ezért a hivatalos 
tanúsításért díjat kellene fizetni. Jelentse be 
az esetet a főszolgabírónak. 2. Tanítói nyug-
díja után nem köteles községi adót fizetni: 
magánvagyona (földje, háza) után azonban 
tartozik. Sőt Önnek egyéb keresete is van, 
mivel a fogyasztási szövetkezettől fizetést kap. 
Ne csodálkozzék tehát rajta, ha községi adóval 
megrójják. — H. P. Csak a legalább 10 beszámít-
ható évig szolgált tanító felesége kaphat rendes 
özvegyi segélyt, ha férje vele legalább egy éven 
át élt házasságban még szolgálati ideje alatt. — 
J. Ernő. A pályázati hirdetés alapján bizto-
sított jövedelméből — bár erről szó sem volt — 
akarják levonni az elődje özvegye részére a 
félévi özvegyi ellátást. Forduljon ebben az 
ügyben sürgősen a kir. tanfelügyelő úrhoz'. — 
L. György, Miután sem az ismétlősök nem 
akarnak iskolába járni, sem a faiskola nincsen 
bekerítve vagy legalább körülsánczolva: for-
duljon panaszával a kir. tanfelügyelőhöz, ha 
a községi elöljáróság nem intézkedik a bajok 
elhárítására. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A minister köszönete. A vallás- és 

közoktatásügyi minister Ujváry Béla kir. taná-
csoshoz, lapunk f. szerkesztőjéhez következő 
köszönő sorokat intézte: „Nagyságodnak, az 
1900. évi párisi nemzetközi kiállítás magyar 
része közoktatási csoportjainak sikeréhez való 
hozzájárulásáért köszönetemet és elismerésemet 
fejezem ki. Budapest, 1901. márczius hó 14.-én. 
Wlassics." — Hasonló ministeri köszönetben 
és elismerésben részesültek a többi között 
még: Frick Lajos kisdedóvó (Miske); Gegus 
Ida, óvóképző-int. tanítónő; Göóz József dr. 
polg. isk. igazgató; Halász Sarolta óvónő; 
Jausz Jozefin, Erzsébet-Nőiskolái tanítónő; 
Kiss Áron dr., polg. isk. tanítóképző-intézeti 
igazgató; Kovács János dr., tanítóképző-inté-
zeti tanár; Lád Károly polg. isk. igazgató; 
Láng Mihály tanítóképző-intézeti igazgató; 

Lázárné - Kasztner Janka; Miklós Gergely 
tanár; Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő; Peres 
Sándor, igazgató; Stepankó Albert tanár; 
Székely Gáborné óvónő; Sztankó Béla tanár; 
Szuppán Vilmos; Tanítóképző-intézeti Tanárok 
Orsz. Egyesülete; Tóth Sándor el. isk. igazgató 
(Perlak); Walter Károly el. isk. igazg. (Buda-
pest) ; Woiiáner Arthur kir. tan., könyvkiadó; 
Zigmundik János tanító (Bazin). 

— Az Uránia Tudományos Egyesület a 
napokban tartotta meg évi közgyűlését Mat-
lekovics Sándor elnöklete alatt. Klupathy Jenő 
főtitkár jelentése szerint az egyesület a mult 
évben tagdíjakból és alapítványokból 8599 ko-
ronát vett be, melynek nagyobb' részét az 
Uránia közlöny fonta rtására fordították. Az 
egyesület működésében az oroszlánrészt Molnár 
Viktor ministeri tanácsos végezte, kit a köz-
gyűlés Matlekovics Sándor mellett újból ügy-
vivő elnöknek választott meg. Alelnökök lettek 
Zsilinszky Mihály, Rákosi Jenő, Beöthy Zsolt, 
Konkoly Thege Miklós, Lóczy Lajos és Lipthay 
Sándor. 

L A 20-filléres Petőfi-kiadás engedélye-
zése. A közoktatásügyi minister azt a bámu-
latosan olcsó Petőfi-kiadását, mely lapunk 
f. szerkesztőjének nevével van összeköttetés-
ben, a köv. (15.043. sz.) rendeletével enge-
délyezte: „A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister a következő czímű füzetet: „Petőfi 
Sándor válogatott versei a magyar ifjúság 
számára, bevezetéssel ellátta: Ujváry Béla. 
Budapest. Az Atheneum irod. és nyomdai r. t. 
kiadása," a szabályszerű birálat alapján a 
népiskolai ifjúsági könyvtárák részére ifjúsági 
olvasmányul engedélyezte. Budapest, 1901 
márczius hó 10-én. A minister meghagyásából: 
Molnár ministeri tanácsos, elnöki titkár." —-
A 20-filléres Petőfi-kiadást melegen ajánljuk 
úgy az iskolaszékek, valamint a tanítóság 
figyelmébe. Ez a szép fűzet évvégi ajándékul 
is alkalmas szorgalmas tanulóknak. Petőfi 
verseiből az ifjúság hazaszeretetet tanulhat s 
ez okból kívánatos, hogy ez az ifjúsági kiadás 
legalább félmillió példányban elterjedjen a 
tanuló ifjúság közt. A 20-filléres Petőfi-kiadás, 
bámulatos olcsósága mellett, tudvalevőleg még 
az Eötvös-alapra is jövedelmez. 

— IJj siketnéma-iskola. Az első magyar 
siketnéma - intézet lelkes alapítója Cházár 
András gömörmegyei táblabíró, a váczi siket-



1 3 . SZAM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

néma-intézetnek a jövő évben bekövetkező száz-
éves jubileuma alkalmából, most sokszorosan 
emlegetett férfiú. Sokoldalú tevékenysége, 
melyről azonban eddig nagyon kevés szó 
volt, rno^t számos tisztelőt szerzett a csaknem 
elfeledett jelesünknek. Az ő emlékezetére a 
gömörmegyei intelligenczia — igen helyesen — 
siketnéma-iskolát akar alapítani Jolsván, Cházár 
szülővárosában. A gömörmegye:ek küldöttsége 
a napokban kérte ki e czélra Wlassics minister 
támogatását, ki szokott meleg érdeklődésével 
karolta föl a szép eszmét, úgy, hogy a jolsvai 
siketnéma-intézet fölállítása ma már teljesen 
biztosítottnak mondható. 

— A Mária Dorothea-egyesület javára, 
mely a tanítónők otthonának kiegészítése 
végett a mult évben csaknem minden rendel-
kezésére álló pénzét építkezésre fordította, 
buzgó vezetői most egymás után jelentékeny 
összeget szereztek be. Csáky Albinné grófnő 
elnök az Uránia színházban rendezett fiatal 
főrangú hölgyek közreműködésével az egyesület 
számára jótékonyczélú előadást, mely egymaga 
negyedfélezer koronát jövedelmezett. Másfélezer 
koronánál több folyt be abból a monstre-
hangver enyből, melyet Sztojanovics Jenő ren-
dezett a Wlassics Gyuláné védnöksége alatt 
álló előkelő rendező - bizottsággal. Végül a 
tanítónők otthonában lakó hölgyek Vidéki/ 
Apollónia vezetése alatt a napokban minden 
tekintetben igen sikerült hangversenyt rendeztek 
a tisztviselők kaszinójában. A Mária Dorothea-
egyesület javára ezenkívül, mint említettük is, 
Péterfy Sándor volt nőtanítványai 2000-koronás 
alapítványt tettek le segély-alapként. A buzgó 
tanítónők most új tagok gyűjtésében fejtenek 
ki nagy buzgalmat. A derék egyesület új 
otthona, hol jelenleg rendesen mintegy 40 
tanítónő lakik csinosan berendezett külön 
szobákban, a főváros egyik új érdekes látni-
valója és sok idegen és külföldi látogatja meg. 

— A Tanítók Tanácsadóját Deák Lajos 
királyi tanácsos, Marostordavármegye kir. tan-
felügyelője, nemcsak az összes tanítóknak, hanem 
a községi elöljáróságoknak is melegen ajánlotta, 
egyebek között a következőket irván: „Ezen 
munka nemcsak a tanítók által, hanem a községi 
élőijáróságok által is sok esetben igen jól használ-
ható és ha az kéznél van a községi vagy legalább 
is a körjegyzői könyvtárakban: nagyon sok téves, 
vagy a felsőbb hatóságokhoz gyakran intézni 
szokott fölösleges kérdezősködés kerülhető ki, 
ellenben ott azon nyomban mindjárt megtalál-
ható a legtöbb kérdésben a megfelelő útba-
igazítás." 

— Tanfelügyelők utiátalánya. Wlassics 
i Gyula közoktatásügyi minister a képviselő-

házban is hangsúlyozta, mily nagy súlyt helyez 
' arra, hogy a tanfelügyelők iskoláikat inten-
í zíven figyeljék meg. E czélból fölemelte az uti-

átalányt. Az idén 6000 kcronával nagyobb 
összeget oszt ki a tanfelügyelők közt e czélra. 
Az utalványok már készen vannak. 

— A Kloti 1 (1 -szeretet ház új épülete a 
Szép-Ilona közelében már tető alatt van és 

• igy ősszel az intézet átköltözhetik. A főépüle-
ten kívül egyelőre pavillont rendeztek be négy 
család számára, hogy az intézet egészen a 
család-rendszer szerint vezetessék. Ujabb kis 
pavillon építésére is maradt hely. A szép 

I épület megnyitása előreláthatólag nagy fény-
! nyel fog történni. 

— Kisdedóvónők nagygyűlése. Az aradi, 
szegedi és szabadkai, továbbá a csongrád- és 
csanádmegyei óvókörök Húsvétkor április 7.-én 
Aradon együttes gyűlést t irtanak, melyen 
Fodor Lajos, Rákóczy Klára, György Aladái\ 
Fábián Irma és Peres Sándor előadásokat, 
Kornis Ilona arali, Matolcsi Ilona makói és 
özv. Székely Gáborné szegeii óvónők gyakor-
lati előadásokat fognak tartani. Ülés után a 
város nevezetességeit tekintik meg és a vér-
tanuk szobrát megkoszorúzzák. Április 8-án 
közös kirándulás lesz Radnára és a solymosi 
várromhoz. Tanítók is jelentkezhetnek Rákóczy 
Kláránál Aradon, mint az aradvidéki óvókör 
elnökénél. 

— Két vármegye tanügye. Pestvármegye kir. 
tanfelügyelőjének jelentéséből kiemeljük a főbb 
eredményeket. (Megjegyezzük, hogv e számok a 
kecskeméti kirendeltség kivételével értendők.) 
A mult tanévben tanköteles volt 108.620, ezek 
közül iskolába járt, még pedig elemibe 71.506, 
ismétlőbe 12.213, gazdaságiba 7442, iparos-
tanoncz 2600, kereskedő 153, egyéb iskolá-
val együtt 5737. Iskolába nem járt 12.883. 
A megyében volt 453 iskola (a kecskeméti 
kirendeltség alá tartozókkal 465). Magyar nyelvű 
volt 458, 7 szerb nyelvű. Ovóiskola volt 85. 
Nyári menház 262. — Veszprémvármegye te-
rületén a f. 1900 91-ik tanévre összeírt tan-
kötelesek száma a 6—15-ik életévig ez idő 
szerint 37.750; ebből 6—12-éves elemi 26.287 
és 13—15-éves 11.463. A mult évi megfelelő 
időszaki kimutatás szerint a tankötelesek száma 
bár kevéssel (68-czal), de mégis több. A mi 
elég kedvező, ha tekintjük, hogy Magyarorszá-
gon a tankötelesek száma 1897. év óta állan-
dóan fogyásban van. A Duna-jobbparti ország-
rész egyáltalában hazánkban a legmagasabb 
iskolába járó százalékot tünteti föl, vagyis 
91*41 százalékos átlagot; ezt az átlagot 
Veszprémvármegye 1*59 százalékkal múlja 
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felül, a mennyiben az iskolázási százalékot 
92'99; az országos átlagot pedig, mely 80"67 
százalékot tesz ki, meg éppen 12'32 százalék-
kal múlja felül. A 90 százalékon felül levő 
hazánk 16 vármegyéjében Veszprém vármegye 
a 10-ik helyen áll. 

— Fölvétel internátusba. A munkácsi 
főgimnáziumi Segítő-Egyesület választmánya 
elhatározta, hogy az államilag segélyezett fő-
gimnáziumi internátusba a fölvételt kérő folya-
modványok 1901 julius 5.-ig nyújtandók be. 
Ezen internátusba elsősorban a tanítok gyer-
mekei vétetnek föl. A fölvétel részletes fölté-
telei rövid idő múlva ugyanezen lapban fog-
nak közöltetni. 

— Réztolli könyve: a „Tanügyi Tárczák" 
második kötete megjelent. Az előleges meg-
rendelők, ha az árát — két korona — szer-
zőhöz Zala-Egerszegre április 15.-ig beküldik, 
a könyvet portómentesen kapják meg; a kik 
addig sem, azok idánvétel mellett, de így 
aránytalanul sokba kerül. Réztollit nagy anyagi 
szükség késztette tárczái kiadására. A kolle-
giális szeretet tehát siessen, nyilatkozzék meg! 
Azt hiszszük, hogy ezt Réztolli már régen 
kiérdemelte. 

— Rövid liirek. A „ Veszprémvidéki róm. 
kath. tanítóegyesület11 f." é. május 2.-án d. e. 
9 őrikor Vár Palotán a r. kath. iskola helyi-
ségében tartja tavaszi közgyűlését. — A Taní-
tók Háza gyufáját Kövin Pazár Gusztáv kar-
társunk föl szólítására Velnberger kereskedő 
megrendelte s az ottani tanítók már szorgal-
masan fogyasztják. Sánkfalván (Gömörm.) 
Dlabáes Bertalan kántortanító meg csak úgy 
vállalta el az ottani „keresztény fogyasztási 
szövetkezet" Írásbeli teendőit, ha meghozatják 
a mi gyújtónkat. Megtették s azóta olt is 
nagy kelendősége van a Tanítók Háza gyufá-
jának, melyet t. kartársaink, kevés fáradsággal, 
az egész országban elterjeszthetnek. A czél is, 
az eredmény is megérdemlik azt a csekély 
fáradságot a tanítók részéről! — Berendelés a 
ministeriumba. A közoktatásügyi minister Szent-
györgyi Lajos újpesti igazgató-tanítót, az Ali. 
Tanítók Orsz. Egyesületének főtitkárát, szep-
tembertől kezdve központi szolgálattételre a 
közokt. ministeriumba rendelte be. 

— Az Eötvös-alap pénztárába a Vörös-
marty-szobor és alapra befolyt továbbá: a 
dobsinai áll. polg. leányiskola tanárai és növen-
dékei gyűjtőívén 17 K. 60 f.; a marosvásár-
helyi ipariskola gyüjtőívén. 8 K. (ehhez adtak; 
Péterfy Dénes 2 K.; (Jyntád Kálmán 2 K.; 
ifj. Hints Sándor 2 K.; Laber Vilmos 2 K.; 
összesen 8 K.); Dr. Solymossy Lajos gyűjtő -
ívén 27 K. (ehhez járultak: Dr. Solymossy 
Lajos 4 K.; Non Gusztáv 2 K.; Pálffi Károly 

2 K.; Hlatky Miklós 2 K ; Dr. Both Fülöp 
2 K ; Wirker Ernő 2 K ; Dózsa Jakab 2 K ; 
Dr. Szilágyi Albert 2 K.; Hann 2 K.; Molnár 
Károly 2 K.; Tompa Árpád 2 K.; Fankovieh 
Gyula 2 K.; Barabás Jenő 1 K.; összesen: 
27 K.); Bakos Kálmán gyüjtőívén 35 K. 56 f. 
(ehhez járultak: Lenhardt Károly 2 K.; Sztan-
kovich János 2 K.; Sztankovich Alajos 1 K.; 
Bergmann József 1 K.; Bakos Kálmán 1 K ; 
Kostyál Sándor 2 K.; Behling Mátyás 1 K ; 
Ilrdy Béla 2 K.; Janda István 1 K.; Kantele 
Gusztáv 1 K.; a tanítóképző-intézet I. osztálya 
4 K. 16 f.; II. osztálya 6 K.; III. osztálya 
4 K.; IV. osztálya 5 K. 40 f.; Glünbl Árpád 
2 K.; összesen 35 K. 56 f.) (Folytatjuk.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Lázár György 14 f.; Pósfai János 
76 f.; Solez József 1 K.; Grünivald Béla, 
Nóvák (általa rendezett gyermekelőadás jöve-
delméből) 12 K.; Soós Lajos, Szent-Antalfa 
(gyermekszini előadás jövedelméből) 8K.: Bohut 
László, Zdenyova (peres ügyből befolyt egyez-
kedési összeg) 9 K. 78 f. — 2. Eötvös-alapra: 

| özv. Giczy Józsefe é gyűjtése (Gizellafalva) 
' 60 K. 36. f.; Solez József (1901. évi tags. 
| díja) 3 K.; Soós Lajos 2 K. — 3. Vörösmarty-
: szobor és alapra: Újpesti virágutczai áll el. isk. 

(beküldte Szentgyörgyi Lajos ig.-tanító) 14 K. 
82 f. (ehhez adtak: I. leányoszt. 2 K. 4 f.; 
III. l.-oszt. 1 K. 94 f.; IV'l.-oszt. 1 K. 10 f.; 
I. fíú-oszt. 54 f.; II. f.-oszt. 2 K.; III. f.-oszt: 
1 K.; IV. f.- oszt. 6 K. • 82 f.); szeghegyi társu-
lati magyar iskola (hazafias ünnepélyének 
jövedelme, bek. Fleischhaeker Elek tanító) 

: 12 K. 80 f.; Czékus Miklós (Tamási) 1 K.; 
Jetiinek József, Tenke (gyermekszini előadás 
jövedelméből) 12 K. 60 f. Átadtuk Sehmidt 
Albin pénztáros urnák (VII., Wesselényi-u. 44.) 

— Halálozás. Földes Henrik salgótarjáni 
izr. népiskolai tanító, márczius hó 17.-én éle-
tének 32-ik, tanítói működésének 11-ik évében 
Tatán hosszas szenvedés után elhunyt. — 
Pericht Jenő trencséni tanító, életének 61. és 
tanítói működésének 41. évében, f. évi márczius 
hó 28 -án elhunyt. Áldás emlékökre! 

Tartalom : A tanító munkaideje. E.J. — A közok-
tatásügyi minister jelentéséből. — A lélek halha-
tatlansága a nevelésben. Vaday József. — Külön 
iskolát a gyengéknek! El'eribach Mátyás. — A ruha-
foltozás tanítása az elemi iskolában. Mahayné Pekó 
Valéria. — Az évzáró vizsgálat kérdéséhez. Mészfírns 
Sándor. — Hivatalos rész. — Szülióra : Fíltá-
madás. (Vers.) Tarcsafalvi Albert, — A nevem az. 
oka. Perényi Lajos. — Irodalom. Schűn József. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Góöz József, dr, 

Budapest, 1901. Nyojpatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Az árvamegyei Jablonka községben megürese-

dett Bori telepi államilag segélyezett községi el. 
népiskola tanítói állomására ezennel pályázat hir-
dettetik. Javadalom: 800 korona évi készpénzfizetés, 
mely előleges havi részletekben pontosan ki lesz 
szolgáltatva; irodai átalány ezímén évi 10 korona; 
2 9zoba, 1 konyha, 1 éléskamra és 1 pinczéből álló 
szép lakás az iskola külön épületében. Tannyelv: 
tót-magyar. A keresztlevéllel, képesítő és működési 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvények, f. évi április 
6-ig bezárólag, Klement Ferencz árvamegyei kir. 
tanfelügyelőhöz, mint kiküldött választási elnökhöz 
Alsó-Kubinba küldendők. Csakis r. kath. vallású 
egyének, de azok között képesített kisdedóvónők is 
pályázhatnak. Jablonszky János, iskolaszéki elnök. 

(283—III—3) 
Kis-Osz (Torontálmegye) községi óvodájánál az 

óvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 600 ; 
korona, 26 korona faátalány és két szobából, kony- 1 

hából és kamrából álló lakás. Kellően fölszerelt kér-
vények április hó 20-ig az iskolaszéki elnökhöz adan-
dók be. (300-11—2) 

A biharpiispöki községében létesített 11-ik óvo-
dába egy óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Az óvónő javadalmazása: 1. készpénzfizetés 600 korona, 
mely a község pénztárából fizettetik havi előleges 
részletekben; 2. 1 (egy) öl tűzifa a lakáshoz szállítva; 
3. természetbeni lakás. Fölhivatnak mindazon óvó-
nők, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg 
okmányolt pályázati kérvényeiket az 1901. évi április 
hó 10-ik napjáig Bugyi Sándor ev. ref. lelkész úrhoz, 
mint az óvodai bizottság elnökéhez Bihar-Püspö-
kiben adják be. A megválasztandó óvónő állását az 
1901. évi május hó l-jén elfoglalni köteles leend. 

(306—II—2) 
Torontálmegye Egres községben az államilag 

segélyezett községi iskolánál a tanítói állás elhalá-
lozás folytán üresedésben van, minél fogva ezen 
állás betöltése czéljából ezennel pályázat nyittatik. 
Ezen állással a következő javadalmazás van egybe-
kötve : 1. 800 korona évi készpénz. 2. 3 öl kemény 
tűzifa, melyből a tanterem is fütendő. 3. Szabad 
lakás, mely áll egy szobából, egy konyhából és 
padlásból és egy kis kamrából. 4. Egy 250 • - ö l házi 
kertnek haszonélvezete. Miután az ezen községi 
iskolát látogatók majdnem kizárólag német ajkúak 
és római Vatholikusok, s miután itt helyben templo-
muk és lelkészük nincs, a megválasztandó tanító a 
római kath. hivek részére előimádkozást is tartozik 
végezni, melyért minden házaspártól 1 kor. 20 fillért 
vagyis körülbelül 70 házaspár után 84 koronát. 
A tannyelv német és magyar. Az előimádkozást 
német nyelven tartozik végezni s a' tanköteleseket a 
róm. kath vallásban oktatni. Fölhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy kellőleg fölszerelt folyamodványaikat 
folyó évi április hó 20-ig az iskolaszéki elnökhez 
benyújtsák. (308—II—2) 

A lakással, 600 korona fizetéssel javadalmazott 
jász ladányi községi óvónői állásra okmányolt kér-
vénynyel ápril huszadikáig pályázhatni. Az állás 
május elsején elfoglalandó, a véglegesítés egyévi 
próbaidőhöz kötött. Dr. Izsó Lajos, felügyelő bizott-
sági elnök. ( 3 1 4 - 1 - 1 ) 

Pályázat a kopócs-apáthi-i (Szabolcsm.) kántor-
tanítóságra. Javadalma: két szoba, konyha, 10 kat. 
hold szántóföld haszonélvezete, fele adóját az egy-
ház fizeti; tandíj átlag 30 gyermektől fejenként 3 K 
20 f, községtől ismétlősök tanításáért 30 K ; kán-
tori teendőkért 10 K értékű pénz és gabona, 606 K 
államsegély, stóla. Pályázók oklevéllel fölszerelt kér-
vényeiket 1901 április 20-ig Ethey Ferencz ev. ref. 
lelkészhez küldjék be. (319—1—1) 

Alsódubován (Nyitramegye) fiókegyházban róm. 
kath. kántortanítói állásra április hó 15-ikére pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : lakás 2 szoba, konyha, 
kamara, pincze, istálló s fakamarából áll, 1339 [7J° 
rét, 102 G ° házikert, 14 hektl. 56 liter rozs, 211 frt 
tanítói fizetés, 17 frt 15 kr községi segély, 5 frt 
offertorium, 51 frt 50 kr alapítványi misék, 10 frt 
stólajövedelem, 270 Q|° kenderesföld, búcsúztatók 
fejében 25 frt, zsellérektől 2 frt 20 kr, 2'/j öl tüzelő-
fából áll. Tótnyelv ismerete szükséges. Kötelessége : 
istentiszteleteknél orgonálni és osztatlan népiskolá-
ban tanítani. Az állás rögtön elfoglalandó, mely 
naptól a fizetés is jár. Az alsódubováni róm. kath. 
iskolaszékhez czímzett folyamodványok főt. Chmela 
József, kir. tanfelügyelő, esperes úrhoz küldendők 
Yágmedencze, u. p. Lipótvár. (315—I—1) 

A ny íregyház i ág. ev. egyház egyik, elhalálozás 
folytán, megüresedett tanyai tanítói állomásra pályá-
zatot hirdet. Kötelességek: négy vegyes osztály 
vezetése. Tannyelv: magyar. Javadalmazás : évi 800 
korona készpénzben, évnegyedenkint előlegesen 
fizetve, természetbeni lakás, a szülőktől fütőpénz és 
a szolgálati évek után járuló 5-öd éves korpótlék. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású, okleveles tanítók, vagy 
képezdét végzett egyének. A megválasztott tanító 
egy sikeres próbaév elteltével véglegesíttetik. Az 
állomás a választás után azonnal elfoglalandó. 
Kellően fölszerelt kérvények április 15-ig alulirotthoz 
küldendők. Nyíregyháza, 1901 márczius 26. Bogár 
Lajos, elnök. (317—II-1) 

A kerka-kutasi (fiókközség) róm. kath. iskolaszék 
megüresedett kántortanítdi állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: tanítói 800 korona, kántori 202 
korona 76 fillér készpénzben, birtokban és más 
egyebekben. Szabad lakás és kert. Kötelessége a 
mindennapi és vasárnapi iskolásokat tanítani és a 
kántori teendők minden ágát végezni. A választás 
április 24-én délelőtt 10 órakor kántori próba után 
történik s így személyes megjelenés kívántatik. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Csesztreg (Zalaru.), 
1901 márczius 28-án. Sándor János, plébános, iskola-
széki elnök. (524—1—1) 

A mármaros-viski ev. ref. I—II. osztályú leány-
iskolái tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetés 
730 korona készpénz, 40 szán tűzifa, melynek értéke 
70 korona, továbbá tisztességes lakás melléképüle-
tekkel és kerttel. Csak okleveles nőtanítók pályáz-
hatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. A kérvények 
Csik Albert lelkészhez küldendők a választás napra 
1901 április hó 13-ára. (327—1—1) 

A foktői ev. ref. kántortanítói (rektori) állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: lakás, 3 szoba, 
konyhával, kamrával, pinczével, melléképületekkel. 
Készpénz és több más czímen 241 korona 92 fillér. 
23 katasztrális hold 1320 Q-öl föld haszonélvezete. 
22 pesti mérő egyházi buza. 6 öl fa, 50 kéve rőzse. 
Minden tanítványtól egy kis véka árpa, 40 fillér, 
egy kanikularis csirke. (Számuk 80—100 között.) 
Énekszós temetésért 60 fillér. Vizsgadíj 84 fillér. 
Kötelességek: A népiskola 111., IV., V., VI. osztá-
lyainak tanítása Templomi istenitiszteleten orgonálás, 
énekvezetés. Énekszóval vagy búcsúztatóval temetés, 
énekvezetés. Kanonika órák végzése. Lelkész gátol-
tatása esetén helyettesítése. Pályázók tanítói okle-
velüket, mostani szolgálatukról bizonyítványukat az 
egyháztanácshoz intézett kérvényük kapcsán f. évi 
április 17-ig alulírt lelkészhez nyújtsák be. Április 
18. délelőttre személyes megjelenés is kívántatik, 
hogy orgonálási képességüket a gyülekezet előtt 
bemutassák, de útiköltséget nem kapnak. Választás 
április 21-én, az állás május 1-án elfoglalandó. 
Foktő (Pestmegye). Feleki József, lelkész. 

(326—1—1) 
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A grabáczi (Torontálmegye) községi óvónői 
állás betöltendő. Fizetés: G76 korona és tisztességes 
lakás. Pályázati határidő április 11-ike. A községi 
iskolaszék. (313—I—1) 

A kerkaszentmiklósi plébániához tartozó Kerka-
Szent-Király fiókközségben a tanítói állás nyug-
díjazás folytán megüresedvén, arra április 8-áig, 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: szabad lakás, 
2 szoba, konyha, kamara és istál'ó. Készpénzfizetés 
egész évre 600 korona. Legeltetési jog 2 darab 
szarvasmarhára, 4 darab sertésre t hold házikert. 
Iskola fűtésre elégséges tűzifa. Okleveles pályázók 
kellőleg fölszerelt kérvényeiket szíveskedjenek alul-
irthoz beküldeni. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Kerka-Szent-Mi klós (Zalamegye, posta helyben), már-
czius 23.-án. Gaál István, plébános, iskolaszéki elnök. 

(316—1—1) 
A miszlai r. kath. kántortanítói állásra, április 

15.-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: kétszobás 
szép lakás, házikert és szükséges melléképületeken 
kívül: 1. '/« telek, legeltetési joggal = 280 korona; 
2. 3 hold jó rét = 180 korona; 3. földmunkaváltság 
80 korona; 4. 110—20 pártól egy mérce rozs és 20 
fillér -= 300 korona; 5. Ismétlőért = 40 korona 
(és 'A öl fa isk. fűtésre); 6. két öl keményfa = 48 
korona; 7. tandíj = 40 korona ; 8. stóla = 48—50 
korona; összes: 1018 korona. Tannyelv: magyar. A 
kei-vények az esperesi hivatalhoz küldendők Miszlára. 
(Tolnamegye, posta helyben.) (328—I—1) 

Hernádnémotii (Zemplénm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomás javadalmazása: 10 kat. hold szántó-
föld, melyért 400 korona haszonbért adnak. Stóla: 
160 korona. Párbér : 50 hektoliter vegyes életnemü, 
rozs, tengeri, hozzá 60 korona pénz. Tanköteles 
gyermekek után 250 korona és 125 csirke. Ismétlő-
iskolások fizetnek 40 koronát. Különféle czímeken 
40 korona 32 fillért kap. Yan 4 darab tehén és 6 
darab sertésre legeltetési joga, 2 vékás kertje, 
2 szobából álló lakása, megfelelő gazdasági épületek-
kel. Tannyelv: magyar. A folyamodványok kellően 
fölszerelve főtisztelendő Kákos Endre plébánoshoz 
Hernád-Németibe küldendők be, hol folyó évi április 
24-iki vizsgán, a pályázók személyesen megjelenni 
tartoznak. (318—1—1) 

H I B D E T E S E K . 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomra.) (42—XX—12) 

ti % mkzm&fe*-„ i &ife> 
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Egy 12 és 7 szóló változatú pedálos 

Bármily kicsiny fénykép után 
1 igen szép kivitelű „nagyított" (nem krétarajz) 

mellképet készít természetes nagyságban 10 ko-
ronáért Kassai Ferencz, Jaszenován. (321—1—1) 

jótállás mellett mérsékelt árban eladó. A hol is 
megrendelések a legűjabb rendszerű orgonák építé-
sére elfogadtatnak. Szalay Gyula, műorgonaépí-
tőnél Székesfehérvárott. (309—III- 2) 

I £ é r e i e m . 
Gállót'/y B., Hilikö F. és Zaffián T. kartárs urak, 
tudassák czímeiket Kertész Gyulával. (Papina, 

Zemplénmegye.) (304—I—1) 

1 w? w W w ^ v.^,/ ^ 

Az amer ika i cottage-orgunak 
königgratzi gyárának raktára: 

P l . 1 I Í B K E Z S Ó és T Á R S A 

-m B U D A P E S T , Ni-
V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronától följebb. 8 kiM'iniiís réanliiekbvii ÍM. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótállás. (247—5a—t) 

^ i ' i í i ' i i ' i i ' í . i '4 i'ís w ^ * ' w - ^ w w w w w m naPw 
A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

Nemzeti ® €> o 
® ® @ © 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti: 

Benedek Elek és Földes Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

Je l szava: őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előfizetése: egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az njság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(322—V—l) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Kottenbiller-utcza 5/a. 
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Szölö- és borgazdasági tanfolyamok 
n é p t a n í t ó k r é s z é r e . 

17.073 , 
- f m T szam-

PÁLYÁZATI HIKDETMÉNY. 
A szőlőmjjsílés .szempontjóból Icivúló fontossággal bíró községekben alkalmazott nép-

tanítók részére az e téren működő szakközegek vezetése alatt az alábbi helyeken a folyó 
évben is 4 hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok fognak rendeztetni. 

1. A tanfolyam czélja az, hogy az azon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek 
oly czélból, hogy e szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást 
nyújthassanak, illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek 
s általában az illető községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő egyszerű szőlő- és 
borgazdasági ismeretek népszerű terjeszté.sét előmozdítsák. 

2. Az egész tanfolyam 4 hétre terjed és két részletben tartatik meg, és pedig a tanfolyam első 
része tavaszszal, a másedik pedig őszszel, 14—14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát 
az egész négy héten át ugyanazon tanulók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás nyújt tájékozást: 

A tanfolyam helye 
A t a i! f o 1 y a m i d e j e 

t a v a s s z a 1 ő g z s z e 1 

Szent-Endre április 29-től május 12-ig október 8-tól október 21-ig 

Tapolcza JJ JJ JJ 10-től „ 23-ig 
Pozsony JJ JJ 7-től „ 20-ig 

Eger JJ » 7-től 20-ig 

Tarczal JJ N J I 8-tól „ 21-ig 

Bihar-Diószeg 
I V 

n JJ JJ 12-től „ 25-ig 

Ménes n n JJ 12-től 3 25-ig 
Nagy-Enyed JJ JJ n 10-től 23-ig 

4. A tanfolyamokra elsősorban olyan néptanítók fognak felvétetni, a kik — tekintet nélkül arra, 
vájjon állami, községi vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkalmazva, — oly községben működnek, a hol 
a tillukszera a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította, s a hof a lakosság első sorban a 
szőlőmívelésre, illetőleg az elpusztult szőlők felújítására van utalva. 

5. A tanfolyamokra felvett tanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére, az 
egész 4 heti tanfolyam tartamára, egyenkint 120 korona átalányt kapnak, mely összegnek fele, a/.a/. 
60 korona a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján szabályszerű nyugtájukra, a tan-
folyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

0. A tanfolyamokra felvett néptanítók mind az elméleti oktatásban, mind a gyakorlati munkáikban 
pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok a néptanítók, a kik ezeken a tanfolyamokon részt venni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely nyilvános népiskolánál, s a szőlő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésük is föltün-
tetendő, — s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó, folyó ev i április 
hó 10-ig az i l letékes kir. tanfelügyelőjük útján, ahhoz a kerületi sző lészet i és borászat i fel-
ügye lőhöz ( i l letőleg v inczel lér iskolai i gazga tósághoz ) nyújtsák be, a kinek kerületében 
je len leg működnek. 

Budapest, 1901. évi márczius hó 24. 

(11/h—II—2) M. kir. földmívelésügyi minister. 
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F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 
az egyetemi nyomda által k'adott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és köz?égi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz élőleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1901. évi márczius hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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ö 
e l ő f i z e t e s i á r a : 

Egész évre ÍO kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. 

UéL 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év- ÍcJ.̂ . 
Ü negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 

• . . _ _ i ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nymnda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér .3. sz. 

ié-éL 

1 3 > 

Nyomatoti a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 



XXXIV. évfolyam 15. szám. Budapest, 1901 április 11. 

TAMTOK 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 T J 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 lielység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 1 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
: negyedévre 2 korona ">0 íillér. — 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 lillé" fizetendő. Az ily 

módon mindenki altal 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 

I előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adruilv vissza. 

Az első segélynyújtás. 
A gőz és vi l lamosság je len korsza-

kában, midőn az ipari készítmények, a 
megélhetésre szükséges egyéb dolgok 
komplikált szerkezetű gépek segítségé-
vel áll íttatnak elő. midőn tehát a mun-
kások nagy serege hatványozot t mér-
tékbeli van ki téve a vé let len szeren-
csét lenségeknek : midőn továbbá a 
közlekedési eszközök, a sportok, szóra-
kozások stb. nagyobb s gyakoribb eshe-
tőségeket szolgáltatnak a sérüléseknek, 
a baleseteknek: bizonyára fokozottabb 
mértékben van kitéve a küzdő és ideges 
emberiség a váratlanul, hirtelen j ö t t 
o lynemű esélyeknek, melyek testi ép-
ségét. nem ritkán é letét is veszélylyel 
fenyegetik. 

Ezeken kívül ott ólálkodik m é g a 
vész számtalan alakban; villámütések, 
vízbefulások, az öngyi lkosságok egész 
sorozata, a játék, munka, tornázás 
közben majdnem biztosan megtörténő 
szerencsétlenségek, különösen pedig a 
járványok, fertőző betegségek idején 
alig elkerülhető veszedelmek, mind 
igazolni látszanak a humánus műkö-
déssel s már eddigelé is fényes ered-
ményekkel dicsekedhető orsz. mentő-
egyesület ismeretes je l igéjét: „mind-
nyájunkat érhet baleset!" 

A balesetek legnagyobb része, mint 
az a tapasztalás alapján igazolva van, 

csak akkor válik veszélyessé, sőt sokszor 
végzetessé, ha az első. szakavatott, 

vagy legalább hátrányosan nem 
ható — segélynyújtás hiányzik. A 
nélkül, hogy ennek részletesebb tag-
lalásába bocsátkoznánk. egyszerűen 
rámutatunk a gyakorlati é letre; hány 
m e g hány esetben hozták vissza az 
életre ügyes mentőkezek a vízbe bukott, 
félakasztott, füstben, rossz levegőben 
eszméletét vesztet t embert, a tetsz-
halot tat : viszont: mennyi je lenték-
te lennek mondható sérülés vált hibás 
kezelés vagy elhanyagolás miatt a 
legnagyobb nyomorúságnak kútforrá-
sává : midőn a szerencsétlenül járt egyén 
kezét, lábát elveszteni volt kénytelen, 
vagy sok esetben vérmérgezés s más 
i t t elő nem sorolható okok folytán, 
é letével áldozott. 

Sietünk mindjárt kiemelni népünk-
nek az orvosok s a rendszeres gyógy-
kezelés iránt érzett e l lenszenvét vagy 
közönyét, mely szerint betegség alkal-
mával csak a legutolsó perczekben 
folyamodik szakavatott egyénhez s 
orvosok előadása nyomán állíthatjuk, 
hogy sok beteghez, kinek baja m é g 
este támadt, házastársa vagy hozzá-
tartozói csak reggel hivták (már későn) 
az orvost, mivel a díjat éjjel duplán 
kell megfizetni. 

Az első segélynyújtás nagy fontos-
Lapnnk l(>-ik szániához egy melléklet van csatolva. 
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ságát. szükséges voltát s szakavatott-
ságát tehát körülményesebben részle-
tezni ezéltalan volna. A jámbor, naiv 
nép azonban, bár jóindulatú készséggel 
mutat hajlandóságot az előállott vesze-
delem esetén szükséges segélynyújtás 
iránt, rendszerint még súlyosbítja a 
bájt kuruzsló-szereivel, oknélküli jaj-
veszékelésével többet árt, mint használ. 
Maga az orsz. mentő-egyesület állítja 
tapasztalatai alapján, hogy 60 - ezer 
eset közül csupán egy-kettőnél nyújtott 
a közönség figyelembe vehető első 
segélyt, a többinél semmit, vagy pedig 
hátrányosan. 

Mindezekre tehát meg kell a népet 
tanítani, rá kell a közönséget szok-
tatni. 

Az iskola, mint ilyen, szintén való-
ságos lelhelye a baleseteknek; játszás, 
a lépcsőkön le- s fölszaladgálás, tor-
názás közben. ..de a rendes tanítási 
órák alatt is számtalanszor történik 
baja a tanulónak, s ez fokozott mér-
tékben áll különösen az iparos-tanon-
czokra. Ez esetekben a tanítónak tiszte, 
joga, kötelessége a segedelem nyújtása, 
mert ő a szülék legféltettebb kincsé-
nek az iskolában az őre, gondozója, 
segítője. 

Eme két dologból, t. i. hogy a népet 
meg kell a szakavatott segélynyújtásra 
tanítani és az iskolában az első sege-
delmet mintegy köteles a tanító nyúj-
tani, önként következik, hogy mind-
ezekhez elsősorban a tanítónak kell 
jól, rendszeresen, alaposan értenie, hogy 
úgy tettel, mint praktikus tanácscsal, 
a humanizmus nemes eszméjétől is 
vezéreltetve képes és kész lehessen a 
belé helyezett bizalomnak kellőképen 
megfelelni. Minő lelki megnyugvással 
küldi aztán az a szülő gyermekét 
az iskolába, ha tudja, hogy az ott 
nemcsak tanítót s nevelőt, de védőt 
és segítő orvost is talál. — N e m lehet 
figyelmen kívül hagyni azt sem. hogy 

a vidéki kisebb községekben még orvos 
nem is lakik s a beállott szerencsét-
lenség esetén a nép tanítójától, esetleg 
papjától kéri ós várja az útbaigazítást, 
a segedelmet. 

Az országos mentő-egyesület, mely 
áldásos hivatásából kifolyólag szaksze-
rűen foglalkozik a segélynyújtással, 
egy nagyszabású memorandumban hivja 
föl az itt röviden s vázlatosan elő-
adottakra közoktatásügyi kormányunk 
figyelmét. Fenkölt szellemű ministerünk 
lelkét a legkellemesebben érintette ez 
a dolog s jóindulattól áthatott nemes 
érzéssel fogadta az eszmét s annak 
megvalósítására a legmesszebb menő 
intézkedéseket tette meg. 

A czél és terv tehát elsősorban a 
tanítóknak oly irányban való szak-
avatott kiképzése, mely szerint míg egy-
részről az első segélynyújtást a beállott 
balesetek alkalmával ők maguk ad-
hassák, másrészről pedig a tanuló ifjú-
ságot s a népet időről-időre az i lyen 
körülmények között szükséges, czél-
tudatos és sürgős teendőkre kioktassák. 
Mert nem elég, hogy csupán maga a 
tanító tudja az ily esetekben követendő 
eljárást, szükséges, hogy arra a népet, 
s különösen a jövő nemzedéket meg-
tanítsa s ez által az eszmét közkincscsé 

i tegye. 

Bizonyára a legigazibb örömmel 
fogadja a tanító-világ bölcs minis-
terünknek eme humánus érzésre valló 
s messze kiható intézkedését és a maga 
részéről a legteljesebb buzgalommal a 
fontos eszme iránt, meleg érdeklődéssel 
karolja föl ez ügyet és siet segítségére 
a közoktatásügyi kormánynak s a buda-
pesti orsz. mentő-egyesületnek. 

A kiképzés módját három irányban -
véli megvalósíthatónak ministerünk. 
Elsősorban: „Az első segélynyújtás 
rövid vázlata" (írta: dr. Kováeh Aladár) 
czímű népies, de az ügyet szakava-
tottan tárgyaló füzetet küldi szét 
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mintegy 10-ezer példányban a tanító-
ságnak. Aztán a tanítóegyesületi köz-
gyűlések alkalmával a mentő-egyesüket 
orvosai erre vonatkozó szakelőadásokat 
s a segélynyújtás többféle módozatai-
nak gyakorlati bemutatásával fűszerezett 
tanításokat tartanak az egybegyűlt 
tanítóság e lőt t ; végre az ország 1 0 — 1 2 
különböző vidékén fekvő népesebb s 
több tanítóval rendelkező városban 
ugyancsak a mentő-egyesüle t orvosai 
tanfolyamokat rendeznek. 

Mindenik mód kiválóan alkalmas 
arra, hogy a tanítók, mint legfontosabb 
faktorok az első segélynyújtás módo-
zataival alaposan s szakszerűen meg-
ismerkedjenek. Ennek természetes követ-
kezménye lesz azután, hogy nyert isme-
rete iket megfele lő módon értékesítsék, 
növendékeiknek átadják, s bizonyára 
gondoskodás történik majd arra nézve 
is. hogy eme fontos dolog a tanító-
képző-intézetekben is taníttassák. 

Különösen kiváló szerep jut e kér-
désnél a tanítónőkre, kik gyöngéd lelkü-
letüknél, f inomabb érzésüknél, ügyes-
ségüknél fogva a segélynyújtásra, beteg-
ápolásra mintegy predesztinálva vannak. 

Ez eszme megvalósítása már a közel 
jövőben folyamatba tétet ik,az erre vonat-
kozó rendelet már lapunk mai számá-
ban olvasható. E sorokban csak fölhívni 
akartuk kartársaink f igyelmét e nagy-
fontosságú kérdésre. Buzdításra, lelke-
sítésre, ismerve a művel t tanítóságnak 
minden nemes ügy iránti érdeklődését, 
nincs szükség. Lehetet len azonban, hogy 
ministerünk mindenre kiterjedő gondos-
kodását a legtel jesebb hálával ne fogad-
juk ; úgyszintén különös elismeréssel 
kell adóznunk az orsz. mentő-egyesü-
letnek, mely ez eszmét fölszinre hozta 
s a megvalósítás stádiumába juttatta. 
A megmentet tek , az életre visszahívot-
tak hálája s áldása kiséri őket áldásos 
működésökben. 

(Budapest ) Benécs Gusztáv. 

Két tanító-gyűlés. 
L 

Az Ál lami T a n í t ó k Országos E g y e s ü l e t é n e k 
Közgyűlése . 

Az állami tanítók f. évi közgyűlése örven-
detes bizonyságot tett arról, hogy tanítói 
karunk ez élite-gárdája föladatának magas-
latán áll. Az állami tanítók közgyűlése magas 
szinvonalon mozgott s mi örömmel látjuk, 
hogy az állami tanítók egyesületükben nem 
partikuláris törekvéseket ápolgatnak, hanem 
— saját érdekeik megvédése mellett — részt 
kérnek a közös munkából és a maguk részé-
ről is derekasan hozzájárulnak az egészséges 
tanítói közszellem s a pezsgőbb, líj alapokra 
fektetett pedagógiai élet megteremtéséhez. 

A közgyűlésen a ministert Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsos képviselte. 

A gyűlés lefolyásáról közöljük a következő 
tudósítást: 

Kozma László elnök lelkes megnyitójában 
eszméket vet föl a közgyűlés előtt, melyek 
méltók arra, hogy a tanítóság megszívlelje. 
„Sokan közülünk, mondja, csak a lát-
szat kedvéért dolgoznak, pedig a dolog mé-
lyébe látók előtt a válóra, az igazságra való 
törekvés a munka legszebb és legbecsesebb 
eredménye. Be kell csepegtetnünk a nép lel-
kébe öntudatos munkával azt az erős öntu-
datot, hogy becsületes és kitartó munkával 
neki kell jövőjéről gondoskodnia. Ne arra 
tanítsuk a nép gyermekét, a mit hamar el-
feled, hanem arra, a minek az életben hasznát 
veszi. Nem az a főkérdés, megtanult-e minden 
gyermek jól oltani, kosarat kötni vagy más 
kézimunkát csinálni, hanem az: bent maradt-e 
lelkében kiolthatatlanul a vágy és törekvés, hogy 
felnőtt korában, a mikor már arra senki sem 
ösztönzi, dolgozzék és ne töltse él a telet mun-
kátlanságban, tétlenségben 

Az elnök hatásos megnyitója után Halász 
Ferencz ministeri osztálytanácsos a következő 
beszédet mondotta: 

Igen tisztelt közgyűlés! 
A kultuszminister lír ő excellencziájának 

megbízásából és képviseletében van szerencsém 
a magyar állami tanítók orsz. egyesületének 
közgyűlését a legszivélyesebben üdvözölni és 
az egyesület eddigi működése fölött a minister 
úr teljes megelégedését és elismerését tolmá-
csolni. 

Igen tisztelt közgyűlés! Az állami népoktatás 
15* 
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évről-évre nagy arányokban fejlődik ; az ország 
minden részéből, még pedig nemcsak a tiszta 
magyarság, de nem ritkán a nemzetiségi köz-
ségek is mind sűrűbben folyamodnak nép-
oktatásuk államosításáért, még pedig jelen-
tékeny áldozatok fölajánlásával. Állami szem-
pontból ezen jelenséget rendkívül örvendetes-
nek tartom, mert minél nagyobb arányokban 
terjed a magyar nemzeti népoktatás, annál 
gyorsabban halad a magyar nemzeti állam 
jegeczesedése. 

A népoktatási törvény szempontjából az 
állami, községi és hitfelekezeti népiskoláknak 
ugyanegy föladatot kell megoldaniok, t. i. 
nevelniök kell hazafias, vallásos, erkölcsös és 
értelmes honpolgárokat. A gyakorlati életben 
azonban tapasztaljuk, bogy míg a községi és 
liitfelekezeti népiskolák nem mindenikénél van 
meg a kellő anyagi és erkölcsi föltétel a föl-
adat megoldásához, addig az állam a maga 
nagy erkölcsi és anyagi erejével hivatva van 
mintaszerű népoktatást létesíteni. Ezért bír 
nagy jelentőséggel a népoktatási törvény 80. 
§-ában foglalt azon rendelkezés, a mély szerint 
a közoktatásügyi ministernek nemcsak joga, 
hanem tiszte, tehát kötelessége, mindenütt, a 
hol szükségesnek látja, állami népiskolákat 
létesíteni. 

A közoktatásügyi kormány ugyan teljes 
tudatában van ezen jogának és tisztének, de 
azért távol áll tőle az állami népoktatás erő-
szakolása. Wlassics minister úr csak ott állít 
állami népiskolát, a hol azt a község maga 
kéri, a hol tehát biztos abban, bogy a magyar 
állami iskolát szeretettel, bizalommal fogadják, 
a hol a magyar állami népoktatás fölvirágozá-
sának föltételei megvannak. Azt hiszem, nem 
tévedek, midőn a minister ezen bölcs poli-
tikájában keresem egyik okát az állami nép-
oktatás nagyarányú fölvirágozásának. További 
oka abban van, hogy a minister úr kiváló 
szeretettel karolta föl a népoktatást s nagy 
mértékben fölkeltette az ez irányú érdeklődést 
úgy a társadalomban, mi: t a törvényhozásnál. 
En azonban, mint a ki kegyelmes uram bizal-
mából az állami népoktatást vezetem s így 
közvetlen alkalmam nyílik azon tényezők értékét 
mérlegelni, a melyek a föllendülésben számot-

tevők — örömmel konstatálom, hogy a magyar 
nemzeti népoktatás fejlődésében, az állami 
népoktatás népszerűsítésében nagy része van 
a lelkes, buzgó állami tanítói karnak is. 

A közoktatási kormány arra törekszik, hogy 
az állami népoktatás mintaszerű legyen; arra 
törekszik, hogy minden egyes állami népiskola 
erős vára legyen a magyar nemzeti szellem-
nek és a jó erkölcsöknek. 

Lelkes ministerünk nagyon jól tudja, ho_ry 
e részbeli törekvéseit első sorban az állami 
néptanítói kar biztosítja. Ebben keresendő 
oka azon igaz rokonszenvnek és becsülésnek, 
a melyet ministerünk a tanítói kar iránt érez. 
Wlassics ministersége alatt a tanítói kar anyagi 
helyzete, társadalmi értéke nagyot javult: a mi 
különösen az állami tanítókat illeti, a kiknek 
sorsát közvetlenül a minister úr intézi, teljes 
bizalommal várhatják, hogy nem messze van 
az idő, a midőn szolgálati és anyagi viszonyaik 
annyira rendezve lesznek, a mennyire csak az 
adott viszonyok között lehetséges. Örömmel 
konstatálom, hogy e tekintetben a pénzügy-
in inister úr is a legnagyobb jóakarattal visel-
tetik az állami tanítói kar iránt. 

Végül, igen tisztelt közgyűlés, a magam 
részéről is a legmelegebben üdvözlöm a magyar 
állami tanítói kart. — Azt hiszem, < )nök előtt 
fölösleges hangsúlyoznom, hogy részemről 
minden lehetőt megteszek arra nézve, hogy a 
tanítók jogos és méltányos érdekei mielőbb 
kielégítést nyerjenek. 

Isten áldása legyen működésükön! 
A tanítóság lelkesült éljenzéssel fogadta a 

biztatóan megnyugtató szép beszédet s Haláss 
tanácsost megérdemelt óváczióban részesítette. 

A közgyűlés a pénztárosnak a számadás 
jóváhagyása mellett fölmentvényt adott s a 
mult évi költségvetést még egy évre érvé-
nyesítette. 

Gyakorlati pedagogusok előtt eléggé nem 
méltányolható munkát végzett Nagy László 
képezdei igazgató, midőn a gyermeki lélek 
megfigyelése ügyét az állami tanítóság elé 
vitte. Nagy László érdekes fölolvasását a 
Néptanítók Lapja közelebb egész terjedelmé-
ben közölni fogja. Hozzászóltak Láng Mihály, 
Verédi Károly dr. és Peres Sándor s ezek után 
a közgyűlés Nagy László javaslatait egyhan-
gúlag elfogadta. 

Szentgyörgyi Lajos a tanügyi központok 
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létesítéséről értekezett; czélja előadónak ez: 
megfelelő tanulmányozás után úgy a főváros-
hoz, mint más nagyobb városokhoz az oda-
tartozó vidéket tanügyileg hozzácsatolják. Szel-
lemi központok legyenek, hol a tanítóság az 
intelligencziával együtt működjék. Különös 
figyelemmel fejtegette a főváros és környéke 
viszonyát és helyzetét s azt javasolja, hogy 
részletes tanulmányozás végett a kérdés nta-
síttassék a bizottsághoz, a mi Verédy K., 
Földes G., JJalajthy J. hozzászólása után el is 
fogadtatott. 

A közgyűlés ismételten foglalkozott az áll. 
tanítók erkölcsi és anyagi helyzete kérdésével 
is. Józsa Dániel teljesítette az előadói tisztet. 
A minister úr ő nagyméltóságához beadandó 
kérvény-javaslatot a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Főbb pontok a következők : a) Az áll. 
iskola adminisztrácziója a gondnokságnak a 
közigazgatás államosításakor történő eltörlésé-
vel (? Szerk.) megváltoztassák. Iskolai hatóság 
legyen a tantestületet képviselő, kinevezett igaz-
gató, a geographiai fekvés szerint tantestűletté 
alakított 1—2-tanerős iskoláknál a körigazgató, 
járási és megyei tanfelügyelő; az iskola köz-
gazdasági része a képviselő-testülethez uta-
sítandó, hol az igazgató — előadó, b) Az 1868. 
XXXVIII. törvényczikk revíziójával az állami 
tanító mondassák ki állami tisztviselőnek s 
javadalmazása minden tekintetben (fizetés, 
nyugdíj, lakbér) hozassék öszhangzatba az 
állami tisztviselőkével. Tanítónők a férfiakkal 
egyenlő méltánylásban részesüljenek. Addig is, 
míg a törvényrevizió bekövetkeznék, már az 
1902. évi költségvetésben az összes szolgálati 
évekre való tekintettel az áll. tanítók 1—2000 
korona fizetéssel legyenek bevéve. Igazgatók 
100—400 koronáig terjedő tiszteletdíjat nyerje-
nek a szerint, a hány a tantestület tagja; az 
ötödéves pótlék a törzsfizetés 10%-át tegye; 
működési pótlékkép kapjanak a családföntartó 
állami tanítók, tanítónők járási székhelyen 100, 
megyein 200, a fővárosban, környékén és 
Fiúméban 400 koronát, míg a férjes tanítónők, 
a hajadonok és nőtlenek ennek felét, c) Az 
iskola beléletének emelése szempontjából a 
tanítóképzés fokoztassék, létesíttessék szolgálati 
pragmatika s ebben különösen szabályoztassék 
a kántortanítók helyzete és azok egyházi 
teendői; minden 10-tagú tantestülethez legyen 
kinevezve egv állandó helyettes, ki a betegeket 
meghatározott időben s az iskola igazgatóját 
iskolalátogatások alkalmával helyettesítse, s az 
igazgatónak az ügyvitelben segédkezzék. 

Ezek után indítványokat tárgyalt a közgyűlés. 
A közgyűlést követő közebéden lelkesen 

ünnepelték Kozma László elnököt 25-éves 
tanítóskodása alkalmából. 

Lelkesen köszöntötték föl a jubilánst: Ifalász 
osztálytanácsos, Lakits V. az Orsz. Bizottság 
és Eötvös-alap nevében, Ujváry Béla s még 
mások. 

Az állami tanítók jelszavával zárjuk a 
tudósítást: ora et labora! Reméljük a legjobb 
jövőt! (Józsa Dániel.) 

II. 
Az Országos Bizot t ságból . 

A Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága ugyancsak április 2.-án délután igazgató-
tanácsülést tartott a Ferencz József Tanítók 
Házában Lakits Vendel elnöklete mellett. A 
bejelentések között foglal helyet, hogy kül-
döttség adta át a kultuszminister úrnak a 
nyugdíjtörvény revíziója tárgyában készült 
memorandumot, mit a kegyelmes úr szívesen 
fogadott. A M. Tudományos Akadémia a 
következő levelet küldötte az Orsz. Bizottság-
nak: 

„A M. Tud. Akadémia mai napon tartott 
összes ülésén a br. Wodianer-alapítványnak 
1900. évre eső 1000—1000 korona jutalma 
Vass Mátyás szegedi és (röbel János székes-
fehérvári igazgató-tanítóknak Ítéltetett oda. 

A jelentésből örömmel értesült az Akadémia 
a felől, hogy a Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának két kiküldöttje s közülök külö-
nösen Lakits Vendel igazgató-tanító úr, kit a 
beérkezett ajánlatok áttanulmányozására és 
ezek alajiján a minősítvényi táblázat elkészí-
tésére kértem föl, a rábízott föladatnak rend-
kívüli ügyszeretettel és lelkiismeretességgel 
felelt meg. 

Az összes ülés határozatából a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságának szives 
közreműködéséért és azon becses fölvilágosí-
tásokért, melyeket képviselői a jutalom oda-
ítélésére hivatott bizottságának adtak, az 
Akadémia köszönetét nyilvánítom. 

Kiváló tisztelettel Budapest, 1901 márczius 
26.-án. Br. Eötvös Lóránt, elnök." 

Ezen szép átiratot az igazgató-tanács jól-
eső örömmel veszi tudomásul s a maga részéről 
is köszönetét fejezi ki Lakits Vendelnek és 
Trájtler Károlynak. 

A 6römörmegyei Tanítóegyesületnek a tanítók 
életbiztosítására vonatkozó indítványát Cser-
halmi Ferencz és Fái Albert ismertették. 
Többek hozzászólása után a szép eszme meg-
valósítására Ujváry Béla elnöklete alatt bizott-
ságot küldöttek ki, mely szakemberekkel is 
kiegészíthető lesz. Kurz Sámuel pénztáros 
jelentése szerint az alapítványok összege 1830 
korona, a pénzmaradvány pedig 765 korona 
64 fillér. A nyári közgyűlés augusztus 19.-én 
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lesz, melynek tárgyai lesznek: a tanítóegyesületi 
élet fejlesztése, az isicolaszéki intézmény és a 
záróvizsgálatok kérdése. Ugyanekkor a mentő-
egyesület egy kiküldötte fog az első segélyről 
előadást tartani. Az indítványok sorában a 
Békésmegyei Tanítóegyesületé (az elemi tanügy 
a községi közigazgatás keretébe illesztendő) 
és a Zalamegyei Tanítótestület javaslata a 
6-osztályú népiskola kötelező befejezése dolgá-
ban a népoktatási törvény revíziójakor fog 
tárgy altatni. 

A Zalamegyei Tanítóegyesület indítványára az 
Orsz. Bizottság fölhívást intéz a tanítósághoz 
névmagyarosítás tárgyában. Az alapszabályok 
értelmében minden 5. évben egyetemes tanító-
gyűlés tartandó. Az Orsz. Bizottság kérdést 
intéz a tanítóegyesületekhez, mikor, 1902-ben 
vagy 1903-ban kivánják-e a VI. egyetemes 
gyűlést megtartani? — Józsa Dániel annak a 
nézetnek adott kifejezést, hogy a YI. egyetemes 
tanítógyülés tárgya legyen a népoktatási 
törvény revíziója. (Hajós Mihály.) 

A tanítók felelőssége. 
(Hozzászólások.) 

I. 
A K. Nagy Sándor törvénysz. bíró úr által 

a Néptanítók Lapja 12. számában fölhozott 
franczia példa igazán figyelemre méltó és 
tanulságos. Tanulságos különösen nekünk, kik 
habár teljes tudatában voltunk és vagyunk 
annak, hogy a gyemnek testi épsége fölött 
őrködnünk kell, mégis, úgy hiszem, egyikünk 
sem gondolt soha arra, hogy ilyen és ehhez 
hasonló esetben, midőn a gyermek a tettes, a 
tett elkövetéséért a tanító vonassék felelős-
ségre, mint gondatlanságból származó szeren-
csétlenségért. 

Eddig csak ennyit tud tunk: ha a tanító 
súlyos testi sértést követ el a gyerme-
ken, a sértés mineműségéhez képest bün-
tető vagy polgári xíton felelősségre vonható. 
De hogy akkor is felelősségre vonható a 
tanító, mikor a gyermek gyermektársának a 
szemét kiveri vagy ellökés következtében 
karját eltöri stb., úgy gondolom, a legtöbb 
kollega csak most ez esethez fűzött kommen-
tár elolvasása után jutott tudatára ennek. 

A gyermekek testi épségének megóvása 
végett a köteles felügyelet gyakorlását a leg-
több tanító hűségesen és lelkiismeretesen 
végzi; mégis e köteles felügyelet gyakorlása 
közben és alatt történtek és történhetnek oly 
szerencsétlenségek, melyekért a tanítót felelőssé 
tenni alig lehet. 

Egyetlen kivétel az oly eset, mint a tanul-
ságul felhozott franczia példa is, hol kézzel 

fogható a felügyelet elmulasztása, mondjuk,, 
gondatlansága. 

Ebben az esetben — bár az igazgató mellett O O 
is sok enyhítő körülmény hozható föl — csak 
helyeselni tudjuk a szajnai törvényszék Ítéletét, 
mert akárhogy csürnök-csavarnók is a dolgot: 
egy osztályt felügyelet nélkül hagyni nem sza-
bad, nem helyes. 

De, mert az igen tisztelt törvényszéki bíró 
úr ez esetből kifolyólag annyira általánosította 
a tanítók felelősségét a gyermek életéért és 
testi épségéért, hogy már „az iskola küszöbén 
belépő gyermek a tanító gondviselése alá 
kerül" — s ennek testi épségéért „felelős egyén 
pedig nem lehet az iskola udvarán más, mint 
a tanító" — és mert a gyermekek balesetéért 
való felelősség tekintetében az iskolát egy 
kalap alá vonta az óvodával: nem lesz érdek-
telen ez esetből kifolyó s a gyermeket az 
iskolában érhető mindennemű balesetre álta-
lánosított „tanítói felelősséget" tisztázni. 

A kérdés ez: egy kalap alá vonható-e az 
iskola a gyermekek gondozásában és fel-
ügyeletében az óvodával 'i 

Egyrészben föltétlenül; mert mindkettőnek 
az a czélja, hogy a gyermeket „a szülők 
távollétében érhető veszélytől megóvja." Csak-
hogy míg az óvodai felügyelet inkább gondo-
zásban áll, tehát a szülői felügyeletet a maga 
egészében veszi át, addig az iskolai felügyelet 
részleges és inkább fegyelemben nyilvánul. 

És itt van egy kis eltérés a gyermekek 
testi épségének felelősségéért az iskola és 
óvoda között, a melynél fogva nem lehet ugyan-
azon mértékkel mérni a tanítók felelősségét, 
mint a kisdedóvókét. 

Az óvodába 3—(j-éves gyermekek járnak, 
kiket kevés felügyelettel meg lehet óvni attól, 
hogy súlyos testi sértést, esetleg halált szen-
vedjenek. Azok a kicsikék egymásban olyan 
kárt tenni nem tudnak, mit súlyos testi 
sértésnek lehetne minősíteni. Ez oldalról tehát 
az óvó felelőssége ki van zárva. 

De igen, súlyos testi sértést szenvedhet a 
kicsike, ha az óvó gondatlansága folytán a 
nyitva felejtett utczaajtón kimegy az utczára 
s valami állat felökleli vagy a szekér elgá-
zolja; vagy esetleg az óvoda udvarán felejtett 
esővíz fölfogó cseberbe belefúl. 

Ebben az esetben épp annyira felelős a 
kisdedóvó a gyermek életéért, mint a szüle s 
gondatlanságáért megadással kell tűrnie a 
törvény intézkedését. 

Nem így van a tanító az iskolás gyerme-
kekkel. 

A 6—12-éves gvermekek között még a o.1 O 
legnagyobb rend és fegyelem mellett is és a 
legszigorúbb felügyelet gyakorlása közben is, 
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éppen a gyermek tevékenysége folytán akarat-
ból és nem akaratból, tehát a véletlen közbe-
játszása folytán történnek olyan testi sérté-
sek, melyeket igen könnyen lehet súlyos testi 
sértésnek minősíteni. 

Megtörténhetik, hogy lapdázás közben a 
lapdaütő-fa kirepül a gyermek kezéből s a 
másiknak szemét üti ki, vagy fogait töri be. 
Az is igen gyakran megtörténik, hogy a 
szünet közben — kellő felügyelet gyakorlása 
mellett — szabadjára bocsátott gyermekek 
közül egyik-másik betörött orral vagy fejjel 
vánszorog elő az udvar valamelyik zugából. 
Az is megtörtént már, hogy hólapdázás alkal-
mával jeges golyó vagy hólapdába szorított 
kődarab igazán súlyos testi sértésnek minő-
síthető sebet ejtett a gyermeken. Avagy a 
futkározásból eredő „karambolok" oly szeren-
csétlenül történhetnek, hogy sokszor agyráz-
kódás járul hozzá, a mi mindenesetre igazán 
súlyos testi sértés. 

Vagy álljon itt egy legfrissebb eset, a 
melyért engem a 111. t. bíró úr czikke értel-
mében menthetetlenül elitélhetett volna a 
törvényszék. 

Egy növendékemet a másik — olyan idő-
ben, a mikor még nem voltam köteles az 
iskola udvarán vagy a tanteremben jelen 
lenni —- (mert már ilyenkor is fönn vannak 
ám a gyerekek!) letaszította 5 lépcsőfokon 
keresztül a földre, hol orrát, száját összetörve, 
ájultan maradt a földön. A gyermekek hívására 
odafutva, alig tudtam fölmosni. Az apja vitte 
haza karjaiban. Nyolcz napnál tovább nyomta 
az ágyat. Mikor kérdőre vontam a tettes 
gyermeket, miért tette ezt ? csak azt hajto-
gatta : nem akartam így, csak meg akartam 
ijeszteni. 

Terhel-e engem felelősség ? Aligha! 
Mindezekben és az ehhez hasonló esetekben 

tisztán csak a gyermek tevékenysége foly-
tán — kellő felügyelet gyakorlása mellett — 
jönnek létre ezek a szerencsétlenségek, miknek 
elő nem fordulását, éppen mint az előre nem 
látott kiadásokat sem fegyelemmel, sem a leg-
éberebb felügyelettel előre elhárítani nem 
lehet; s így, ha az eset megtörténik, csak 
sajnálni, de a tanítót ilyenekért felelőssé tenni 
alig lehet. 

Az az eset, mit az igen tisztelt törvénysz. 
bíró úr felhoz: hogy egyik gyermek úgy löki 
le a másikat a padról, hogy az halva marad 
vagy súlyos testi sértést szenved, a tanítónak 
egy pillanatnyi elfordulása alatt megtörténhetik 
s így nem is gondoskodhatik előre a szeren-
csétlenség elhárításáról s annál kevésbbé 
vádolható gondatlansággal. 

Mivel az itt fölhozott esetek az óvodában 

már természetszerűleg sem következhetnek be, 
alig lehet tehát kétség a fölött, hogv a mi O O » cW 
áll felelősség tekintetében az óvodákra, nem 
állhat az iskolákra is. 

Eklatáns bizonyítéka ennek az, mit a tör-
vényszéki bíró úr is elismer: „hogy olyan 
példára nem akadt, melyben, a tanítót elítél-
ték volna az iskolába járó gyermeket ért 
balesetért." 

Nem óhajtandó ugyan, hogy a tanító a 
gyermek testi épségéért való felelősség terhe 
alól kibú jjon, de nézetem szerint redukálandó 
a gyermeket az iskolában érhető mindennemű 
balesetre általánosított „tanítói felelősség" any-
nyira, hogy csak abban az esetben alkalmaz-
tassék a büntető-törvénykönyv 1878. V. t.-cz. 
290. és 310. §-a, mikor világosan kitetszik, 
hogy a gyermek halála vagy súlyos testi 
sértése kizárólag a tanító gondatlansága miatt 
történt. 

Ellenkező esetben t. i. ha a mindennemii 
bidesetre általánosított „ tanítói felelősség" menne 
át a köztudatba: félő, hogy nagyon sok tanító 
állíttatnék a szülék által „súlyos testi sértés-
sel" vádolva a törvényszék elé. 

Azt a franczia példát nem tévesztjük szem 
elöl, de kérjük, hogy a bíróságok se téveszszék 
szem elől az itt felhozottakat. 

( Vámos-Gálfalva.) Alakkai/ .János. 

n. 
Az a kérdés: ki helyettesítsen, mikor min-

den tanerő saját osztályában van elfoglalva ? 
Szüneteljen az előadás ? Ezek és hasonló kér-
dések támadnak a tanító lelkében a szajnai 
Ítélet olvasásakor, melyekre választ a meg-
okolásban hiába keres. Pedig a francziáknál 
dívó, — a helyettesítésnek fönt írt módja — 
hazánk legtöbb osztott iskolájánál is haszná-
latos. A kartársi szeretet szüleménye ez, nem 
lehet tehát rossznak a kútforrásává. Eléggé 
igazolja ezt az állítást az a tény, hogy ,igen 
ritkán történik a föntihez hasonló eset. Érde-
mes tehát, hogy bővebben foglalkozzunk a 
dolog lényegével s úgy vonjuk le belőle a 
következtetést. 

Az osztálytanító az igazgató megbízásából 
jutott abba a helyzetbe, mulasztással nem 
vádolható a miért kettős megbízatásának fel-
váltva iparkodott megfelelni s így felelősség 
sem terheli. 

Hát az igazgatót mennyiben érheti a mulasz-
tás vádja ? 

Kisegítő tanerő minden valószínűség szerint 
nem volt, mert különben azt bízta volna meg 
helyettesítéssel. Ha maga helyettesít, nyilván 
ugyanaz az eset forog fönn. Az előadás be-
szüntetéséhez joga nincs. Ezt a fölöttes ható-
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ságnál legfeljebb javaslatba hozhatja. De ha 
az igazgató ama kényszerhelyzetet sem maga 
elő nem idézte, sem annak meggátlására be 
nem folyhatott, igazságos-e az elitéltetése P 
Azt hiszem, nem. Kit terhel hát a felelősség? 
Igaz, hogy itt van a tettet elkövető gyermek 
szülője, büntesse meg a törvény őt. Csakhogy 
ez ismét más kérdés és más elbánás alá esik. 
Itt kizárólag arról van szó, miért maradtak 
a gyermekek felügyelet nélkül, s ki ennek 
okozója ? Bűnbakot keres a törvényszék s ezt 
az igazgató személyében véli föltalálhatni. 
Persze, hogy ez könnyebb, mint a magasabb 
régiókbaii fürkészni. Pedig az igazi bűnös ott 

O O o 
leledzik kérem, tessék csak hozzányúlni. Nem 
méltóztatik észrevenni? A mi 1868. közokta-
tásügyi törvényünk kimondja az általános tan-
kötelezettséget, kötelezi a községeket iskolák 
fölállítására és elegendő számú tanerő alkal-
mazására. 

Kérdem, miért akad a katonaságnál minden 
tiszt úr-, őrmester úr- és káplár úrnak beteg-
sége idejére helyettese ? S kit vonnának ott 
felelősségre, ha az őrmester úr betegsége 
alatt egyik közlegény vitéz társában kárt 
tenne ? Persze, hogy ez egészen más! 

De a mikor az iskolaföntartó a törvény által 
reá ruházott jogait úgy gyakorolja, hogy köte-
lezettségének — nyilván pénzszűke miatt — 
eleget nem tesz; sem törvényes, sem jogos, 
sem nem igazságos ezért a tanítót megbün-
tetni : mert a tanítók felelőssége az iskola-
föntartók mulasztásaira ki nem terjedhet. 

(Set.-György.) Deschenshy János. 

Az iparostanoncz-iskolai tanítók 
panasza. 

Az iparostanoncz-iskolák szervezete 70. h) 
pontja szerint az iparostanoncz-iskolai bizott-
ság az igazgató és tanítók tiszteletdíjai meg-
állapítására nézve az iskolát föntartó község 
elé javaslatot terjeszt. 

Ennyi az egész, ez pedig semmi. A bizott-
ság bizony nem sokat törődik a tanítók tisz-
teletdíjainak pontos kiszolgáltatásával, ha kap-
ják tiszteletdíjaikat jó, ha nem kapják, az is jó ; 
kisebb gondja is nagyobb annál. 

Általános a panasz, hogy az iparostanoncz-
iskolai tanítók nem kapják rendesen tisztelet-
díjaikat, sőt azt csak évek után, részletenkint, 
nagy utánjárás, kérés-könyörgés után vehetik 
kezükhöz. A számadás is megtörténik az el-
múlt évről, de a tanítók tiszteletdíjaikhoz nem 
juthattak. Havonkint, e'vnegyedenkint szó-sincs 
róla, mert sajnos, az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
4. §-a, mely szerint a tanító készpénzfizetését 

köteles az iskolaföntartó havonkint vagy év-
negvedenkint, de mindig előlegesen kiszolgál-
tatni, az iparostanoncz-iskolák föntartóira nem 
vonatkozik, mert az iparostanoncz-iskola taní-
tója nem fizetést, hanem tiszteletdíjat élvez. 

Tudjak nagyon jól, hogy a tanító, ha igazán 
az iskolának akar élni, kitűnő eredményt elérni, 
lelkesen, fáradhatatlan buzgalommal óhajt taní-
tani, az előadásokra mindennap készülni, e mel-
lett még tanulni, magát képezni, az ilyen taní-
tónak, valljuk meg őszintén, elég maga az 
elemi iskolai tanítás is; de a népiskolai tör-
vény is megengedi a mellékest és az igazi 
családapának, ki szivén viseli gyermekei ellá-
tását, gondozását, kell is mellékes után néznie, 
küzdeni-fáradnia, nem kiméivé egészségét, nem 
tekintve azt, hogy elég volt a napi 5—6-órai 
tanítás, a sok beszéd kifárasztotta, nyugalomra, 
sétára, friss-üde levegőre volna szüksége, mind-
ezt félre kell tennie és mellékkereset után 
néznie, mert sajnos — van ugyan haladás a 
tanítók fizetésének emelésében — de még 
nincsenek ott, hogy abból tisztességesen meg-
élhessenek, hogy abból a szerény fizetésükből 
8—10-tagu családjukat tisztességesen eltart-
hassák. 

Örömmel fogadják el tehát az iparostanoncz-
iskolában a tanítást azon édes reményben, 
hogy a 12 részre elosztott évi fizetésüket 
minden hónapban ezzel pótolják, hogy a havi 
gázsit ezzel mogtoldják, hogy így a könyvre 
vásárolt adósságuk mindegyikét 1-én kifizet-
hessék, mert ha valamelyiket csak egy hónap-
ban is nem fizetik ki, a másik hónapban 2 
részletet még úgy sem tudnak kiegyenlíteni. 

Sajnos, hogy ebbeli reményükben sok helyen 
alaposan csalódtak, mert nemhogy minden hó 
1-én vagy hó végén nem kapják tiszteletdíjai-
kat, de még évnegyed végén, sot az év 
végén sem. 

Tessék ezért lelkesen tanítani azokat a vásott, 
rakonczátlan, tudatlan és goromba tanonczo-
kat. Nem kellemes dolog ám ez a mellék-
kereset sem ! Meg kell azt jól szolgálni, ugyan-
csak embernek kell lenni, hogy eredmény 
legyen. 

Nagyon jogos és méltányos dolog volna 
tehát, ha az iparostanoncz-iskolai tanítók 
tiszteletdíjaikat rendesen kapnák, havonkint 
utólag. 

Oda terjed alázatos kérésük, kegyeskedjék 
a minister úr egy pótrendeletben szigorúan 
meghagyni az iparostanoncz-iskolai föntartók-
nak, hogy a tanítók tiszteletdíjait havonkint 
utólag pontosan és rendesen fizessék ki s egy-
ben utasítani a vármegyék közigazgatási bizott-
ságait, hogy az esetre, ha a tanítók ebbeli 
tiszteletdíjaikat havonkint utólag rendesen nem 
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kapnák meg és tiszteletdíjaik behajtása iránt 
oda fordulnának, 8 nap alatt leendő kiszol-
gáltatását rendeljék el. Továbbá államsegély-
ben csakis azon község részesül, mely hite-
lesen kimutatja, hogy a tanító tiszteletdíját 
havonkint utólag rendesen és pontosan meg-
kapta, miért is a tanévi számadáshoz a tanító 
havi nyugtája is csatoltassék. 

Ezzel segítve lenne a dolgon és így nagyobb 
lelkesedéssel teljesítenék a tanítók nehéz köte-
lességüket. 

(Szegzárd.) Nayy Béla. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 14.330. sz.) 

Már a közegészségügy rendezéséről szóló 
1876. évi XIV. t.-cz. 39. §-ában kimondotta, 
hogy rögtöni balesetek alkalmával a „segély-
nyújtás mindenkinek, a ki ehhez tettel ég 
tanácscsal járulni képes. — kötelességében áll." 

Ezen tételes törvény által is megállapított 
— tulajdonkép azonban az emberszeretet 
parancsolta szent kötelesség állott előttem arra 
irányuló gondoskodásomban, miként nyújthat-
nék hatáskörömben módot az első segélynyúj-
tás elemibb ismereteinek mentül szélesebb 
körben való elsajátításához. 

Természetszerűleg az iskola s a hazai tanító-
ságban kellett támpontot keresnem törekvé-
semhez, mert hiszen legelsősorban is az iskola 
hivatott a hasznos tudnivalókat terjeszteni, a 
nép körében oly gyakori tévhiteket kiirtani 
és a tanítónak kínálkozik igen sok alkalom 
az első segélynyújtás jótéteményét gyakorol-
hatni. 

Ez okból úgy a tanító- és tanítónőképzők, 
mint a polgári és elemi iskolák tanítási anya-
gának megállapításánál különös figyelemmel 
leszek a baleseteknél szükséges első segítség-
nyújtás ismereteire és a fontosabb egészségügyi 
tudnivalókra és így a jövőre kihatólag biza-
lommal várhatom a jelzett törvény rendelke-
zéseinek megfelelő eredményt. 

Szükségét éreztem azonban, hogy addig is, 
míg az érintett intézkedések majdan érvénye-
sülhetnek, módot és lehetőséget nyújtsak az ez 
idő szerint működésben levő hazai tanítóságnak 
némi gyakorlati jártasság elsajátításához. 

Épp ezért elhatároztam egyfelől, hogy „az 
első segítségnyújtás rövid vázlata mindenki 
számára" czímű könyvecskéből, melyet dr. 
Kovách Aladár műtőorvos, a budapesti önkén-
tes nientőegyesület főorvosa és főparancsnoka 
írt és mely népszerű, könnyen érthető elő-
adásban hasznavehető útmutatóul szolgál. 

10.000 példányt fogok a népiskolák tanítói 
között — az iskolák jellegére való tekintet 
nélkül — szétosztani. 

Másrészt pedig, ezen intézkedésem gyakor-
lati hatásának fokozásául, a tanítóegyesületek 
gyűlésein, azok tárgysorozatának keretében 
szándékozom egy-egy szakszerű bemutató elő-
adást tartatni. 

Ezen tervem megvalósíthatásához a Buda-
pesti Önkéntes Mentő-Egyesület nyújtott segéd-
kezet az által, hogy az előadások megtartására 
szakértő orvosnak kiküldését magára vállalta. 

Végül czélba vettem, hogy egyes vidéki 
városokban, főleg a tanítóképzők székhelyein 
— a környékbeli tanítóság számára 3—4-napos 
szakszerű tanfolyamokat fogok ugyancsak a 
Mentő-Egyesület által kiküldendő orvosokkal 
tartatni. 

Meg vagyok róla győződve és számítok is 
reá. hogy a hazai tanítóság intézkedéseim 
czélzatát átérzi és a közhasznú ismeretek ter-
jesztésére irányuló törekvésemben azzal az oda-
adó buzgalommal fogok részéről találkozni, 
melyet magasztos hivatása betöltésénél minden-
kor örömmel tapasztaltam. 

Ügy a tanítógyüléseken szándékolt előadá-
sok, mint a vidéki tanfolyamok tekintetéből 
pótlólag fogok intézkedni. 

Ezúttal csupán arra hívom föl a tanfelügyelő 
urat, hogy egyfelől buzdító szavával a tanítók 
érdeklődésének felköltésére és ébrentartására 
minden alkalmat használjon föl és másrészt, 
hogy a jelzett könyvecske haladéktalan szét-
oszthatása végett, 8 nap alatt közölje velem, 
hány példányt igényel abból tankerülete állami, 
községi és izraelita felekezeti elemi iskolai tan-
erői számára ? 

Megjegyzem, hogy a többtanerős iskolák 
tanítói számára csakis aránylagos számban 
adhatok a könyvecskéből, és hogy jövedelmi 
fölösleggel rendelkező iskolák részére külön 
rendelendő az meg a Mentő-Egyesületnél. 

A többi felekezeti iskolák tanítóit egyházi 
főhatóságaik útján fogom ellátni azzal. 

Budapest, 1901 április 2. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. Pazar Andor, 

csizi fürdőorvosnak azon nemeslelkfi eljárásáért, 
hogy a debreczeni orsz. tanítói árvaháznak 
a csizi fürdőbe küldött görvélykóros növen-
dékeit több éven át teljesen ingyen gyógy-
kezelte és az árvák részére Csizen létesítendő 
szanatórium czéljaira vásárolt ingatlan udva-
rának saját költségén leendő parkírozását 
elvállalta. 
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Kinevezte : Székely János tordai és Kovácsic-s 
János lippai állami polg. iskolai r. tanítókat 
jelen minőségükben való meghagyásuk mellett 
a IX. fiz. os.it. második fokozatába; kinevezte 
továbbá Bene József halmii áll. felső nép-
iskolai, Nagy Imre baróthi és Patekné-Kail-
bach Anna moóri áll., Seres Géza somorjai áll. 
sege'lyz. közs.. Kertész János turócz-szt.-mártoni, 
Pottokár Endre titeli és Madarassyné-Jancsó 
Kiza brassói állami, Kovács Dávid szegzárdi 
és Draskovics Imre kőszegi áll. segélyz. közs., 
Szopkó István miskolczi áll., Draskovicsné De 
Ponti Jolán kőszegi áll. segélyz. közs., Signiond 
Gizella tordai áll., Endrédiné-Lassner Gizella 
és Jaidusz Ferencz i>.-gyarmati. Zajos Kálmán 
szombathelyi áll. segélyz. közs., Rujgtenthal 
Lajos és Czikán Berta győri, Szabó Gyula kis-
martoni, 1 falvai' János szegedi, Missikné-Csep-
reghy Berta fogarasi, Gecser Béla pancsovai és 
Püisiné-Naher Paula nagyszőllősi áll., Fekete 
Ferencz somorjai áll. segélyz. közs., Liptai 
Vilma nagykárolyi, Bodóla Sándor sepsi-szt.-
györgyi, Fizély Júlia újvidéki és Fordcrné-
Solymosy Anna brassói áll., Nagy Ödön kapos-
vári áll. segélyz. közs., Il-ly József szegedi, 
Tisza Ferencz lippai és Gallauncr Anna új-
pesti áll., Greisingemé-Kerecsényi Ilona szom-
bathelyi, Hatosné-Kcrner Teréz ipolysági és 
Océkag János szegzárdi áll. segélyz. közs., Jilly 
Vilma gyöngyösi, Kisztner János újvidéki és 
Meze-/ Lajos mohácsi áll., Gay Károly szombat-
helyi, Hokib János szegzárdi és Sauermaim 
Mihály nagykanizsai áll. segélyz. közs., Kiss 
Jenő kézdivásárhelyi, Zöld Sándor baróthi, 
Szűcs Géza miskolczi, Halni Albert zay-ugróczi, 
Vastag János tapolczai, Czapáry Dénes és 
Nagy Gábor nagyszőllősi, Sanck Samu paksi 
és Hét hí/ Lajos czeglédi áll. polg. iskolai r. 
tanítókat, illetve tanítónőket, továbbá Varga 
Dénes tordai, Migály Alajos pinkafői, Gurgu-
lits Antal moóri, Ajtay Gyula hódmezővásár-
helyi, Simoi ii lé-Horkay Malvin szászvárosi, 
Knaute Rezső körmendi, Krbckné-Liber Etel 
brassói áll. polg. iskolai, Weinberger Fanny 
székelyudvarhelyi áll. felső leányiskolái, Srukk 
Antal nagy-szt.-miklósi és Brand Ede mohácsi 
áll. polg.isk. igazgató-tanítókat, illetve igazgató-
tanítónőket jelen minőségükben való megha-
gyásuk mellett a IX. fiz. oszt. harmadik foko-
zatába; kinevezte végül Akantiszné-Guth.y Ilona 
turócz-szt.-mártoni, Korda József újvidéki, 
Reimholz Árpád lippai, Clementis Zsigmond 
baróthi, Völgyi László fiumei, Hegyesi Jolán 
galgóczi, Kun Ilona kapuvári, Killyéni Erzsébet 
hosszúfalusi és Molnárné-Doncha Bozena dévai 
áll. polg. isk. s.-tanítókat, illetve s.-tanítónőket, 
valamint Müller Vilmos turócz-szt.-mártoni áll. 
polg. és felső kereskedelmi iskolai helyettes 

tanítót és képesített felső kereskedelmi iskolai 
tanárt a X. fiz. oszt. harmadik fokozatába r. 
tanítókká, illetve r. tanítónőkké; a turjareme-
tei áll. óvodához Lám Irén oki. óvónőt kisded-
óvónővé ; Boczkó Gizella oki. kisdedóvónőt a 
szigetújfalusi áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; özv. S.tiesz Ferenczné szül. Benedek 
Teréz oki. óvónőt a j ászó-mindszenti áll. kisded-
óvodához r. óvónővé; Csiirösné-Szilágyi Józsa 
oki. tanítónőt a szentpéterfalvi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé. 

Előléptette: Kerekes Sándor nagyszőllősi 
áll. polg. iskolai igazgató-tanítót, Gynbek 
Ferencz kassai és Lépes Péter karánsebesi áll. 
polg. iskolai r. tanítót, Pallós Albert kolozs-
vári, Killyényi Endre hosszúfalusi és Békéi 
ígnácz fiumei áll. polg. iskolai igazgató-tanítót, 
Czibesz Mihály és Sforzina Máté fiumei áll. 
polg. iskolai r. tanítót, Hoffmann Mór nagy-
kanizsai áll. segélyz. közs. polgári iskolai igaz-
gatói ezímmel fölruházott r. tanítót, Fodor 
Dániel zilahi, Speidl Ernő resiczabányai áll. 
segélyz. közs. polg. iskolai és Lnecs János 
gyergyóalfalui áll. felső népiskolai igazgató-
tanítót, Bede Dániel hosszúfalusi és Bődy 
József zalaegerszegi áll. polg. iskolai r. tanítót, 
Greisinger István újpesti áll. polg. iskolai 
igazgató-tanítót, Bénitek József zsombolyai és 
Kovács Dénes zilahi áll. segélyz. közs., Feleky 
Lajos és Keszler Gyula tapolczai áll., Bartos 
József oraviczabányai áll. segélyz. közs. és 
Linter János újpesti áll. polg. iskolai r. tanító-
kat a IX. fiz. os.it. első fokozatába; előlép-
tette Fauszt János apatini áll. segélyz. közs., 
Ruttkay Gyula kapuvári, Bicsérily János és 
Bottá Anna fogarasi áll., Nyárády Dénes besz-
terczei áll. segélyz. közs., Kövér János kassai 
és Ravasz György bánffy-hunyadi állami, Mol-
nár Albert beszterczei áll. segélyz. közs., 
Czeglédy Elekné miskolczi áll., Batiné-Stancsics 
Fanny szegzárdi áll. segélyz. közs., Szörényi 
Benő karánsebesi és Harracli Etel újvidéki 
áll., Acs János resiczabányai áll. segélyz. közs., 
Bátori Dezső újpesti, Zajzon Farkas sepsi-
szt.-györgyi és Erdélyi József hatvani áll. polg. 
iskolai, Olajos Farkas gyergyóalfalui áll. felső 
népiskolai, Kiss Károly kézdivásárhelyi álL, 
Kádár József deési áll. segélyz. közs. és 
Zajzon Be'láné sepsi-szent-györgyi áll. polg. 
iskolai r. tanítókat, illetve tanítónőket, továbbá 
Földes Vilmos oraviczabányai áll. segélyz. közs., 
Kása Sándor dicső-szt.-mártoni. Itömök Erzsé-
bet nagyenyedi, Donszky Lukács karánsebesi, 
Konijáthyné-Márkus Gizella komáromi, Gallau-
ncr Lujza hódmezővásárhelyi, Kászonyi Mihály 
veszprémi, Tattag Irén nagykárolyi, Kiss Dénes 
alsólendvai. Révész Lajos huszti, Gyulai Károly 

i pásztói, Skonyár Gusztáv liptó-szent-miklósi, 
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Lukács Bella munkácsi, Szavcsnk József zay-
ugróczi, Waigandt Anna nagybányai, Király 
Károly hódmezővásárhelyi, Nagy Gábriella 
pápai, Lázár Lajos galgóczi és Király Miklós 
zalatnai áll. polg. iskolai igazgató-tanítókat, 
illetve igazgató-tanítónőket a IX. fiz. oszt. 
második fokozatába; előléptette továbbá Jancsó 
Gábor beszterczei áll. segélyz. közs., Szétsé-
nyiné-Gyiirky Ilona galgóczi és Istvánffyné-
Márky Gábriella liptó-szt.-miklósi áll., Keller 
Anna kőszegi áll. segélyz. közs., Péter Antal 
tordai áll., Nemayer Mária és Tarródy János 
szombathelyi áll. segélyz. közs., Degré Etel 
csáktornyai, Benczelits Erzsébet pápai és 
Hittrichné-Fülöp Viktória komáromi áll., Sárdi 
Ilona deési áll. segélyz. közs., Benedek János 
veszprémi, Biileh Károly kapuvári, Hönigsberg 
Márk miskolczi. Zsigárdy Flóra gyöngyösi, 
dr. Varázséji Béla újpesti, A jer Mária győri, 
Zakkay Aladár és Peremi Imre hatvani, Budai 
Tekla mohácsi, Bolla János kapuvári és Ber-
csényi Júlia beregszászi áll., Kardos Ignácz 
szegzárdi áll. segélyz. közs. és Vajna Mihály 
sepsi-szt.-györgyi áll. polg. iskolai r. tanítókat, 
illetve tanítónőket, Nagy Bálint paksi áll. 
polg. iskolai igazgató-tanítót, Kárpáti Sándor 
liódmező-vásárhelyi, Salgó Mór lippai. Alföldi 
János, Neumann Ernő, Nemessányi Mária és 
Kárpátiné-Kardos Jusztina hódmezővásárhelyi 
áll., Józsa Károly titeli áll., Bajnóczi István 
szombathelyi áll. segélyz. közs., Kasztner Zsig-
mond szegedi és Győrffy József paksi áll. polg. 
iskolai, Pappné-llaidvogel Paulina resicza-
bányai áll. segélyz. közs. felső leányiskolái, 
Barabás Béla csíkszeredai áll. segélyz. közs. 
felső népiskolai, Gáspár Endre moóri áll. és 
Andorfy Erzsébet balassa-gyarmati áll. segélyz. 
közs. polg. iskolai, Mérei György halmii áll. 
felső népiskolai, Krssákné-Fejér Teréz liptó-
szt.-miklósi, Sőbányi Gyula újpesti, Balázs 
Márton kézdivásárhelyi és Schönberger Mór 
liuszti áll., Grieszbach Gabriella nagykanizsai 
áll. segélyz. közs. és Borosnyai Katalin brassói 
áll. polg. iskolai r. tanítókat, illetve tanítónő-
ket, valamint Mihalik Sándor orsovai áll. polg. 
iskolai igazgató-tanítót a X. fiz. oszt. első 
fokozatába; előléptette végre Soós Amália 
deési áll. segélyz. közs., Ozsváth János paksi, 
Patzkó Gyula késmárki és Lengyel Klára 
magyaróvári áll. polg. iskolai r. tanítókat, 
illetve tanítónőket, Nagy Imre csíkszeredai 
áll. segélyz. közs. felső népiskolai igazgató-
tanítót, Eichner Zsigmond turócz-szt.-mártoni 
áll., Révész Emil homonnai áll. segélyz. közs. 
és Berthótyné-Trinksz Francziska fiumei áll. 
polgári iskolai r. tanítókat, illetve tanítónőt, 
Bacsányi József iglói áll. polg. iskolai igaz-
gató-tanítót, llajts Béla, Lőw Gyula, Simú 

Géza, Prochaszka Lajos iglói és Altenburger 
Adolf szegedi áll. polg. iskolai r. tanítókat, 
Szécsi Miklós hajdúszoboszlói áll. polg. iskolai 
igazgató-tanítót, Pólya Mihály és Féltóthy 
László hajdúszoboszlói, Szakács János alsó-
lendvai, Sebestyén Károly szegedi, Erdős Béla 
nagvbecskereki, Steiűmra Vendel pancsovai, 
Tisehlerné- Wachter Etel In-assói, Varga Jenő 
szerb-nagy-szt.-miklósi, Schmilliár Róza nagy-
károlyi és Zsigmond Antal fogarasi áll., 
Hódossy Laura szombathelyi áll. t.segélyz. közs., 
Reőthy Vladimír turócz-szt.-mártoni, Derszib 
Károly kapuvári, Rigó Mária kolozsvári, Bene-
dek Aladár dicső-szt.-mártoni, Králik Tekla 
alsókubini és Glász Ferencz késmárki áll. 
polg. isk. rendes tanítókat, illetve tanítónőket 
a X. fiz. oszt. második fokozatába. 

Áthelyezte: Durmann Aranka hatvani áll. 
kisdedóvónőt a verespataki II. számú áll. óvo-
dához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Czeglédy István kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Kencsán János 
turczi munkaképtelen gör. kath. tanító részére 
évi 720 koronát; Kolumbánné-Haich Ottilia 
dévai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő részére 
évi 540 koronát; Győryné-Persz Jolán nagy-
szebeni munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő 
részére évi 540 koronát; Nehézné-Ludvig Erzsé-
bet vajdahunyadi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónő részére évi 580 koronát; Nyirő Lajos 
visai ev. ref. munkaképtelen el. isk. tanítónak 
évi 620 koronát; Zeis'er Mór irsai munka-
képtelen izr. tanítónak évi 620 koronát; Buding 
Károly nagyőszi munkaképtelen közs. el. isk. 
tanítónak évi 440 koronát; Vidicán György 
buntyesdi munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 460 koronát. 

Segély-, illetve gyám pénzt engedélyezett: 
néh. Hipp Ferencz volt maróczi róm. kath. 
tanító özv., szül. Schneider Kunigundának évi 
300 koronát; néh. Voda János glimboki nyu-
galmazva volt gör. kel. tanító Paraszkéva nevű 
árvájának évi 58 korona 33 fillért; néh. Szakáll 
József nagykölkedi róm. kath. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Somogyi Erzsébet részére évi 
396 koronát és egy kiskorú árvája részére évi 
66 koronát; néh. Krajnyák József márkus-
falvi nyug. róm. kath. tanító özv.. szül. 
Dzurilla Anna részére évi 300 koronát: néh. 
Klein Konrád nyug. györkönyi ág. hitv. ev. 
tanító özv., szül. Pleszer Zsuzsanna részére évi 
680 koronát; néh. Hetessy Vineze mihályházai 
ev. ref. volt tanító özv.. szül. Egressy Mária 
régzére évi 303 korona 50 fillért és egy árvája 
részére 50 korona 58 fillért; néh. Valacli Ká-
roly petrováczi ág. ev. tanító Olga és Karola 
nevű kiskorú árvái részére 270 kor. 66 fillért. 
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Képek a tani tó-világból. 
A hogy a különvonat Iíózsás község hatá-

rába ért, hatalmas lövések rezegtették meg 
a levegőt. A Sok-sok tanító, a ki a különvo-
naton utazott, pillanat alatt abbahagyta úgy a 
komoly, mint a tre'f'ás diskurzust, a hölgyek 
ijedten húzódtak össze, a férfiak az ablakok-
hoz ugráltak, de csak félve kandikáltak ki 
rajtok, nem tudván mire vélni a lövöldözést. 

— Csak nem merénylet! 
Majd zúgó „éljen!" töltötte be a kies völ-

gyet, fűszerezve néhány „se treaska"-val. Azon 
a részen, a honnan a hang jött, férfiakat pillan-
tottak meg, ismerősök is akadtak köztük. Ez 
mind szép, de a lövöldözés! 

Egy kisebb állomáshoz értek. 
Öt perez! — De ez az öt perez 

kit sem tartott vissza attól, hogy leszálljon. 
Lehettek vagy 150-en, mindmegannyi tanító, 
illetve tanítónő. Rózsás-ra iparkodtak a megyei 
tanítógvülésre. Izgatottan faggatták az állomási o . o OO 
elüljárót, 20—30-an is kérdezték egyszerre — 
kik lövöldöztek ? Szentül hitték, hogy merény-
let történt. 

— Ugy-e mondtam, erősítgeti az egyik, a 
ki a fölvilágosításból még mit sem hallott, csak 
az izgatott csoportosulást látta s így az első 
benyomás hatása alatt állott — úgy-e, rossz 
nép az az oláh! 

-— Ti még nem ismeritek, veszi át a szót 
a másik, volt szerencsém hat év alatt kitanul-
mányozni egész mivoltukat. Beszélhetnek ne-
kem, hogy jámbor, hogy nem hallgat az izga-
tókra ! Olyan az, mint a veszett állat, a mely, 
a míg lánczon van, senkit se bánt, mert nem 
bír, de ha szabad, halált oszt úton-útfélen. 

Az a kis csoport, a melyik két vastag-
nyaku tüzes szónok köré gyűlt, észre sem 
vette, hogy az előbb éljenzők a perronra értek, 
egyikük pózba is vágta magát, hogy üdvözölje 
a község nevében a nemzet napszámosait. 

— Ura im! . . . De a tisztelt túloldal annyira 
belemerült a nemzetiségi politikába, hogy a 
különben is gyenge tüdejü orátor bekezdése 
elhangzott a pusztában. 

— Csitt! Csönd ! . . . rivaltak a hangos tár-
sakra. Ugyan János bácsi! 

— No, no. baj van ? talán megtámadtak ? — 
nyugtalankodott a megszólított. Gyerekek, 
fegyverre ! Hol a bot ? . . . az sincs i t t ! Itt a 

napernyőm; nem engedem könnyedén a vére-
met ! . . . Egészen kijött a sodrából. Huszan-
harminczan fogták közre, hogy megkapaczi-
tálják, hogy fölvilágosítsák a történtekről. 

— Halljuk! kiáltja az öreg, olyan stentori 
hangon, mintha még most is a vörössapkások 
arczélén vezényelne: Fiaim! előre!. . . Közben 
figyelni kezdett a szónokra. 

Uraim ! Rózsás község nevében annak 
határán mozsárlövésekkel . . . . 

—• No látjátok! mozsárlövésekkel, — ördög-
gel! valami rejtve tartott faágyúval, mint 48-
ban Erdélyben 

— De bátyám, az Isten áldja meg! . . . Ám 
az öreg nem engedett. 

— Öcsém, még gondolatban se voltál te 
akkor! En tudom a históriát! bizonykodott 
kidüllesztett mellét ütögetve. 

— Jó, jó, úgy van; de kérjük, ne zavarja a 
szónokot. 

— No hát, halljuk! 
. . . . . . Üdvözöltük önöket, most szóval feje-

zem ki megbizóink nevében: Isten hozta kö-
rünkbe ! . . . 

A masina füttyentett. Ki-ki sietett vissza a 
kupéba. A mikor elhelyezkedtek, megindult a 
vidám trécselés a történtek fölött. Jót nevet-
tek az ijedelmen. De János bácsinak csak nem 
jött meg a hidegvére. Az öreg hajthatatlan 
maradt az ő véleményével. 

— Hát hol van az a nótárius ? hadd beszél-
jek a fejével! 

Összehúzott szemöldökével kétkedőleg hall-
gatta a fölvilágosítást. Végre is ezt a meg-
jegyzést te t te: Tudja mit, öcsém! Ha máskor 
ágyúszóval akarnak fogadni, hát táviratozzák 
meg előre. Mert az én ereimben, ha azzal a 
rongyos pár forint penzióval munkakéjiteleii-
nek nyilvánítottak is, még a régi vér lüktet, 
mikor vörössapkás koromban az ágyúszó volt 
a mindennapi imám Elhallgatott, csak a 
tekintetével s ránezba szedett szemöldökével 
árulta el, hogy nagyot gondolt. Még a hatal-
mas tajtpipát is kivette a hóna alól, kirázta, 
pedig azelőtt alig negyedórával tömte meg a 
jóizü réthátiból, alig is szippantott belőle né-
hányat. Csendes rezignáczióba merülve leült, 
két szót se szólt többé. 

Ezalatt a vonat, mit sem törődve a viszály-
kodással, folytatta az útját. Most erős kanyaru-
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lattal éjszaknak fordult s ii hogy a hegyet 
megkerülte, előttük állott Rózsás község. 

Az állomáson óriási nemzetiszínű zászló len-
gett. A perronon az iskolás gyermekek serege 
tarkállott, fehérbe öltözött leánykák virágot 
hintettek a sínek elé. Az iskola igazgatója s 
a községi elöljáróság pár lelkes szóval fogadta 
a nemzet nevelőit. Erre az igazgató a Hym-
nuszt intonálta, a gyermekek folytatták, majd 
mindannyian kalaplevéve segítették tovább. 
Végeztével barátságos kézszorítások következ-
tek. mialatt az iskolások katonai pontossággal 
a kocsiút két oldalán képeztek sorfalat egészen 
az iskolaépületig. 

A hogy a menet megindult, mozsarak dur-
rogtak. a czigány ráhúzta a Rákóczy-t. Két 
diadalkapu alatt vonult be a vendégsereg. 
Az óvoda előtt az apróság várakozott élükön 
a „uéniké"-vel. Mikor a menet közelükbe ért, 
a nénike jelt adott s a kisdedek csengő 
éljene fogadta a tanító bácsikat. Érdekes, lelke-
sítő kép! 

Az egész község zászlódíszt öltött. Este 
ismerkedésül bankett, tömérdek fölköszöntővel. 
Másnap díszgyülés szavalatokkal. Egyik taní-
tónő valami monológot adott elő. A szellemes 
darabot s a szép előadást lelkes tapsok jutal-
mazták. Erre fölolvasás következett, mely csil-
logó fantáziájával, lekötő meséjével megragadó 
színekben egy szerencsétlen tanítónő életét, 
szerelmét festette. Délben a község 200 terí-
tékes ebédet adott a nagyvendéglő kerti helyi-
ségében. 3 óra után kirándulás a közeli für-
dőbe s más kedves helyekre. 15—20 ingyen-
fogat röpítette a szórakozni akarókat. Este az 
uradalmi parkban tánczmulatság, gyönyörű ki-
világítás, pazar tűzijáték mellett. 

Harmadnap a község jónevü írójának a 
szülőházán leplezték le az emléktáblát. Ezt 
követte a tulajdonkrpeni általános megyei köz-
gyűlés Alig volt 20 tag! még a jegyzőkönyv 
vezetésére is helyettest kellett állítani, a kör 
jegyzője s a tömeg ismét kirándulásra ment. 
Hamarosan lemorzsolták a teendőket s az 
elnök berekesztette a megyei hivatalos tanító-
egyesület az évi nagygyűlését. 

* 

— Hát, hogy sikerült a gyűlés? kérdeztem 
egyik résztvevőtől. 

— Barátom, azt én leirni is képtelen vagyok. 
Oly nagyszerű gyűlés ritkaság. Tudod — rit-
kaság ! 

— És mit végeztetek? — vágtam szavába. 
— Remek fogadtatás, nagyszerű bankett 
— Nem azt értem; mit végeztetek a tan-

ügyi kérdésekben ? 
— Mit végeztünk ? nézett rám csodál-

kozó kicsinyléssel — jövőre N.-ben tartjuk 
a közgyűlést, ejté ki félvállról, mintegy cso-
dálkozva, hogy még ilyen kérdést is lehet 
tenni. 

— Igen! ? mosolyogtam jelentőségteljesen. 
—• No ! riadt föl, mintha azt akarná jelezni: 

hát nem eleget mondtam ? — Még folytatta 
volna, de már valóban eleget tudtam, hát fa-
képnél hagyva, távoztam. 

(Kistelek.' I "ácsy István. 

1 K 0 D A L 0 3 1 . 
Kisdedóvodai beszéd- és értelemgyakorlatok 

kézikönyve. A kisdedóvodák és óvónőképző-
intézetek számára irta Molnár Mária, az eper-
jesi áll. tanítónőképző-intézet mintaóvónője. 
2. javított kiadás. Eperjes, Sziklai Henrik 
kiadása. 144 1. Ára 3 kor. — A kiváló 
mintaóvónő földolgozza ebben a könyvben az 
óvodai társalgás összes anyagát és pedig külön 
a kisebb s külön a nagyobb kisdedek szá-
mára. Nem meghatározásokat ad, nem a tár-
gyak részeit tanítja; a tárgyakat a kisdedek-
hez az emberekhez való viszonyukban mutatja 
be. így kelt érdeklődést, így lehel életet a 
tanítás anyagába s így gyakorolja az érzékeket, 
a gondolkodást, a beszédet, hullámoztatja az 
érzelmeket és nevel erkölcsi jóra. Kérdései 
elevenek, ötletesek, kedélyesek: eljárása nem-
csak szemlélésre indítja a kisdedeket, hanem 
mozgásra, cselekvésre, játékra is. Játszva, a 
mikor érzelmei üdék, érdeklődése teljes, mun-
kára való készsége nagy, szellemi élete eleven, 
akkor és úgy ismerkedik meg a gyermek kör-
nyezetével legalaposabban s akkor és úgv 
tanulja meg a társadalomba való illeszkedést 
legjobban. Mert a játszó kisded nem gyermek, 
hanem felnőtt ember; az, a kit utánoz, a kivé 
lenni akar. A cselekvésen, a játékon kívül 
sok jó verset is alkalmaz Molnár Mária abból 
a czélból, hogy kisdedeit gyönyörködtesse, 
tanítsa s kedélyileg fejleszsze. A versek álta-
lában kifogástalanok; a gyengébbek közé 
tartozik a 49. lapon levő, melynek ütemei, 
rimei nem hibátlanok, kifejezései a kisdedek-
hez nem mértek. Mi tehát nagyon meg vagyunk 
elégedve ezzel a munkával s jó lélekkel ajánl-
juk az óvónőknek, sőt az elemi iskola 1. osz-
tályát vezető tanítóknak is. Kifogásainkat csak 
azért nem hallgatjuk el, hogy a III. kiadás 
még hasznavehetőbb könyv legyen. — Jó volna, 
ha szerző az anyagot részletesen beosztaná 
legalább a tanév (óvodai év) heteire. Jó volna, 
ha minden leczke-egységnél elsorolná a szem-
léltetési- és játékeszközöket, még mielőtt az 
anyag földolgozásába fogna. Jó volna, ha a 
verseknél azoknak a soroknak értelmezését is 
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bemutatná, a mely sorok a szellemi élet egyes 
jelenségeire vonatkoznak. Ezek a megjegy-
zések azonban a könyv nagy érdemét nem 
érintik. A játék alapján történő értelmi és 
erkölcsi nevelés hatalmas elve talál életet 
ebben a műben, melynek szerzőjét örömmel 
üdvözöljük. (U. S.) 

Réztolli (Nóvák Mihály) „Tanügyi tárczái" 
(második önálló kötet . mint már jeleztük, meg-
jelentek s megrendelhetők a szerzőnél Zala-
Egérszegen. Ez élvezetes kötet javarésze először 
lapunkban látott napvilágot, de vannak benne 
olyan czikkek is, a melyek itt jelennek meg 
első ízben. Réztolli a tanítóság általánosan 
kedvelt tárczairója; stilusa élénk, ötletes, tár-
gyait pedig úgy válogatja meg, hogy azok 
minden tanítót érdekelnek. Kedvesebb szóra-
koztató olvasmányt mi, tanítók alig kívánha-
tunk magunknak. Melegen ajánljuk minden 
kartársunknak ez élvezetes, 148 oldalra terjedő 
Ttíitet megszerzését ; ára 2 K. A ki megrendeli, 
nemcsak hogv élvezetet szerez magának, de 

o •/ _ o " 

fölsegít egy, saját hibáján kívül, anyagi zava-
rokkal küzdő kartársat és jobb sorsra érdemes 
tanügyi írót. (K. J.) 

Megjelentek: A Magyar Könyvtár czímű 
népszerű vállalatból a következő új füzetek: 
Rostand Cyrano de Bergerac cz. kitűnő szin-
müve (00 f.); MultatuU (H. Dekker) hollan-
dus író elbeszélései, köztük a híres „Szaidsa"; 
Mikszáth Kálmán „Jó palóezok" czímű elbe-
szélései; végül folytatja a „M. K." illusztrált 
Petőfijét is, melyből most a kisebb elbeszélő 
költemények I. füzete látott napvilágot, Radó 
Vilmos jegyzeteivel, valamint Telegdy és Neo-
grády képeivel. A Magyar Könyvtár eddig 
megjelent számai részletfizetésre is kaphatók. 
Teljes jegyzék ingyen kapható minden könyv-
kereskedésben. Megrendelhető egyes füzeten-
kint is Lampel Róbert (AVodianer F. és Fiai) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedésében, Buda-
pesten, VI., Andrássy-út 21. sz. alatt és min-
den könyvkereskedésben. — Az Állatok világa 
czímü munka 20. füzete, melylyel az első kötet 
véget ért. A füzethez csatolt tartalomjegyzék-
ből azt látjuk, hogy az állatok világának eddig 
közreadott húsz füzetéhez 17 képet külön 
mellékeltek és hogy a szöveg közé nyomott 
képek száma meghaladja a 170-et. Hogy az 
első kötet könnyen áttekinthető legyen és 
hogy a keresett részt az olvasó azonnal meg-
találja, a szerkesztő igen kitűnő tartalomjegy-
zéket csatolt. Az állatok világa a Légrády 
Testvérek kiadásában jelenik meg s a neve-
zett czégnél (Váczi-körút 78.) úgy füzetenkint, 
mint önálló kötetben is megrendelhető. Egy-

egy füzet ára 80 fillér. Az első kötethez a 
bekötési tábla 8 koronáért kapható. — A 
Nagy Képes Világtörténet V. kötetének 101. 
és 102. füzetei. Á VII. kötet (a \ I. kötet 
később jelenik meg) a „Reformáczió kora" 
czímet viseli és dr. j\íarczali Henrik írta. 
A gazdag illusztrácziók közül Luther arczképei 
válnak ki, többek kö/.t egy Kranach által 
készített miniatűré és V. Károly császár Tizian-
féle képe. A szines mümellékletek közül Dürer 
aquarelljét említjük a nürnbergi vár udvaráról, 
a Stuartok koronáját és II. Fülöp feleségének 
gyönyörű fayence-arczképét. A kötet kap-
ható minden hazai könyvkereskedésben és a 
kiadó-társulatnál, Révai Testvérek Írod. Int. 
Részv.-Társaságnál, Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz. Egv kötet ára díszes kötésben 8 fii. 

TAXITOK TANACSADÓJA. 
Iskolaépítés ügyében egy konkrét kérdésre 

lapunk mult számában azt mondottuk: „ V köz-
ségük határában birtokos, de másutt lakó róm. 
kath. hívek — értesülésünk szerint — mm tar-
toznak hozzájárulni az Önök tanítói lakása épí-
téséhez." Ezt — miként főtiszt. Kisfaludy F. L. 
plébános úr hozzánk intézett leveléből látjuk —-
lapunk egyik-másik olvasója úgy magyarázta, 
hogy „általában" nem lehetne helyben birtokos, 
de másutt lakó róm. kath. hivőre a helybeli 
tanítói lakás építési költségéből hozzájárulási 
arányt kiróni; „Gy. m.-ben ily esetben egy másutt 
lakó, de helyben birtokos fölebbezett a kirovás 
ellen, azonban a közigazgatási bizottság a 
fölebbezővel szemben a hitközség javára dön-
tött." Félreértés elkerülése végett hangsúlyoz-
zuk, hogy a közokt. minister úr 1891. évi 
29.166. sz. rendeletét kell kiinduló pontul el-
fogadnunk. melyben ekként szól: 
„általánosságban véve a római katholikus 
hívek a községben fekvő földbirtokaik után 
róm. kath. felekezeti iskolai adóval mey-
róhatók, még ha más községben laknak is. 
Megjegyzem azonban, hogy ezen általános elv 
alkalmazását egyes mellékkörülmények 
módosíthatják, a melyekre minden egyes 
konkrét esetben figyelemmel kell lenni." — 
P. S. Zágra. Ma már nem érvényes az 1875. 
évi XXXII. t. cz. ama rendelkezése, mely sze-
rint a nyugdíjra jogosított tanító felesége akkor 
tarthat igényt özvegyi rendes segélyre, ha fér-
jénél legtolebb 20 évvel ifjabb. — K. Mihály. 
Az orsz. tan. nyugdíjalapba való fölvételét 
helyesen számítják 1900. évi október 3-tól, 
mert hiszen azelőtt kizárólag mint kántor 
működött 1887-től fogva, már pedig a kántori 
szolgálat nem alapja a tanítói nyugdíjazásnak. 
— K. J. Bár okleveles és rendes tanítói 
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állomáson működő egyén, ha most nősülni 
akar, házassági engedélyt kell kieszközölnie, 
mivel még csat jövő évben kerül katonai 
sorozás alá. — M. Vendel. A 30 filléres 
járulékok behajtásáért a községi elöljáróság 
felelős. Miután a tanításdíjat sem közvetetlenül 
a tanító tartozik beszedni, a 30 fillér beszedése 
sem a tanító gondja. Ha azonban a tanító a 
hatóság fölszólítása folytán a 30 fillért beszedi 
a beíráskor, ezzel nem cselekszik helytelen 
dolgot. Sok függ a tapintatos eljárástól. — 
Cs. József. Téves állítás az, hogy a tanító 
gyermeke a középiskolákban eo ipso mert 
tanítónak a fia, tandíjmentes. A közokt. min. 
úr intencziójához képest az ő közvetetlen 
hatáskörébe tartozó középiskolai igazgatók 
kötelesek még a megszabott arányszámon felül 
is különös tekintettel lenni a tanítók gyerme-
keinek tandíjmentesítésére — ha azok maga-
viselet és eló'metel tekintetében arra érdeme-
sek. Szegénységi bizonyítványt nem is kell 
tőlük követelni. Egyéb középiskoláktól is el-
várják. hogy7 lehetőleg méltányosak legyenek 
ily kérdésekben; de ezekre nézve saját első-
fokú hatóságuk intézkedése irányadó. Az illető 
min. rendelet számát nem is kell idézni. — 
F. László. A polg. isk. VI. osztályát végzett 
ifjúnak a tanítóképző Ill-ik (harmadik) osztá-
lyába való fölvételéhez szükséges tantárgykülön-
bözeti vizsgálat ügyében ahhoz a tanítóképző-
intézet igazgatóságához forduljon, a hol az 
illető fölvétetni kiván. Ezt előb-utóbb úgyis 
meg kell tennie, minek tehát kerülő ríton is 
járni. — K. Ferencz. A polg. leányiskolái 
magánvizsgálat ügyében — miután Fejérmegyé-
ben lakik — forduljon a székesfehérvári közs. 
polg. leányiskola igazgatóságához. Magánta-
nulók a lakóhelyükhöz legközelebb eső (abban 
a megyében levő) polg. iskolához forduljanak 
kérvényeikkel. — K. Gy. Olyan eshetőséget nem 
gondolunk, bogy valaki ugyanarra az időre — 
mint államsegélyes községi iskola tanítója — 
az államtól is, meg a községtől is kapjon 
korpótlékot. Ha önkormányzati jogú község 
külön, kormányhatóságilag jóváhagyott tanítói 
fizetési szabályzat alapján díjazza tanítóit, 
akkor ez a szabályzat az irányadó. — B. K. 
H. pusztai. 1. Miután 5 év óta uradalmi 
iskolai tanító s egyúttal gazdasági segédtiszt, 
továbbképzése szempontjából ajánlanók, hogy 
gazdasági szaktanítóvá képezze ki magát 
2-éves cursuson. A borászati felsőbb tan-
folyamra gazdasági főiskolát végzetteket vesz-
nek föl; Ont tehát oda szabályszerűit nem 
vehetik föl. Csak a földmív. min. adhatna erre 
kivételes engedélyt. 2. A „másik" egyén for-
duljon Keszthelyre tájékozásért. — M. János. 
Önnek is folyamodnia kell a honv. ministerium-

hoz nősülési engedélyért, ha most, midőn 
21 éves. házasodni akar. Községi jegyzőjükhöz 
forduljon útbaigazításért. — M. L. Adóhátra-
léka befizetésére a közs. elöljáróság rendszerint 
dobszóval való hirdetés útján hívja föl a 
közönséget. Ön bizonyára tudta, hogy hátra-
lékban van, mielőtt e miatt jövedelmét a kegy-
uraságnál lefoglalták. Nem lehet tehát e miatt 
panaszt emelni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Oroszországban nagyon 

forradalmi a hangulat. A pétervári rendőrség 
néhány nap előtt fölfedezte a „Narodna Volja" 
(nemzeti akarat) czimü titokzatos forradalmi 
bizottság helyiségét. A rendőrség megállapí-
totta a lefoglalt iratokból, hogy a bizottság a 
czárt halálra Ítélte, föltéve, hogy egy év alatt 
meg nem adja az alkotmányt. A czáron kívül 
még három előkelő államiérfiut is halálra itél-
tek. Ezek közül az egyiket: Bogoljepov köz-
oktatásügyi ministert már meg is gyilkolták. 
A másik kettő — Podjedonoszeev, a szent 
szinódus elnöke és Szipiagin belügyminister — 
ellen épp az utóbbi napokban követtek el 
merényletet. A „Narodna Volja" szervezete az 
egész birodalomban szerte ágazik és körülbelül 
ötmillió tagja van, a kik között sok katona-
tiszt és feltűnően sok pap is van. A rendőrség 
erélyesen nyomoz ebben az ügyben és első-
sorban elrendelte, hogy az összes orosz temp-
lomokban hatósági közegek ellenőrizzék a papok 
prédikáczióit. — A Mandzsúriára vonatkozó 
külön kinai-orosz egyezmény is sok gondot okoz 
az orosz kormánynak. Az egyezmény aláírását a 
kinai császár megtagadta, de valószinüleg csak 
azért, hogy időt nyerjen. A vége alkalmasint mégis 
csak az lesz, hogy Oroszország megtartja Man-
dzsúriát. — A hármas szövetséget attól féltették, 
hogy Olaszország kiválásával megbomlik. Okot 
ez aggodalmakra az olasz hajórajnak a köz-
társasági elnök üdvözlésére történő megjelenése 
adott. De B'dlow német kanczellár és Zanar-
delli olasz ministerelnök találkozása eloszlatta 
ez aggodalmakat. — A délafrikai békea'kudo-
zások meghiúsulása után a búrok ismét erélye-
sen láttak az ellenállás szervezéséhez s már 
jelentik is, hogy Botha és Be Wett egyesültek. 
Krüger elnök egy újságírónak azt mondotta, 
hogy még sokáig folytathatják a háborút, mert 
van még elég harczosuk, fegyverük és lövő-
szerük. Ha az angolok nem volnának vakok 
és meghagynák függetlenségüket, a búrok 
nagyon sok engedményre volnának hajlandók s 
a béke örök időkre biztosítva lenne. — 
Románia nagy pénzügyi nehézségekkel küzd. 
Ezzel a pénzügyi válsággal szemben a román 
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király abbeli óhajtásának adott kifejezést, 
hogy ezentúl a czivillistából is vonjanak le 
bizonyos részt épp úgy, mint az államhivatal-
nokok fizetéséből. 

— Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi 
minister Kovács Béla szatmármegyei, Kiszeli/ 
Árpád liptdmegyei. 1 falás.: Ferencz vasmegyei, 
,Sebesztha Károly temesmegyei s Zágróe.:ky 
Gyula abaiíjtornamégyei tanfelügyelöket ugyan-, 
azon minőségükben és jelen állomáshelyükön 
való meghagyása mellett a VII. fizetési osztály 
3. fokozatába kinevezte. 

— ü j kir. tanfelügyelő. A vallás- és köz-
oktatásügyi minister dr. Gulyás Ferenczet, a 
somogyi tankerület önálló vezetésével nieg-
bizott kir. segédtanfelügyelőt, ezen tankerület 
kir. tanfelügyelőjévé kinevezte. 

— A franczia fonominiikusok Czukrász 
Rózának. A francziaországi fonominiikusok 
nagy emberbaráti egyesülete, mely nemcsak 
az ottani közoktatási, de a belügyi minister 
védnöksége alatt is áll és tagjai közé számítja 
a franczia városok és tanítók nagy részét, elisme-
rését óhajtván kifejezni Tomcsányiné-Czukrász 
Róza működése iránt, nagy tanácsának határo-
z itából egy művészi kivitelű dísz-emlékérmet 
küldött neki, melyen egy csoport gyermek 
fonomimikai jelekkel mutatja (mindegyik más-
más hangot) e jelszót: Sois jnste et bon. 
(Légy igazságos és jó.) Egy másik fiú ugyanezt 
a jelmondatot irja föl gyors- és folyóirási 
jelekkel a táblára. A másik oldalon az egye-
sület czíme olvasható köriratban, a közepén 
plasztikus babérkoszorúban a kitüntetett neve : 
.. Rose Tomcsányi." 

— A Tanítók Tanácsadóját Hidasi Sándor, 
Ungmegye kir. tanfelügyelője a következő 
rendeletben ajánlotta vármegyéje iskolaszékei-
nek: „Tekintetes Iskolaszék! Ujváry Béla és 
dr. Gödz József uraktól, a Néptanítók Lapjának 
szerkesztőitől Tanítók Tanácsadója czímmel 
úgyszólván nélkülözhetetlen könyv jelent meg, 
nielv a törvények, utasítások, rendeletekből 
tájékoztatást nyújt a tanítók jogviszonyairól, 
katona-, anyagi-, nyugdíj-, adó-, egyesületi 
stb. ügyeiről és a Néptanítók Lapja szer-
kesztőségénél fűzve 2 korona 60 fillérért, 
kötve 3 koronáért kapható. Miután hozzám is 
gyakran tétetnek egy s más dologban kér-
dések, melyek e könyvben részletesen, ala-
posan tárgyalvák; miután igen kívánatos, hogy 
úgy a tanítók, mint az iskola élén álló ható-
ságok kezében legyen olyan könyv, mely a 
fölmerülő kérdésekre a feleletet megadja: 
ezen művet melegen ajánlom a Tek. Iskolaszék 

szives figyelmébe s fölkérem, hogy azt a fel-
ügyelete alatti iskola részére megszerezni szíves-
kedjék. Kiváló tisztelettel. Ungvárt, 1901 már-
czius 14-én. Hidasi Sándor, kir. tanfelügyelő.1 

' — Rövid hírek. A Tanítók Háza 'gyufáját 
Pratscher Vilmos kartársunk ajánlatára Bács-
Feketehegyen Tráner Hermann kereskedő meg-
rendelte és mint említett kartársunk nekünk 
írja, ott általánosan fogyasztják. — A vörös-
mmiy-szobor és a'apra f. é. márcz. 31-ig az 
Eötvös-alap pénztárába 2045 K. 15 f. folyt 
be. — Kántorok Lapja czímű lap indult meg 
Budapesten; szerkesztője Tördesi Kálmán, fő-
munkatársa Itesnován R. Megjelenik minden 
hó 1.-én és 15.-én; szerkesztőség és kiadó-
hivatal I. ker., Fehérvári-út 40. szám. Elő-
fizetési ára zenem elléklettel egész évre 8 K., 
félévre 4 K., negyedévre 2 K. — Gyűlések. Az 
alsófehérmegyei tanítóegyesület gyulafehérvár-
magyarigeni fiókköre f. hó 12.-én Magyar-
Igenben az áll. el. iskola helyiségében gyűlést 
tart. A keszthely-sümegi róm. kath. tanítókör 
f. hó 18-án Zala-Szent-Gróthon tartja tavaszi 
rendes közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Munteán János (Ohabicza) 30 f.; 
Nagy Gyula Miskolcz (a Grossmann és Heim-
lich budapesti fényképészek által a tanulóiról 
készített fényképek után kialkudott összeg) 
6 K. 40 f.; Csath András, Kunágota (tisz-
teletdíjából) 2 K. — 2. Eötvös-alapra: Kápolnás-
nyéki segély-egylet (az 1900. üzletévi tiszta 
nyereségből) 5 K. 6 f. — 3. Vörösmarty-szo-
borra és alapra: szapáryligeti állami népiskola 
gyüjtőívén (bek. Scháger Ferencz igazgató-
tanító) 8 K. 26 f. (ehhez járultak: Scháger 
Ferencz 1 K.: Priegl Paula 40 f.; Kallina 
Anna 1 K.; Benczúr István 40 f.; Steiner 
Miksa 50 f.; Kriegner Sándor 50 f.; a növen-
dékek filléres gyűjtése' 4 K. 46 f. = 8 K. 
26 f.): nagy-sombori Emke-iskola növendékei: 
2 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(Vll. Wesselényi-u. 44.) 

— Halálozás. Kovács Hajnalka bánffy-
hunyadi helyettes áll. isk. tanítónő, m.hó 23.-án 
életének 20-ik évében, hosszas szenvedés és a 
halotti szentségek áhitatos fölvétele után jobb-
létre szenderült. Áldás emlékére! 

Tartalom: Az első segélynyújtás. Tienéc.s Gusz-
táv. — Két tanító-gyülés. — A tanítók felelőssége. 
I. Mákkay János. lt. Deschensly János. — Az iparos-
tanonez-iskolai tanítók panasza. Nngy Béla. — Hiva-
talos rész. — Szünóra: Képek a tanító-világból. 
Váczy István. Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyojpatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 14-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A ny íregyház i ág. ev. egyház egyik, elhalálozás 

folytán, megüresedett tanyai tanítói állomásra pályá-
zatot hirdet. Kötelességek: négy vegyes osztály 
vezetése. Tannyelv : magyar. Javadalmazás : évi 800 
korona készpénzben, évnegyedenkint előlegesen 
fizetve, természetbeni lakás, a szülőktől fűtőpénz és 
a szolgálati évek után járuló 5-üd éves korpótlék. 
Pályázhatnak ág. ev. vallásű, okleveles tanítók, vagy 
képezdét végzett egyének. A megválasztott tanító 
egy sikeres próbaév elteltével véglegesíttetik. Az 
állomás a választás után azonnal elfoglalandó. 
Kellően fölszerelt kérvények április 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Nyíregyháza, 1901 márczius 26. Bogár 
Lajos, elnök. (317—II-2) 

Betöltendő a s eps i szentgyörgy i állami polgári 
leányiskolánál, a jövő tanév elején elfoglalandó évi 
1600 korona fizetésből, évi 400 korona igazgatói 
díjból és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott igazgató-tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó azon állami vagy államilag 
segélyezett községi polgári, illetve felső népiskolai 
rendes tanítók, kik a nyelv-, történettudományi szak-
csoportra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
május hó 10-ig Háromszékvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Budapest, 1901. évi márczius hó 
30-án. A minister meghagyásából: dr. Axaméthy 
Lajos, ministeri tanácsos. (12/h—I—1) 

Gerde és Rugásd tiókközségek róm. kath. kántor-
tanítói állására április végéig pályázat hirdettetik. 
Javadalma: tisztességes lakáson kívül: 2 hold 554 
• -Öl belsőség 90 kor.); 6 hold kitűnő föld, 
őszszel egyszer szántva ( = 200 kor.); 180 pár mind-
egyike után 4 korona 760 kor.) negyedévenkint 
fizetve; minden iskolás után (jelenleg 35); '/» öl fa 
(kemény) és egy kor. 10 fillér ( = 178 kor. 50 fl.ll.); 
ismétlő-iskoláért községenkint 21 kor. és fél öl fa 
( = 62 kor.); alap. szt. misék után stóla 40 korona. 
Ezenkívül lehet még 40—50 korona stóla, de ingado-
zása miatt föl nem vétetett a jövedelembe. Összes 
jövedelem : (készpénz 880 kor. 50 fill., föld és fa 450 
korona) 1330 korona 50 fill. nyugdíjba 1138 korona 
számíttatik. Tannyelv: magyar. Kötelessége a ren-
desen kívül: ünnep és vasárnap szt. misén jelen lenni, 
advent és n.-bőjtben kedd és pénteken az iskolában 
litániát tartani Személyes megjelenést a nép meg-
kívánja. Kérvény fönti határidőig a szabad-szt.-
királyi plébánia-hivatalhoz (pósta helyben. Baranya) 
küldendő. Ujváry Géza, plébános, iskolaszéki elnök. 

(331—I—I) 
Kis -Kirá lyság i (Csongrádm.) uradalmi pusztai 

róm. kath. tanítói állomásra pályázat nyittatik. Java-
dalmazása: tisztességes lakás, 600 kor. készpénz, 10 
mtr tűzifa, 1 hold szántott tengeri föld, 1 darab 
tehéntartás, házikert. Ezenkívül 1 drb lótartásra 2 
hektoliter zab, 28 mtrm. gyepszér. i, 14 mtrm. tavaszi 
szalma. Köteles a tanítást a lakhelyétől közeleső 
újvárosi és csere-szt.-lászlói majorokban teljesíteni. 
Szünidők alkalmával az uradalomban felügyelni tar-
tozik, a miért külön díjat élvez. Kellőleg fölszerelt 
kérvények gróf Károlyi Sándor excellencziájához czí-
mezve, alulírotthoz küldendők. Derekegyháza, u. p. 
Szentes. Bajcsy Gábor, lelkész. (330—11—1) 

Mozsgón (Szigetvár mellett, vasúti állomás) a 
közös községi iskolában az osztálytanítói állás meg-
üresedett, melyre április 30-ig pályázat nyittatik. 
Javadalmazás: 800 (nyolezszáz) korona évi fizetés, 
egy bútorozott szoba, tisztogatás és fűtés. Lejthényi 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (340—II—1) 

| A bokodi (Komáromm.) ág. hitv. evang. gyüle-
j kezetben a másodtanítói állásra pályázat nyittatik. 

Fizetése: a gyülekezeti pénztárból 600 korona és 
4 mt. fa. Államsegélyből 176 korona. Kötelessége: 
az alsó 3 osztályt vezetni s a főtanítót a kántori 
teendőkben kisegíteni. Az állás ápril 15-én elfog-
lalandó. Az ág. ev. iskolaszék elnöksége. 

( 2 9 7 - 1 - 1 ) 
Trencsénmegyei Omasztina község államilag 

segélyezett ág. hitv. evang. népiskolájához okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése : szálláson kívül 800 ko-
rona és megfelelő korpótlék. Tannyelv : tót-magyar. 
Szükség esetén okleveles óvónők is pályázhatnak. 
Kellőleg fölszerelt folyamodványok április 25-ig Riesz 
Károly iskolaszéki elnökhöz Zay-Ugróczra küldendők. 

( 3 3 5 - I I - l ) 
Torontál-Vásárhely községi állandó gyermek-

menházvezetőnői állás lemondás folytán üresedésbe 
jött. Törzsfizetés 240 korona és 160 korona személyes 
pótlók, összesen 400 korona, havi előleges részletek-
ben és 120 korona lakpénz vagy szabadlakás. A kér-
vények menházvezetőnői képesítéssel ellátva f. év 
május 8-ig a községi iskolaszékhez küldendők be. 

(323—III—1) 
Tisza-Várkonyban (J.-N.-K.-Szolnokm.) a róm. 

kath. kántortanítói állomás elhalálozás folytán ürese-
désbe jővén, erre ezennel pályázat hirdettetik. Évi 
fizetése a róm. kath. hitközség pénztárából 600 
korona, vallásalapból 64 korona, 8 katasztrális első-
minőségű szántóföld, I'/J hold rétiföld haszonélve-
zete. Szabad lakás: 2 szoba, a szükséges melléképüle-
tekkel és kis házikert. Stóla 1500 lélek után öreg 
halott után 1 korona 04 fill., kis halott 52 fill., 
énekes miséből 80 fill., olvasott miséből 40 fill., 
hirdetés-irásért 54 fill., alapítványos miséből 27 ko-
rona. Halotti búcsúztatásért személyenkint 20 fill. 
Egyházadót nem fizetők után duplán vétetik a stóla. 
A megválasztott állomását haladéktalanul tartozik 
elfoglalni. A nyilvános próba és a választás, melyre 
a folyamodók személyes megjelenése kívántatik, f. 
évi május hó 1-én délelőtt 10 órára állapíttatott meg. 
Az állomás elnyeréseért oklevéllel bíró egyének 
pályázhatnak. Megjegyzendő, hogy az elhunyt kántor-
tanítóné özvegyi joga f. évi junius 22-ig terjedvén, 
az új megválasztott kántortanító a föld és vallás-
alapból nyerendő haszon élvezetére csak ez időtől 
nyer jogot. A folyamodók okmányaikat kellően föl-
szerelve a helybeli róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
főt. Lévai Mihály egyházkerületi tanfelügyelőhöz 
Abauj (Pestmegye) küldendők. T.-Várkony, 1901 ápri-
lis 5-én. Yimmer Ferencz, r. kath. lelkész és iskola-
széki elnök. ( 339—II—1) 

Szegha lom községben elhalálozás folytán ürese-
désbe jött óvónői állásra ezennel pályázatot nyitok. 
Az óvónő fizetését képezi az alapítványi összeg, 
5.000 frt = 10.000 korona 6°/o-os kamata: 600 korona 
készpénz; 7i telek föld, vagyis 44 hold 1200 [ -ölével 
és a még egyénileg nem telekkönyvezett közös-
legelőbeli járandóság adómentes haszonélvezete ; ter-
mészetbeni szabad lakás. A pályázati kérvények 
f. évi április hó 30-ig nyújtandók be az óvodai 
felügyelő-bizottság elnökéhez; később beadott kér-
vények figyelembe nem vétetnek. A megválasztott 
óvónő köteles állását 1901. évi szeptember elsején 
okvetlen elfoglalni, s földilletménye is ez időtől illeti 
meg. Szabó Sándor, f. b. elnök. 336—III 1 

Torontálmegye Uj-Szent-Péter községe julius 
és augusztus hónapokra nyári menedékházat nyit, 
mely állásra pályázat hirdettetik. Havi javadalma 
husz korona és szabad lakás. Pályázni óhajtó me-
nedékházi dajkák fölkéretnek okmányaikkal fölsze-
relt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz folyó 
évi április hó 20-ig beterjeszteni. Neiser Vendel. 

(320—III—1) 
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Kántorsegéd kerestetik azonnali belépésre 60 kor. 
szokásos stóla fizetés mellett. Mezőtúri róm. kath. 
cgyh.-gondnokság. (332—1—1) 

Református orgonista-tanító állást keres szeptem-
berre. Szalók, 1901 április 3. Tóth Antal Ferencz, 
(u. p. Butka, Zemplénm.) (338—11- 1) 

Borsodvármegyében Tisza-Kürthre oklev. róm. 
kath. kántortanító kerestetik. Javadalmazása: 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló, házikert. Hivatalosan meg-
állapított jövedelme: tanítói 151 kor. 60 fill., kán-
tori 493 kor. 04 fill. Valóságban azonban jelentéke-
nyen többre üt. Részletezve: 1. a községi pénztár-
ból 132 kor., 2. tandíjból mindennapi tankötelesek 
után (60—65) fejenkint 1 kor. 40 fill., ismétlősöktöl 
80 fill., 3. 12 kat. h. szántóföld, 8 kat. h. kitűnő rét, 
melynek adóját maga fizeti. Ez 4—500 koronáért 
bérbe adható, 4. a hitközségtől 84 kor., 5. az anya-
egyházban (körülbelül 500 lélek után) párbér: 1 v 
rozs, 40 fill., cselédektől ennek fele, 6. alapítványi 
misékért 12 kor., 7. stóla: a materben egy aktus 
1 kor., a filiálisban (ötödfélszáz lélek) 2 kor., gyermek-
búcsúztatás 1 kor., nagy halott 2 kor., 8. ostya-
sütésért 5 kor. Államsegélyből fizetéskiegészítésre 
kilátása lehet. Választás április 23-án, d. e. 9 órakor. 
Személyes megjelenés. Vasútállomás Nyék-Ládháza. 
Az állomás mennél előbb elfoglalandó. A megválasz-
tott szeptember közepéig mérsékelt díjazást kap. 
Kérvények plébániai hivatal Tisza-Kürth, u. p. 
T.-Tarján küldendők. (325—1 1) 

H I R D E T É S Ü K . 

— Á l l i i m i t a n í t ó - p á r C H K « -

„5-tanítós" F. -Szál láspatak (Hunyadmegye). 
(334—1-1) 

#> !! Méhészeknek és baromii-
tenyésztőknek fontos!! $ & 

A f. 1901. évi gazdagon illusztrált árjegyzék 
méh kaptárokról, méhészeti eszközök, baromfi -
tenyésztési czikkek és segédeszközökről meg-
jelent és kívánatra mindenkinek ingyen meg-
küldi : 

Küliii<> Fprencji, 
első magyar kereskedelmi iuéhtelepe és állat-
tenyésztési czikkek raktára, Budapest, 1. ker., 

(312) Attiia-utcza. III 1 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I . bővített, új kiadós: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—13) 

Egy 12 és 7 szóló változatú pedálos 

jótállás mellett mérsékelt árban eladó. A hol is 
megrendelések a legújabb rendszerű orgonák építé-
sére elfogadtatnak. Sza lay Gyula, müorgonaépí-
tőnél Székesfehérvárott. (309—III-3) 

w w w w w w w w w W W W w w 

Polgár Üánilor 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, (2ii9 X—4) 

V I I . , E r z s é b e t - k ö r ű t 50 . 
Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi és 

betegápolási eszközöli. Guinmi-áruk, Suspensoriuiii, 
irrigator-fecskendők stb., legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötők, has- és 
köldök-kötők. Valódi franczia különlegességek 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czínire ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen v é d v e 16.302. s zám alatt. 

°m w w w w w 'J> w * w w w w w *»> 

# # # # # # # # 
Hirdetmény. 

Tisztelettel tudatjuk, hogy a 

LIIII|M'1 Róbert budapesti czég 
kiadásában megje len t 

G ^ a e b l e r - C h e r v e i i - í e i e 

Magyarország' és Európa 
hegy- és vízrajzi térképeit 
r ak tá ron t a r t j u k s azok ezen igazga tóságná l 

következő árak mel le t t k a p h a t ó k : 

I. Magyarország liegy- és vízrajzi, nagy 
fali térképe, vászonra húzva tokban , 16 korona, 
léczekkel el látva 19 korona. 

II . Magyarország polit ikai nagy fali térképe, 
vászonra búzva tokban 16 korona, léczekkel 
ellátva 19 korona. 

I I I . E u r ó p a hegy - és vízrajzi nagy fali tér-
képe, vászonra búzva tokban , 27 korona 
60 fillér, léczekkel 27 korona 60 fillér. 

IV. E u r ó p a poli t ikai n a g y fali térképe, 
vászonra húzva t okban 27 korona 60 fillér, 
léczekkel 27 Icorona 60 fUlér. 

Megrendelés a lkalmával az árösszeg elő-
legesen beküldendő. 

A in. kir. tud.-egyet. nyomda 
igazgatósága. 

w v w 
Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V Á 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 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, 11. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

JCéssirat o l t a t n e m a d u n l c v i s s z a . 

A gyermeki lélek megfigyelése. 
E lap olvasói talán nem veszik 

tőlem rossz néven, ha fejtegetéseimet 
a tanítással és neveléssel foglalkozók 
egy általános hibájának fölémlítésével 
kezdem meg. Az a körülmény, hogy 
magam is tanító vagyok, s hogy peda-
gógusoknak irok, talán éppen köte-
lességemmé teszi az őszinte beszédet. 
A hiba, melyet fölróni akarok, hogy: 
nem ismerjük a gyermekeket * Azt hiszem, 
tisztelt kartársaim csak azért nem 
érzik magukat sértve ezen állítással, 
mert a hiba általános. De ha e vádat 
a mentő körülménytől eltekintve vizs-
gáljuk, súlyosnak kell azt ítélnünk. 
Ugyanis, ha mi jó tanítók s nevelők 
akarunk lenni, okvetlen szükséges, hogy 
ismerjük azt, a kit nevelünk. Az orvos 
nem fog az orvosláshoz .'íddig, míg 
tisztában nincs a betegséggel ; az 
ügyvéd először tanulmányozza az esetet 
s azután védi azt meg; a gyáros, hogy 
jó czikket gyárthasson, fizikai és kémiai 
vizsgálat alá veszi az anyagot, a melyet 
föl akar dolgozni. Mi azonban, tanítók 
s nevelők, ot t tartunk még, a hol 
— bocsánat a kifejezésért — a hol 

* Pedagógusaink eddig is foglalkoztak a gyermeki 
lélek megfigyelésével, de nem oly rendszeresen, mint 
a hogy t. munkatársunk óhajtja és vele együtt mi 
is. Az a megjegyzése tehát, hogy ,.nem ismerjük a 
gyermekeket", nézetünk szerint ilyen restringált 
értelemben veendő. Szerk. 

a parasztgazda van. Haladunk a régi 
megrögzött hagyományos úton. Azt, a 
kit nevelünk, a gyermeket, az ő testét , 
lelkét, környezetét, múltját nem ele-
mezzük, nem tanulmányozzuk tudo-
mányos alapon. Ezért, a mikor a gyer-
meket egy-egy újabb nevelői hatásnak 
teszszük ki, vagy sablonszerűén járunk 
el, vagy bizonytalanul kísérletezünk. 
Inuen van, hogy annyi sok vetet t mag 
hull el terméketlenül s annyi sok a 
jó mag között a gyom. El kell ismer-
nünk, hogy a gyermek bizony sokszor 
a mi nevelői s tanítói hatásunk ellenére 
válik jóvá. 

Hogy mennyire nem érdeklődünk a 
gyermekek dolgai iránt, legjobban bizo-
nyítják a mi egyesületi tárgyalásaink 
és szaklapjaink. Ezekben foglalkozunk 
mi szervezeti, iskolapolitikai s az anyagi 
érdekeinket illető ügyekkel; helyet szo-
rítunk általános vagy részletes nevelés-
tani elmélkedéseknek, metodikai fejte-
getéseknek s ritkán neveléstörténeti 
tanulmányoknak. A gyermekről szóló 
értekezések, czikkek a nagy ritkaságok 
közé tartoznak. Ilyenek csak a leg-
újabb időben fordulnak elő elvétve. 
Innen van, hogy annyi a köznapiság, 
ismétlés, unalmasság a mi értekezé-
seinkben, vitáinkban, ha nem szervezeti 
ügyről van szó. Önmagunkat s nevelés-
tani könyveinket kimerítve, tartal-

Lapnnk l(>-ik szániához egy melléklet van csatolva. 
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matlanokká, szalmacséplőkké válunk. 
Heves vitába elegyedünk s konkrét 
adatokat fölhozni nem tudván, magunk 
sem tudjuk, mi értéke volt vitánknak. 

Tanítás közben egész érdeklődésünket 
az a tndomány köti le, a melynek egy 
té te lén a leczkeóra alatt túl akarunk 
adni. Mi nem vagyunk igazán nevelők 
s oktatók az iskolában, hanem a tudo-
mány elárusítói. A mi tanítói mester-
ségünkhöz csak tudomány kell s némi 
formális ügyesség. A mi munkánk 
szakszerűségét csak mi tartjuk nagyra, 
a nagyközönség kevésbbé; mert látja, 
hogy idővel azok is épp oly jó taní-
tókká váltak, a kik papi, ügyvédi vagy 
orvosi diplomával léptek a tanítói 
pályára, mint a kik elvégezték a peda-
gógiai iskolákat. 

A gyermek iránt az elemi s főleg a 
középiskolákban leginkább csak annyi-
ban érdeklődünk, hogy a leczkét tudja-e, 
s hogy a leczkét a tanítás alatt nem 
zavarja-e? S ha elértük, hogy a leczkét 
tudja, magát a leczkén jól viselte, ki-
merítettnek hiszszük kötelességünket. 
Hogy a gyermeket, az ifjút milyen 
hajlamok indítják jó vagy rossz csele-
kedetre, milyen indulatok küzdenek 
egymással, sőt hogy ő mily munkával 
jut a leczkéje megtanulásához; hogy 
a mit tanítunk, jól belé illik-e az ő 
lelki világába: azzal keveset törődünk. 
Igaza van azon jeles orvos-pedagógus-
nak, a ki azt mondta: „Mi a gyer-
mekeket csak tanulóknak tekintjük s 
nem psychologiai objektumoknak." 

A viszonyok megváltozása sokfélé-
től függ. Függ mindenesetre a szer-
vezeti reformoktól, kormány-intézkedé-
sektől, társadalmi s anyagi helyzetünk 
javulásától. De át kell alakulnia a 
nevélés-tudománynák s módosulnia kell 
a mi érdeklődésünk irányának is. Való, 
hogy a jelenlegi nevelés-tudomány nem 
alkalmas arra, hogy érdeklődésünket a 
gyermek, mint lélektani objektum iránt 
fokozza. A mi nevelés-tudományunk a 

maga lélektani tartalmát az általános 
lélektanból meríti. Még a legmodernebb 
nevelés-tudományban, a Herbart-féle 
rendszerben is csak az általános vonásai 
vannak - meg a lélekfej lődéstannak. A 
Herbart-féle hodegetika tételei álta-
lánosságok határain túl nem mennek, 
dogmatikusak, egyoldalúak és bizony-
talanok. Elméletben szépen hangzanak, 
de gyakorlati értékök kevés. A Herbart-
féle pedagógikában, mert az alapul 
szolgáló lélektan a maga tételeit 
metaiizikai alapon építi föl, túlnyomó 
a spekulatív elem a tapasztalatinak 
rovására. 

A nevelés-tudomány kívánatos átala-
kulása a természettudományok hatásától 
várható. 

Csodálatos, hogy míg a természet-
tudományi induktív vizsgálatok az összes 
tudományokkal éreztették átalakító 
hatásukat, addig a lélektan mostanáig 
nem volt egyéb, mint a filozófia szol-
gálója. Wundt Vilmos, a kísérleti lélek-
tan megteremtője, a lélektant bevitte 
a természettudós laboratóriumába s e 
tudomány az induktív tanulmányok 
hatása alatt szédítően gyors fejlődés-
nek indult. Az apriorisztikus elméletek 
egymásután omlottak le s helyt adtak 
az induktív kísérleti alapon álló physio-
logiai lélektannak. 

A természettudományi irányzat hatá-
sának tulajdoníthatjuk azt is, hogy a 
fejlődés élve helyet talált a lélektanban; 
vagyis azon fölfogás, hogy az ember 
lelkét ne úgy tekintsük, mint készen 
adott szervezetet, hanem mint fejlődés-
nek eredményét; hogy a lelki szervezet 
úgy fejlődik ki, mint a tes t i ; hogy ma 
már ne elégedjünk meg a tér, idő, ok 
fogalmának filozófiai meghatározásával, 
hanem vezessük vissza azokat a lélek 
legkezdetlegesebb nyilvánulásaira, a 
csecsemő első izomműködésére. Egy-
szóval: a természettudományi fölfogás 
rávezette az embereket a gyermek tanul-
mányozására. Az első paidologusok: 
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Tiedemann, Sigismund, Darwin, Preyer, 
orvosok, természettudósok és nem peda-
gógusok voltak. 

A gyermek psychologia (helyesebben: 
gyermekrajz) ma még ifjú, mondhatni, a 
fejlődés kezdetén álló tudomány; kör-
vonalai homályosak, rendszere és mód-
szere vázlatszerű, ingadozó. De pozitiv 
eredményei s tételei már most is vannak 
s mérlegelni tudjuk azt az átalakító 
hatást is, a melyet a pedagógiai tudo-
mányra kifejtendő lesz. Nem új ezélokat 
várunk a gyermekpsychologiától, mert 
a nevelés a czélt mindenkor a felnőtt 
ember lelkéből s társadalmából merít-
heti, hanem új módszert; nem új eszmét, 
de új tartalmat; az eszközök új elren-
dezését; a természethez, a viszonyokhoz 
való közeledést, tehát nagyobb gyakor-
latiasságot s várunk exaktabb tételeket. 
De ha vitásnak mondható is az a hatás, 
a melyet a gyermekrajz a nevelés-
tudományra kifejtendő lesz, az már ma 
is kétségtelen, hogy a nevelés-tudományban 
az általános lélektannak egyedül uralkodó 
helyzete meg van törve s kénytelen lesz 
a pedagógika a gyermekpsychologiát, 
mint egy új hatalmas mellékfolyót föl-
venni magába s ez új tan a régi tudo-
mánynak medrét csak szélesíteni és 
mélyíteni fogja. 

Az Amerikában elért eredmények 
azt is mutatják, hogy a gyermek-
psychologiának nemcsak a nevelés-
tudományra, hanem a nevelés gyakorlati 
munkájára is van átalakító hatása. A 
pedagógusok figyelmét a nevelés tár-
gyára : a gyermekre konczentrálja. A 
gyermeki élet folytonos kutatása oda 
vezet, hogy a nevelés eszközeit, a 
tantárgyakat, a fegyelmező eljárásokat 
alárendeljük a főszempontnak, a gyermek 
lénye fejlődési törvényeinek, sőt hogy ezen 
főtényezővel szemben mi pedagógusok 
is alárendelt tényezőknek tekintsük 
magunkat. A nevelés súlypontja a gyer-
mekbe helyeztetik át, nemcsak az 
elméletben, hanem a gyakorlatban is, 

a mely elv egy általános revízió oko-
zójává leend. Vegyünk egy esetet a 
gyermekpsychologia hazájából: az Észak-
amerikai Egyesült Államokból. Az a 
gyermek-lélektani megfigyelés, hogy a 
gyermek a tárgyakat a felnőtt embe-
rétől eltérő fölfogással vizsgálja és raj-
zolja le, arra indította az amerikaiakat, 
hogy a népiskola alsó osztályaiban a 
rajz tanítását ne értelmetlen vonalak 
huzatásával kezdjék, hanem tárgyak 
rajzoltatásával. A gyermekek meg-
figyelik a tárgyakat s azokat a köz-
vet len szemlélet után vagy emlé-
kezetből a maguk módja szerint raj-
zolják le és csak a 9-éves korban 
kezdik meg az u. n. rendszeres rajz-
tanítást s azt is nem egyenes, hanem 
görbe vonalakkal, mert a gyermek 
jobban szereti és tudja rajzolni a görbe, 
mint az egyenes vonalakat. De hazánk-
ban is érezhetők már a gyermek-
psychologia hatásai, különösen a kisded-
óvásban; nemkülönben mind élénkebbé 
válik az a törekvés, a melynek leg-
utóbb Láng Mihály adott kifejezést 
jeles művében: „A munkaszeretetre 
való nevelés módjá"-ban, hogy a 
tanítás középpontjává a népiskola 
alsó tagozatában a gyermekek játék-
szerű foglalkozásai teendők, mert a 
játék és a játékszerű foglalkozások 
alkotják az 5—8-éves korban még a 
gyermek egész lelki világát. Hiszem 
is, hogy ha nálunk a gyermekrajzi 
tanulmányok általánosakká lesznek, a 
gyermekpsychologiából, mint életerős 
forrásból, frissen fognak előbugyogni 
egyéb törekvések s be fogjuk látni 
különösen a középiskolai oktatás terén 
megcsontosodott azon ősi hibánkat, 
hogy a gyermekben már a felnőtt 
embert s nem magát a gyermeket 
nézzük. 

A pedagógiai gyakorlatról lévén szó, 
nem hagyhatom megemlítés nélkül a 
gyermek-megfigyelések egy jó hatását. 
A gyermekekkel való foglalkozás meg 

16* 
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is szerettet i velünk a gyermekeket s 
bensőbbé teszi a tanító és tanítvány, a 
nevelő és növendék közötti viszonyt, a mi j 
pedig a jó, a sikeres bánásmód alap-
föltétele . Az egyes gyermekekkel való 
törődés által megszokjuk, hogy az 
összes mel le t t lássuk az egyes t i s ; 
hogy minden egyes tanulót ne csak 
egy numerusnak tekintsünk (a mint az 
különösen a középiskolákban történik), 
hanem önálló világnak, külön megfej-
tendő lélektani problémának; h o g y a 
hibák megíté lésénél a mot ívumokat 
keressük; hogy megkülönböztessük a 
normális lé lektől az abnormálist; h o g y 
a gyermek lényét mindig a maga egé-
szében fogjuk föl, s ha valami történik, 
például leczkéjét tudja vagy n e m tudja, 
akkor ezt a je lenséget is a többi 
lelki erőkhöz, tulajdonságokhoz való 
viszonyában kutassuk. 

Végre a gyermekek megfigyelésére 
való törekvés okvet len közelebb hozná 
a tan í tó t a szülői házhoz; az okok föl-
derítése, a gyermek egyéniségének teljes 
megismerése a szülőkkel való érintkezés 
és tanácskozás nélkül kivihető n e m 
volna. Kiemeltetnék az iskola szuverén 
elzárkozottságából s visszaadatnék az 
életnek, a társadalomnak. 

Az irányelvről és a teendőkről egy 
következő czikkben fogok szólani. 

(Budapest. I Nagy László. 

Az évzáró vizsgálatok. 
A huszadik század pirkadó hajnala sok sok 

elavult intézményre veti sugarait és az emberi 
elme, a mely nem tűri a maradiságot, a retro-
grád elveket, tőle kitelhetőleg razziát is tart 
eme elavult intézmények fölött. Ez mind nagyon 
helyes és szép dolog. Ámde ne hagyjuk figyel-
men kívül azon egyszerű tényt, hogy a sepre-
getés közepette, gyakran a szemét közt eltévedt, 
elveszett csillogó gyémántot is kiseprünk. Azért 
azt mondom, hogy csinján a reformeszmékkel! 
Ha valami megkívánja a stabilitást, úgy az 
elsősorban a népoktatás ügye. A kapkodás, 
az experimentálás itt csak kárt okozhat. Jele 
annak, hogy az 1868 : XXXVIII. t.-czikket 
sem bolygatták meg egyszerre, hanem mint az 

odvas fogakat — ma ezt, holnap azt reparál-
ják, pótolják egy jobbal, alkalmasabbal. Es ez 
nagyon is helyén van így. Az évzáró vizsgála-
tokkal is így vagyunk. Vájjon ki mondhatja, 
hogy az évzáró vizsgálatok ártanak a tanügy-
nek, a tanítónak, a növendéknek ? Senki! 
Objektíve azt lehet mondani, hogy 1. az év-
záró vizsgálatok nem egyöntetűek, 2. sok 
helyt nem felelnek meg feladatuknak, 3. sok 
helyt visszaélnek velők az ügy rovására, stb. 
stb. Nos, mi következik ebből ? Nem az, hogy 
a fürdővel öntsük ki a gyermeket is, a gyom-
mal tépjük ki a szemes csemetét is, hanem az 
következik, hogy tisztítsuk meg az évzáró 
vizsgálatokat a gyomtól, a sallangtól és legyen 
a vizsgálat az, a minek lennie kell. 

Sokat értekeztem én már az évzáró vizsgá-
latokról bel- és külföldi szakemberekkel, és 
kategoricze egy sem merte kimondani azt, hogy 
nem kell vizsgálat! De hát ezt nem is mondhatja 
senki! Tanügyünk — sajna ide, sajna oda — 
még mindig nem oly dédelgetett gyermeke a 
társadalomnak, a milyennek lennie kellene. 

Akárhány iskola van, a mely az iskolaszéket, 
gondnokot, elnököt egyik évzáró vizsgálattól 
a másikig nem is látja. Ez ugyan nem volna 
oly nagy baj, mert a tanító, ha lelkiismeretes, 
amúgy is tanít, igen ám, de a gondnok vagy 
elnök ilytén módon nem látja meg, hogy 
kopott a tábla, szakadozott a térkép, rondák a 
padok stb.! 

így legalább egyszer egy évben vetődik oda 
az az iskolaszék. Az az évzáró vizsgálat még 
az egyedüli kapocs, a mely a népet az isko-
lához fűzi. Ha azt is elszakítjuk, a tanügy 
fogja fájlalni! 

Schőn József kartársammal csak azt mond-
hatom, hogy _ én is teljes objektivitással szólok 
az ügyhöz. 0 már sok dicséretet aratott az 
évzáró vizsgálatokon, én pedig sziszifuszi mun-
kát végzek azokon. Egy hatosztályú iskolának 
igazgatója lévén, 6 teljes félnapon át kell 
vezetnem a vizsgálatokat sokszor 30% C. 
hőségben. Es hogy annak daczára az évzáró 
vizsgálatok megtartása mellett szólok, teszem 
azt tisztán az ügy érdekében. 

22 évi praxisom alatt azt is tapasztaltam, 
hogy sok tanító nagyon lanyha munkát végezne, 
ha nem tartana attól, hogy az évzáró vizsgá-
latokon be kell neki számolnia az eredmény-
ről. Mert hiába, valameddig gyarló emberek 
lesznek a földön, mindaddig lesznek olyanok 
is, a kik a kötelességet csak akkor teljesítik, 
ha arra őket rákényszerítik. Es vájjon a bíró-
ságokat, közlekedési és pénzügyi — valamint 
katonai és egyéb hatóságokat, közegeket nem 

j ellenőrzik-e ? 
i Azt mondják erre, hogy imhol az iskolaszék 
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gondnokság, gyakorolja az az ellenőrzést tanév 
közben. Ez helyes is volna, de hát ezek nem 
fizetéses ellenőrzési közegek és őket arra rá-
kényszeríteni mégsem lehet, miért vágjuk tehát 
el annak útját, hogy legalább az év végén 
teljesítsék kötelességüket ? 

Hogy az évzáró vizsgálat olyan legyen, hogy 
czéljának megfeleljen, az tisztán a tanítótól 
lügg. Hogy holmi abszurd dolgok elő ne for-
dulhassanak a vizsgálaton, én leirom a földol-
gozott tananyagot a legrészletesebben. Leirom 
a tanulók névsorát és megrubrikázom az ívet 
tantárgyak szerint, aztán vigyázok, hogy 1. min-
den gyerek feleljen, 2. hogy csak azt kérdez-
zék a tanulótól, a mit a tanterv, a földolgozott 
anyag föltünt< t, magában foglal, 3. minden 
óra végével 10 percznyi szünetet adok a gye-
rekeknek, 4. vizsgálat utáni napon évzáró 
ünnepélyt tartok, mely alkalommal a tanulók 
szavalnak és a jutalmakat kiosztjuk. 

Négy-öt óráig tartván minden egyes osztály-
nak a vizsgálata, — egyszerre csak egy osz-
tály vizsgázik, — jut idő arra, hogy minden 
gyermek feleljen és elejét veszem annak, hogy 
egyik-másik szülő panaszkodjék, miszerint az 
ő gyermeke nem felelt. 

Hogy mi az évzáró vizsgálat erkölcsi haszna, 
sikere ? Azt hiszem nincs széles e hazában 
tanító, a ki el ne ismerné, hogy rendes me-
derbe terelve az évzáró vizsgálatok úgy külső, 
mint belső lefolyását, igen is nagy erkölcsi 
haszonnal, sikerrel járnak. 

1. Buzdítják a tanítót és tanulót a munkás-
ságra. 

2. Szoktatják a tanítót és tanulót a nyilvá-
nosság előtt szerepelni, gondolataikat szabato-
san kifejezni. 

3. Módot nyújtanak a nagyközönségnek, 
hogy meggyőződjék az iskola hasznos mivol-
táról, a tanító nehéz és fárasztó ténykedéséről 
és annak sikeréről. 

4. Serkentik az iskolaföntartókat az iskola 
körül tapasztalt hiányok pótlására. Tudván azt, 
hogy évzáró vizsgálat lesz. nolens-volens rendbe 
kell hozni az iskolát, ki kell pótolni a hiányzó 
tanszereket, iskolabútorokat stbbit. 

Mert ne felejtsük el azt, hogy nem minden 
iskola a székesfőváros iskolája! Öt-hatezer 
oly iskolája is van a hazának, a melyeknek 
rugója, sarkalója, buzdítója — az évi zárvizs-
gálat! „Gondnok uram, eltörött a számoló-gép, 
azt' nyakunkon a vizsga!" szól a tanító. 

„Jól van tanító úr, odaküldöm a kerék-
gyártót, majd megreparálja!" 

„Gondnok úr, a térkép már egészen „szét-
ment," nem lehet már rajta tanítani, aztán 
négy hét múlva itt a vizsga, aztán az esperes 
úr is eljön!" 

„Jól van tanító úr, hát „írjék" annak a 
könyves boltosnak, hogy küldjön egy újat!" 

így megy az sok-sok iskolában. Olyan az 
az évzáró vizsgálat az iskola részére, mint a 
karácsonyi nagy takarítás az asszonyoknál, 
vagy a húsvéti tisztogatás. Ünnep az az évzáró 
vizsgálat, legalább a tanulók előtt az! Es vala-
hányszor látom az ünnepi habitusba bujtatott, 
az örömtől kipirult arczú fiú- és leány-
tanulókat szüleik oldalán a zárvizsgálatra jönni: 
bizony mondom, engem is megszáll az ünnepi 
hangulat és bármennyire is terhemre van az 
az egész héten tartó, testet-lelket kifárasztó 
évzáró vizsgálat, mégsem vinne rá a lelkem, 
hogy annak eltörlését indítványozzam! 

(fiébreczen.) Kuthi Zsigmond. 

A tanyai iskolákról. 
Sok szó esett mostanában lapunk hasábjain 

a tanyai iskoláztatásról. A t. kartársak — kifür-
készve annak minden csínját-bínját — ipar-
kodtak a kérdést megvitatni. 

Elvezettel olvastam az e tétel fölötti eszme-
cseréket. Jól esett látnom, hogy annyi kéz s 
annyiféle gondolat szállt síkra a tanügynek 
még valóban mostoha gyermeke: a tanyai 
iskoláztatás érdekében. 

Hanem egyet nem találtam azokban a 
czikkekben, egyet nem vettek bele kartársaim, 
gondolom, nem azért, mert az fölösleges, 
hanem, hogy ez talán nem is tartozik a szo-
rosan vett tételhez. És ez maga a tanyai 
iskola. 

Igen, mert ha iskoláztatásról akarunk be-
szélni, első lesz mindig az iskola maga. És ha 
már a tanyai gyermekek iskoláztatásra vannak 
szorítva, akkor figyelembe kell vennünk azt a 
helyet is, a hová a szükséges tudnivalók elsa-
játítása végett járni kötelesek. 

Hogy miért fektetem a fősúlyt éppen ma-
gára az iskolára, azt sajnos tapasztalataim 
alapján az alábbiakban szóról-szóra elmondom. 

Égy jómódú földmíves gazda egy vékás 
földet ajándékozott iskola-építésre. A város 
köszönettel elfogadta a silány homoktalajt és 
meghordattá rá az agyagot a fal fölveréséhez. 
Megverték aztán úgy ahogy a falat. A tan-
termet czementlapokkal rakták ki, az egyik 
szögletébe pedig óriási búbos kemenczét terem-
tettek. A tanterem ajtaja a tanító konyhájára 
nyílik, azon bölcs okoskodás alapján, hogy így 
a tanterem melegebb. Következik a bebúto-
rozás. 

A város belterületén levő iskolákban akadt 
kiselejtezett pad, tábla, fali olvasó-tábla, asz-
tal, szék, fogas elég. Még egy, két rongyos 
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térkép is jutott valahonnan. Hát ennél több 
bútor is kell egy tanyai iskolába ? 

A tanító lakhelye egy szoba, konyha és 
kamrából álló lakás, egy födél alatt a tan-
teremmel. Tanítóról is gondoskodva van. 

Mondanom sem kell, hogy azok a tanyai 
gyermekek, kik egy óra járásról is jönnek, 
olykor hóban, fagyban, vízben, azon a hideg 
czementlapon nem melegedhetnek föl egy-
könnyen a banyakemencze által fejlesztett 
hőségtől. 

A falba erősített fogasokról halomszámra 
lóg le a nagy kendő és téli-kabát, ártalmas 
kigőzölgéssel látva el a tanterem levegőjét, 
mely a verett faltól örökké kellemetlen illattal 
telített. A falakon csurog a víz a nedves 
ruhákból. 

A padok rozogák, írni alig lehet rajtok. 
Össze-vissza faragták azokat dédapáink. 

A fali olvasó-táblákról több betűt eltün-
tetett már az idő vasfoga. 

A térképre hirtelen rátekintve, azt hinnők, 
hogy Polinézia áll előttünk, pedig valamikor 
ez a vászondarab Magyarország térképe volt, 
de hát az idő mindent kiforgat eredeti való-
jából. 

Egy fakó nagy tábla és egy sánta számoló-
gép egészíti ki a teljes fölszerelést. Szekré-
nyül a tanszerek befogadására jelenleg a ke-
mencze melletti kuczó szolgál. 

A keríttetlen iskolatelken annyi a gazda, 
hogy se szeri, se száma. A föld szegélyét képező 
néhány szál sovány ákáczfát még mindig a 
telek nagylelkű adományozója nyeseti, mert, 
hát őt illeti — mint mondja — a kertnek 
még a termése is. 

Kút is volna a telken, de ivóvizet a szom-
szédból hordanak a gyermekek, mert az iskola 
kútjában minden van, csak víz nincs. Es mi-
ből isznak a nebulók? Egy veder áll rendel-
kezésükre, meg egy czinbögre. S mikor eljő a 
tíz percznyi szünet, körülfogja a vedret kilencz-
ven gyerek és isznak — fél óra hosszat. 

Teljes a kép, ha az egészhez még azt 
adom, hogy 80—90 tanuló részére egyetlen 
illemhely van fölállítva. 

Ilyen elhagyatott állapotban vannak sok 
helyen a tanyai iskoláztatásnak első és leg-
szükségesebb kellékei, maguk a tanyai isko-
lák, melyek ragályos betegség, járvány alkal-
mával, két-három hónapon át is szünetelnek. 
Lévén a tanterem egyúttal a gyermekek élel-
mének éléstára, ebédlő, melegedő és szárító 
is egyúttal, mert hát a mi tanyai, azt senki 
sem látja. 

Azért nagy előny volna úgy a gyermekek 
egészségére, valamint a tanügy előhaladására 
nézve, ha a nagym. kormány atyai gondozásába 

venné az iskolaügy eme mostoha gyermekét — 
a tanyai iskolákat — és fejlesztve szaporítaná, 
gondozná azokat, mert manapság majd oda 
érünk, hogy több lakó és így több tanuló is 
lesz a pusztán, a tanyákon, mint a falukban, 
avagy a városokban. Ezt igazolja különben a 
tanyai tankötelesek statisztikája is — sok 
helyen. 

(Kun-Félegyháza.) Zsigmond Konrád. 

Elemi iskolából való kizárás. 
A törvény intencziója s egyenes rendelkezése, 

hogy minden szülő (gyám), elkerülhetlenség 
esetén még büntetés terhe alatt is köteles 
gyermekének (gyámoltjának) legalább is teljes 
népiskolai nevelő-oktatásáról gondoskodni; vele 
a hatévi mindennapi s három évi ismétlő-
tanfolyamot elvégeztetni. 

Ezzel szemben önként fölmerül az a nem 
közömbös kérdés, helyén van-e tanköteles 
korban levő gyermekeknek az elemi iskolából 
való kizárása? Egyedül a törvény intencziójá-
ból folyólag, a felelettel annak bővebb fejte-
getése nélkül is tisztában lehetünk. 

Elemi iskolából való kizárás különben nem 
gyakori eset, azaz csak kivételesen jut nyilvá-
nosságra, de azért elég sűrűn s nem annyira, 
mintha elker ülheti en volna, de rendszerint 
egyéb okok s indokoknál fogva esik meg, 
illetve foganatosíttatni szándékoztatik s ezért 
szóra nem ugyan az állami s községi, mint 
inkább a felekezeti népoktatási intézetek szem-
pontjából méltó főleg, mivel az utóbbiaknál 
az olyan esetek ellensúlyozásáról direkte gon-
doskodva nincsen, illetve igénybevehetésök 
esetén az illetékesek rendelkezésére világos, 
az e körüli eljárást preczizirozó, a netaláni 
szabálytalanságot gátló egyenes utasítás nem 
áll s legföljebb az állami iskolai gondnokságok 
s községi iskolaszékek számára kiadottak nyo-
mán és szellemében lehet és nézetem szerint 
azért is kell eljárni, hogy felekezeti iskolaszé-
kek részére a szóban levőkhöz hasonlók kiada-
tására — autonom joguknál fogva — az ille-
tékes egyházi főhatóságokat törvény kötelezi 
(1876 : XXVIII. 13. §. 2. pont). 

Az iskolából kizárás egyébként végső eset 
s a legsúlyosabb büntetés. Foganatosítása 
esetén nem annyira ugyan a gyermekre, 
a mennyiben ez ennek erkölcsi súlyát fölfogni, 
megérteni nem képes, mint inkább a szülőre. 
A gyermekre csak későbben válik azzá, a 
midőn erdei fához hasonlóan fölnő s erkölcsi-
leg számbavehető emberré nem igen fejlődik. 
De ha mégis, nem igen heveri ki az így 
reásütött bélyeget. Teljes életében „még az 
iskolából is kizárt" maradt. 
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A népiskola rendelkezésére is álló fegyelmi 
büntetések e végső s legsúlyosabbja már ennél-
fogva is a legnagyobb mérvű körültekintést, 
megfontolást igényli. De méltó azokra a nép-
iskola czéljánál, rendeltetésénél, hivatásánál 
fogva is. 

Tudvalevő dolog, hogy a népiskola czélja, 
rendeltetése és hivatása a nép gyermekét — ki-
vétel nélkül — az élet küzdelmeire előkészí-
teni, fölvértezni: a megszabott ismeretek bir-
tokába juttatása mellett lelkileg a szép, igaz 
és jó iránt fogékonynyá, befogadásukra s gya-
korlásukra képessé tenni, abban erősíteni. 
Mindez persze a csemete gondozását, ápolását 
inv9lválja. 

Ámde gondozást leginkább igénylő korban, 
fejlődése kezdetén; annak tőle megvonása ese-
tében, mint egy derekon tört csemetéből, 
válhatik-e korcsnál egyéb? Az elemi iskolából 
kizárt gyermekre sem vár ennél kedvezőbb 
sors. Azért attól még legkivételesebben is 
óvakodni, eshetőségét kerülni kell; könnyel-
műen vele elbánni meg éppen vétek, főleg, 
hogy oly korban élünk, mikor az emberiség 
szerencsétlenjeinek megmentésére állam, társa-
dalom vállvetve, előszámlálhatlan eszközök s 
a leghumánusabb módok igénybevételével töre-
kedik. 

S tartható-e már az elemi iskolából való 
kizárásra rászolgált gyermek másnak,^ mint 
szerencsétlennek, erkölcsileg betegnek ? En nem 
tartom, tette legyen azíá akár a szülői ház, 
akár pedig a viszonyok és körülmények, de az 
illető normális állapotúnak nem mondható, 
annál kevésbbé várható még a • végső fegyelmi 
eszköznek igénybe vételétől a javulása. Ellen-
kezőleg! Ez utóbbi leginkább s kizárólag, ha 
nem is teljes mértékben, de legalább részben 
csakis akkor remélhető, ha a lehetőségének 
eleje nem vétetik, de éppen az olyan gyerme-
ket visszatartjuk az iskolában s megmentésére 
odaadó, szeretetteljes bánásmóddal a rendelke-
zésre álló minden eszköz fölhasználásával tőlünk 
telhetőleg törekszünk: ily esetekben dokumen-
tálván tulajdonképeni nevelői hivatásunkat. 

Egyébként a kizárás tulajdonképen s főleg 
azért tartatik elkerülhetetlennek, hogy az arra 
predestinált viseletével szemben, társai erkölcsi 
érzülete megóvassék, hasonlók elkövetésére 
például ne szolgáljon. Igaz, a példa vonz, de 
tagadhatlan, hogy elijeszt, visszariaszt is. 

A megtörténtet meg nem történtté változ-
tatni, a gyermekek emlékezetéből, ha arról 
tudomást szereztek, kitörülni bajos, lehetetlen 
még az által sem, hogy a rossz viseletű köz-
vetlen közelökből eltávolíttatott. Ez által 
az ilyennek különben csak több mód és alka-
lom nyújtatik még nagyobb csinek elköveté-

sére; csirkefogóvá leendő teljes kifejlődésére. 
Az iskolából való kizárás mellett is távolról 
sem látom kevésbbé a többi gyermek érzü-
letét — különösen vidéken — veszélyeztetve. 
Az illetővel egy községben lakván, annak 
minden tevés-vevéséről csak úgy szereznek 
tudomást, mintha naponkint találkoznának. Sőt! 
Figyelmök különlegesen is föl lévén rá híva, 
valóságos izgalomban tartatnak. Ez pedig kétség-
telen sokkal veszélyesebb, mint mikor izgalom 
nélkül az olyannak kihágásai köznapiakká 
váltak. 

Aztán hajlammal is kell ám a gyermeknek 
bírnia, mintegy inklinálva lennie a tapasztal-
ható minden rossz befogadására, követésére. 
Normális lelkületű gyermekek pedig nem bír-
nak. Ellenkezőleg; . . . megütközve, borza-
dály lyal vesznek egyes kihágásokról tudomást; 
elijesztő például állanak ilyenek előttük. Arról 
meggyőződhetik bármelyikünk, ha saját gyer-
mekkorát visszaidézi emlékezetébe, a mikor is 
bizony nem éppen mindig a legépületesebb dol-
gokról kellett s mégis későbbi erkölcsi életé-
nek legkisebb veszélyeztetése nélkül tapasztala-
tokat szereznie, tudomást vennie. 

Olvasókönyveink sem mutatnak be kizárólag 
követésre méltó példákat. Tárgyaltatnak biz 
azokban elijesztő, kerülni valók is. S még 
ezekkel is tudunk a gyermekekre nevdlőleg 
hatni ; erkölcsi érzületüket kedvezően befolyá-
solni. Az élőpéldától meg megijedünk s a 
helyett, hogy hivatásunk foganatosítása köz-
ben fölhasználnók, eltávolításán fáradozunk 
azzal a czélra nem vezető intenczióval: hadd 
vesződjék vele más, „vegyék föl az elveteme-
dettet javítóintézetbe." 

Pedig a kik arra számítanak, abban ala-
posan csalódnak s a kizárással legföljebb azt 
érhetik el, hogy a szerencsétlen gyermeket még 
szerencsétlenebbé teszik; mintegy módot, alkal-
mat szolgáltatnak, hogy mielőbb javító-inté-
zetbe fölvétessék, esetleg, ha ebből kinőtt, bör-
tönök lakójává váljék. 

Mert tudják meg az ekként gondolkodók, 
hogy a javító-intézetbe való elszállítás nem 
olyan egyszerű dolog, s csakis jogerős birói 
Ítélet folytán — avagy, ha ez itéletileg ki nem 
mondatott — a bírósági felügyelő-bizottság 
ajánlatára az igazságügyi minister rendelete 
alapján történhetik. (Büntető-törvénykönyv 42. 
és 43. §.) 

A közoktatási kormány mindezek daczára 
az erkölcsileg minden kísérlet után is javít-
hatatlanokkal szemben (áll. isk. gondnoks. 
utasítás 57.§, közs. iskolaszéki utasítás 67. §) 
megengedhetőnek találta a fegyelmi büntetés 
e legfelsőbb fokának még elemi iskolában való 
igénybevételét is. Nagy horderejénél fogva a 
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végső döütést azonban magának tartotta fönn, 
vagyis az ő tudta s hozzájárulása nélkül gyer-
mek még elemi iskolából sem zárható ki, 
fosztható meg a különben törvényileg köte-
lezett nevelő-oktatástól. 

S minden olyan eset valóban a legnagyobb 
körültekintésre nemcsak méltó, de másképen 
nem is intézhető el. Nem kevesebbről levén 
ilyenkor szó, mint a leendő ember erkölcsi éle-
tének egyenes megrontásáról, illetve ennek 
lehetővé tételéről. A végsőkig merő ellen-
őrzés, vagyis az ezt szabályozó módozatok 
legszigorúbb betartása ennélfogva is elenged-
hetetlen. Óvatosságra int továbbá az a körül-
mény, hogy az olyanok megmentését szolgáló 
intézetek nálunk eddig nincsenek. Testi bete-
gek gondozására, ha nem is elegendő, ország-
szerte elég sok kórház van. Erkölcsi betegek 
részére ellenben mindössze a büntető bíróilag 
elitélt tanköteleskoru bűnösök számára van 
javító-intézet, de a még odáig nem kerültek 
részére, a népoktatásin kívül, javításukat 
cze'lzó, semmiféle intézet nincsen. 

Míg tehát olyan intézeteink nincsenek, a nép-
iskola e szempontból a reáháramló kötelességek 
alól nem vonhatja ki magát. Ha pedig ennek 
daczára elkerülhetetlennek mutatkozik elemi 
iskolából egy egy szerencsétlennek a kizárása, 
annak önhatalmúlag, a megszabott módozatok 
mellőzésével való foganatosítására sem tanító, 
sem iskolaszéki elnök, de még az iskolaszék 
sem jogosult. Ellenkezőleg; a törvény (1876 : 
XXVIII. törvényczikk 13. §., 1„ 2. §.) reájok 
ruházta tisztöknél fogva kötélességök a mái-
hivatkozott állami iskola gondnoksági és köz-
ségi iskolaszéki Utasítások jelzett §§-aiban 
megszabottak értelmében, eljárni vagyis először 
az ilyen szerencsétlen megmentésére tőlük tel-
hetőleg mindent elkövetni s csak ennek siker-
telensége esetén, állami iskolai gondnokságok 
s községi iskolaszékek a kir. tanfelügyelő, fele-
kezeti iskolaszékek pedig az illetékes egyházi 
felsőbbségök útján kellőleg indokolt javasla-
taikat a vall.- és közokt. ministerium elé jut-
tatni s ebbeli határozataik foganatosításával 
azonban az onnan leérkezendő döntésig várni. 

Az iskolaszék igyekezzék a fegyelmi szabályok 
közül azokat, melyeket helyén lát, fokozatosan 
alkalmazni. Oly esetekben, midőn valamely 
megromlott és javíthatatlan gyermekre nézve 
a szülők közbejöttével annak javítására fordí-
tott minden kísérlet sikertelen marad, az ilyen 
tanulónak az iskolából kizáratását a vall.- és 
közokt. ministernél indítványozza. 

Minden e tekintetben tett s ezzel ellenkező 
eljárás szabálytalan, törvényellenes; nem egyéb 
merényletnél leendő emberek erkölcsi élete 
ellen, mely a nélkül, hogy érte az illetők 

felelősségre vonhatók volnának, megtorlatlanul 
megeshetik. 

Valóban ideje s helyén volna az ilyenek 
meggátlására szigorított óvintézkedéseket foga-
natosítani, elsősorban pedig az arra szoruló 
erkölcsileg beteg, vagy azzá tett gyermekek 
megmentése czéljából megfelelő s megkíván-
tató intézetek állításáról sürgősen gondoskodni. 
A bizton züllésnek elébe nézőkből így tekin-
télyes %-ot lehetne azon nemzet részére meg-
menteni, hol az apagyilkosnak is megkegyel-
mezni szükségesnek mutatkozik. 

(L.-Benedékfalu.J Várhelyi György. 

Hogy köszönjenek a gyermekek? 
E czímmel jelent meg e lapok hasábjain 

Láng Mihálytól egy figyelemreméltó czikkely, 
a melyet a magam részéről a legmelegebben 
üdvözölök. Czikkiró igen helyesen fejtegeti e 
czikkelyben ama köszönési szólásmódokat, a 
melyeket a tanító- és tanítónőképző-intéze-
tek útján az egész ország iskolás tanulói 
között elterjeszteni kellene. 

Nem czélom e czikkely keretében ismétlé-
sekbe bocsátkozni. Azon okok, a melyeket 
Láng Mihály a köszönési módokra nézve fölhoz, 
tanítóskodásom ma-holnap 30 évi ideje alatt 
egj ik legfőbb törekvésemet képezték s képezik 
ma is. 

Főczélom lévén ezen köszönési formáknál 
nevelői hatásuk mellett megkötni a magyar 
tanulóban fajának eredeti sajátságait, a más 
anyanyelvű tanulókat ezáltal szoros kapcsolatba 
fűzni magunkhoz, úgyszólván következetesen 
megköveteltem tanulóimtól a „Jóreggelt kivá-
nok!" „Jónapot kivánok!" „Jóestvét kivánok !" 
magyaros köszönési formáit. E törekvésem, e 
czélom látható következménye volt az, hogy 
e nemzetiséglakta helyen levő iskolám tanulóit 
e köszönésök formáiról is úgy ismerték, mint 
egy magyar iskolának növendékeit. 

Állami polgári leányiskolám növendékei ma 
is e köszönési formával üdvözlik fölebbvalóikat, 
ismerőseiket, s mondhatom, hogy ezen szász-
lakta városban senki sem botránkozik meg 
azon, hogy növendékeim e magyaros köszönési 
orma helyett az „ Alásszolgája!" köszönési 

módot nem használják. 
Hosszú három évtiz tapasztalatomra, meg-

figyelésemre támaszkodva, midőn ezelőtt három 
évvel a minister úr által ide egy űj állami 

' polgári leányiskola élére helyeztettem, hogv 
annak szervezési s egy idegen talajba való 
beplántálási munkáit szerény tehetséggel, de 
hazafias buzgalommal végezzem, tapasztalván, 
hogy a nagyküküllővármegyei tankerület álla ni 
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elemi népiskoláiban a köszönési forma majdnem 
kizárólag az „Alásszőlgája /", indítványt tettem 
a megyei tanítóegyesület egyik járásköri 
gyűlésén, hogy e köszönési forma küszöböl-
tessék ki népiskoláinkból s használtassák e 
helyett a „Jóreggelt kivánok!" „Jónapot 
kívánok!" „Jóestvét kivánok!" magyaros kö-
szönési mód. Indítványom elvben elfogadtatván, 
részletes és indokolt javaslattétel végett kiada-
tott egy a i anítóegyesületi életben agilis 
munkásságot kifejtő s a tanügyirodalom terén 
nevet kivívott kartársnak. 

Egy legközelebb taitott járásköri gyűlésen 
e kérdés nap rendre tűzetvén, az előadó szép 
és pedagógiai elveken nyugvó indokolással j 
törlendőnek véleményezte az „Alá-szolgája'" 
használt köszönési formát s e helyett a magya-
ros „Jóreggelt kivánok!" „Jónapot kivánok!" 
„Jóestvét kivánok!" köszönési módokat aján-
lotta. A gyűlés bölcsesége azonban meglehe-
tős meddő vita után, elvetette az előadó javas-
latát s a már használt „Alásszolgája!" köszö-
nési módnál maradt és egybea azt is jegyző-
könyvi határozatba foglalta, hogy a köszönési 
formák megállapítása tétessék át a hitoktatók 
hatáskörébe, kiszolgáltatván ezzel a tanító 
egyik nevelői föladatát kizárólag a hetenkint 
pár tanítási órára szorítkozó hitoktatók kezébe. 

A tanítójgyesületi járáskörnek eme határo-
zatával szemben annál inkább jólesőleg olvas-
tam a „Néptanítók Lapja" idei 12-ik számá-
ban Láng Mihály tanítóképző-intézeti igazga-
tónak ama valóban követésre, iskoláinkban 
meghonosításra méltó indítványát, a mely, 
habár formájában kevés módosítással külön-
bözik is az enyémtől, minden iskolában 
minden tanító által helyes lenne, hogy bevi-
tessék és a tanulók által gyakoroltassák. Ne 
sokat gondolkozzunk, hanem lelkesedéssel ültes-
sük át iskoláinkba a Láng Mihály által Írtakat 
s teremtsük meg állami iskoláink mindeniké-
ben a magyaros köszönési formák egyöntetű-
ségét. 

(Segesvár.) Gyöngyössy István. 

= Petőfi a népiskolában. A 20-filléres 
Petőfi-kiadásról, melyet minden magyar tanító-
nak buzgóan kellene terjesztenie, a következő-
ket olvassuk a Magyar Nemzet czímű napilap-
ban: Az igazi ifjuságiró végre bevonulhat az 
iskolákba! Mi az, a mi az ifjúság képzeletét 
a legerősebben megkapja? Az egyszerűség. 
Petőfi Sándor költészete maga a végtelen 
egyszerűség . . . . Ezért szól ő minden időnek 
és minden idők ifjúságának. Ezért ragadja magá-
val az itjak képzeletét . . . . á z ó naivitása üde, 
ezért tud leszállani a gyermeki lélek naivsá-

gához is, kifejezve önmagát őszintén, kedélye 
gyermeteg elemeit fejezi ki. Egyéniségének 
elbűvölő szeretetreméltósága sugárzik ki minden 
költeményéből s ez az, a mivel a romlatlan 
ifjú kedélyre hat, neveli, emberi ideálokat tűz 
ki eléje, nem prédikálva, nem oktatva, nem 
üres frázisokat faragva (mint tehetségtelen 
utánzói). Ebben rejlik Petőfi nevelő hatása. 
Öntudatlanul is neveli az Ízlését annak, a ki 
megismeri. Az mihamar el fog fordulni a 
csinált képek, a magyartalan nyelv, az erősza-
kos fordulatok gyárosaitól, a kik hetenkint 
kétszer azzal a czélzattal ülnek le az íróasz-
tal mellé, hogy hazafias vagy buzdító ifjúsági 

l költeményt fognak produkálni. Petőfi nem volt 
hivatalos ifjúsági költő, de hivatásos ifjúsági 
költő lett. Van-e olyan emberi ideál, a mely-
nek Petőfi nem adott volna zengzetes kifeje-
zést ? Anyaszeretet... Petőfi szerette anyját, 
ime olvassátok el a Távolból-t, milyen közvet-
lenséggel nyilatkozik meg az érzés ajkán — nem 
mond rigmust anvja életére nem csap föl sem 
kántornak, sem varázslónak — költő marad, 
a ki érzéseinek egyszerű formát tudott köl-
csönözni Hazaszeretet, testvéri szeretet, fiúi 
ragaszkodás, családi szeretet, természet szere-
tetet, a fold, ég és a magyar flóra és fauna 
kultura. . . mindez benne van Petőfiben, föl-
mutathatjuk az ifjúságnak, hogy a költő igaz 
hangjait bevéssék sziveik táblájára, hogy soha 
el ne felejtsék, soha egyéb erkölcsöt ne is 
tanuljanak, mert Petőfiben mindez bennfog-
laltatik. — Ez a kis Pető fi-kiadás, melyet 
Ujváry Béla lelkes előszóval látott el s 
igen jó Ízléssel válogatott össze, 20 fillér 
ára révén hadd kerüljön minden magyar gyerek 
kezébe. Nagy és szent köteles éget teljesít a ma-
gyar tanítóság, a mikor beviszi Petőfit a nép-
iskolába. Ez legyen mindennapi olvasmánya, 
bibliája, imádsága minden magyar gyermeknek. 
Belőle ismerje meg a magyart. Belőle tanulja 
meg a hazát szeretni. Belőle nemesedjék Ízlése. 
Az édes mag) ar szót itt ismerje meg. A kép-
zeletét ez ihlesse, a szivét ez izgassa, az értel-
mét ez nevelje. Nincsen nsgyobb tanítómes-
terünk Petőfi Sándornál! A kultuszminister 
is átérezte annak a nagy jelentőségét, hogy 
Petőfi ime bekerülhet a magyar népiskolába. 
A legszegényebb földhöz ragadt szegény 
ember is megszerezheti a gyermekének ezt a 
kincses könyvet és hogy ez meg is történ-
jék — melegen ajánlotta ezt a minister' is a 
magyar tanítóság figyelmébe. A magyar tanító-
ság az Eötvös-alapnak is szolgálatot fog tenni, 
ha e czélt szolgálja, de legfőképp a magyar-
ság ügyének, melynek nincs hatalmasabb 
eszköze Petőfinél. 
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Nagy Ferencz. 
(Szeged-belvárosi népiskolai igazgató-tanító 40-éves 

jubileuma alkalmából.) 
A jó öreg „Szegedi Hiradó" s egy másik 

laptársa meglepetést szerzett húsvét keddén a 
szegedi tanítóságnak. Hasábos ezikkekben, sőt 
vezérczikkben ünnepeltek meleg szavával a 
szeretetnek egy tanító embert negyveneszten-
dős pályájának a határnapján. Az elismerés 
őszinte szavaival beszéltek arról a pályáról, a 
melyet Nagy Ferencz szegedi belvárosi igazgató-
tanító járt meg s melyet ünnepelni visszament 
a nagy városból abba a kicsiny falucskába, 
a melynek agáczfás utczájának harmincé esz-
tendeje mondott búcsút. 

Az ő negyvenesztendősnek látszó külséje, 
jóságos komolyságán átcsillogó fiatalos derű 
még inkább a tavaszra emlékeztetett bennün-
ket, mint az őszre. Aztán meg nem is beszélt 
ő senkivel se az ő jubileuma napjáról. Nem 

_csoda, hogy valamivel későbbre gondoltuk ezt 
a napot. 

Am alig röppent el a vonat a nádfedeles, 
fehérfalú kis falucska felé — a melyet har-
mincz óv óta nem látott viszont — valami 
látogatás révén kipattant a titok s röppent 
tovább a hír, hogy Nagy Ferencz jubilál. 
Jubilál egy csanádmegyei kisfaluban: Apáczán, 
a honnan levelet irtak neki kérges kezű paraszt 
népek, az ő egykori tanítványai. 

Elgondolkozom raj ta : micsoda nyomokat 
tudott hagyni annak a szegény együgyü nép-
nek a szivében az ő tanításával, hogy most 
harmincz esztendő multán se feledkezett meg 
róla, oda invitálta tűzhelyéhez, hogy kezet 
szoríthasson mégegyszer a mesterrel s együtt 
ünnepeljen vele az Isten házában negyven 
esztendő multán. Mennyi poézis ragyog ki a 
szeretetnek &bből a meleg verőfényéből! 

így még nem sok tanítót ünnepeltek ebben 
a szép hazában, de a kit így ünnepel a nép, 
az megérdemli, hogy nevét megjegyezzék a 
népműveltség krónikásai. 

Mikor újra hallotta húsvét másodnapján az 
ő kicsi falujában a harangszót, ezzel a kedves 
hanggal milyen bűbájjal támadt föl lelkében 
a rajongó fiatal évek ábrándja! Az az ábránd, 
a mely oda cíalta vissza a nádfedeles iskola-
házba, a maszatos képű, egészséges, vidám 

parasztgyerekek közé, a kiket úgy szeretett, 
mint a tulajdon vérét szeretheti az ember. 
_ Csakhogy megváltozott a kép azóta ott is. 

Uj mezt kapott a régi kopott templom s 
iskolaház. A gyerekekből embernyi ember lett, 
az új nemzedék csak éppen hasonmása — bár 
csalódásig hü hasonmása — a réginek. Hanem 
rajta is nyomot hagyott az idő. Az egykori 
nyurga fiatal legényből komoly alak lett. Ősz 
szálak vegyültek a szakállába, barázdás lett 
az arcza s a mélázó nagy barna szemek csillo-

! gása csak úgy emlékeztet a régi tűzre, mint 
a hamvából kicsillogó parázs. Csak egyben 
nem változott meg Nagy Ferencz ma se: negy-
ven esztendő multán is az a kedves komoly-
kodó tanító-bácsi ő, a kire szeretettel, öröm-
mel gondolnak tanítványai. 

A mi elhamvadt belsejében a régi fiatal 
tűzből, azt pótolta a mester tudása. Minden-
nap összeg} űjtötte a maga tapasztalatait s 
összevetette a mások tudományával. Igv egyik 
a másikat segített megérteni. Nagy gondol-
kozók, nagynevű írók segítették a gyermeki 
szív apró jelenségeinek a megértésében. Min-
dennap egy-egy vonást adtak a tapasztalt 
mester művészetéhez, egy-egy új gondolattal 
is gazdagítva. Mindennap könnyebben bánt el 
a gyermeki lélekkel, könnyebben formálta azt 
Isten képére. Mert sok tudás, művészet is kell 
addig, míg a tanító nevelő lesz, munkálni tud 
a gyermek szívvilágában. Pedig ő igazi nevelő. 
Megtanulta nyesegetni a gyermeki lélek szer-
telen hajtásait, hogy tápláló nedvük mind oda 
gyűljön, a hol nemes, egykor virágba boruló, 
gyümölcsöt érlelő ágat kell táplálniok. 

Nagy Ferencz igazi typusa a modern taní-
tónak. Erős, gondolkozó fő, művelt lélek. Mint 
ember mindig nyilt, őszinte, ha ki kell mon-
dani a szót. Inkább magába mélyedő, mint 
beszédes. Elrejtőzik az ő boldog örömeivel, 
hogy a tövisek miatt se kelljen panaszkodnia. 

Itt az alföld fővárosában mindenki ismeri 
az ő szerény, de nagyon értékes egyéniségét. 

Tanítótársai tudnak róla beszélni: hány-
szor tért ki a megnyilatkozó bizalom elől, ne-
hogy mások hiúságát sértve lássa. 

A honvágy hozta ide a Tisza mellé szülő-
városába harmincz esztendő előtt abból a csen-
des kis faluból, a melyben olyan szívesen 
marasztották s olyan készséggel javították 
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meg tanítói fizetését is, csakhogy maguknál 
tartsák. 

Szegei város iskolaügyét mindig is szivén 
hordta. Mutatja az a húsz vaskos füzet, a me-
lyekben a 70-es évektől kezdve húsz esztendőn 
át beszámolt az iskolaszék megbízásából a 
szegedi népoktatás állapotáról és fejlődéséről. 
Olyan színesen fest ezekben a szürke füze-
tekben minden tanügyi alkotást, hogy meglát-
szik Írásában a lelkén elömlő öröm. Ez a húsz 
füzet megbecsülhetetlen adatokat tartalmaz 
Szeged tanügyi monográfiájához. 

Testtel lélekkel él hivatásának ma is. Restel-
lené a napszámos-munkát, a mely annyira 
lealacsonyítja a tanítás művészetét. Művész 
ő, a ki szunnyadó gondolatoknak keres minden-
nap új formát, míg a gyermeki lélek ébredő 
gondolatait napvilágra segíti. 

A vezetésére bizott iskola nemcsak első 
Szeged népiskolái között, de mintaszerű ott a 
rend és tisztaság is. 

Az elismerést, a mit negyvenesztendei mun-
kásságának mesgyéjére irunk, azzal a kíván-
sággal fejezem be: Sok ilyen tanítót adjon 
Isten a magyar hazának! 

(Szeged.) Bité Pál. 

IRODALOM. 
A Méhészeti Közlöny, mely tudvalevőleg az 

erdélyrészi méhész-egyesület szakközlönye, (XYI. 
évf.), f. hó 1.-én érdekes és hasznos mellék-
lettel gyarapodott s ez a Kertészgazda, melyet 
Szentgyörgyi Lajos kartársunk szerkeszt. A 
Kertészgazda első száma nagyon ügyesen van 
összeállítva. A szerkesztő beköszöntője után a 
következő tanulságos czikkek következnek: 
Öreg kertész levelei. (Szabó Sámuel.) Egy jó 
anyának két mostoha leánya (t. i. a méhészet 
és kertészet.) A haszonkertészetről általában. 
(Veress Ferencz.) Márczius havi teendőink. 
(Körispataki.) Az erdélyrészi méhész-egyesület 
tagjai úgy a Méhészeti Közlönyt, valamint a 
Kertészgazdát (mind a két lap havonkint egy-
szer jelenik meg) tagsági díjuk fejében kapják. 
Tagsági díj egy évre 4 K. A pénzküldemények 
Biró Gyula pénztároshoz küldendők: Kolozsvár, 
Puszta-u. 4. sz. 

Megjelent: A Hazáért és Szabadságért. 
Képek a kuracz-labancz világból. (Jutalom-
könyv.) Mindkét nembeli tanuló ifjúság szá-
mára irta Barna Jónás. Ára díszes kemény 
kötésben 1 korona 20 fillér. Ez a hat ívre 
terjedő ifjúsági irat szines leírásokban tünteti 
föl a 200 év előtti kuracz-labancz világot 
Magyarországon. Megrendelhető a szerzőnél: 
Barna Jónásnál, Budapest, VII., Akáczfa-u. 57. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Köszönetét nyilvánította: Féld Zsigmond 
színház-igazgatónak, a ki a budapesti tanítói 
segélyegylet javára 665 koronát adományozott; 
a zilahi nöegyesületnek, a mely az utóbbi évek-
ben 2875 korona értékű ruházattal látta el az 
ottani szegénysorsú iskolás gyermekeket. 

Kinevezte: Mátray Gyula csurgói áll. el. 
tanítóképző, Hoffmann Amália szabadkai áll. 
el. tanítónőképző, Borbély Sámuel sz.-kereszturi, 
Somogyi Géza znióváraljai és Szabó József 
aradi áll. el. tanítóképző-intézeti igazgatókat 
eddigi minőségükben s jelenlegi állomásukon 
való meghagyás mellett a VII. fiz. oszt. 3-ik 
fokozatába, továbbá Belányi Tivadar pozsonyi 
áll. tanítónőképző, Kibédy Lajos dévai, Bodrogi 
Gyula m.-szigeti, Kertay Ede aradi, Sztankovies 
János modori, Krausz Sándor kolozsvári, Pókász 
Imre aradi, Biró Gyula kolozsvári áll. elemi 
tanítóképző, Felméry Albert kolozsvári áll. el. 
tanítónőképző, Bakos Kálmán modori áll. el. 
tanítóképző, Kovács Béla kolozsvári áll. el. 
tanít ónőképző-intézeti r. tanárokat eddigi minő-
ségükben és jelenlegi állomáshelyükön való 
meghagyás mellett a VIII. fiz. oszt. 3-ik 
fokozatába, valamint Greó'cze Sarolta budapesti 
áll. el. tanítónőképző-intézeti rendes tanítónőt 
ugyancsak jelenlegi állomáshelyén való meg-
hagyás mellett r. tanárrá a VIII. fiz. oszt. 
3-ik fokozatába, továbbá Bene Gyula bajai, 
Izák János losonczi áll. el. tanítóképző-intézeti 
zenetanárokat, Bergmann József modori és 
Kittenberger János lévai áll. el. tanítóképző-
intézeti s.-tanárokat jelenlegi állomásukon való 
meghagyás mellett, továbbá Kötse István 
sárospataki áll. el. tanítóképző intézeti segéd-
tanárt a losonczi, Mészáros Jenő temesvári 
áll. tanítóképző-intézeti segédtanárt pedig a 
kolozsvári áll. el. tanítóképző-intézethez rendes 
tanárokká a IX. fiz. oszt. 2-ik fokozatába, 
valamint Bobok Karola pozsonyi állami elemi 
tanítónőképző-intézeti rendes tanítónőt eddigi 
minőségében és jelenlegi állomáshelyén való 
meghagyás mellett ugyancsak a IX. fiz. oszt. 
2-ik fokozatába és végül Paksy Győző csák-
tornyai, Gyarmathy József losonczi, Mogyoró 
János kun-félegyházai, Ligárt Mihály pápai, 
Balogh Kálmán sárospataki áll. tanítóképző-
intézeti gyakorló-iskolai tanítókat jelenlegi 
állomáshelyükön áll. el. tanítóképző - intézeti 
segédtanárokká, valamint Kuszákné-Bámczi 
Róza győri, Bartók Béláné pozsonyi, Hegedűs 
Paula budapesti és Feketéné-Hoffbauer Iza-
bella eperjesi áll. el. tanítónőképző-intézeti 
gyak.-isk. tanítónőket, nemkülönben Mangesius 
Mária eperjesi, Watzesch Janka győri és Eitner 
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Ludmilla szabadkai áll. el. tanítónőképző-inté-
zeti segédtanítónőket jelenlegi állomáshelyükön 
való meghagyás mellett áll. el. tanítónőképző-
intézeti r. tanítónőkké, úgyszintén Brunovszky 
Rezső temesvári, Juhász Imre pápai, Zoltai 
János csurgói, Kiss A. József bajai, Mákai 
Jenő dévai, Éber Sándor kunfélegyházai és 
Kraft József sárospataki áll. el. tanítóképző-
intézeti megbizott tanárokat jelen állomásukon 
való meghagyás mellett áll. el. tanítóképző-
intézeti segédtanárokká a X. fiz. oszt. 3-ik 
fokozatába. 

Előléptette: Dezső Lajos sárospataki áll. 
tanítóképző-intézeti igazgatót a VII. fiz. oszt. 
második fokozatából az első fokozatba; Lenhardt 
Károly modori, Arányi Antal iglói, Zajzon 
Dénes losonczi áll. el. tanítóképző-intézeti 
igazgatókat a VII. fiz. oszt. harmadik fokoza-
tából a második fokozatba; Peres Sándor buda-
pesti Fröbel-féle áll. segélyz. óvónőképző-inté-
zeti, Láng Mihály lévai, Szováthy Lajos pápai, 
Horváth Antal temesvári áll. el. tanítóképző- inté-
zeti igazgatókat a VIII. fiz. oszt. második foko-
zatából az első fokozatba; Scherer Sándor bajai 
áll. el. tanítóképző, Wollmann Elma pozsonyi, 
Ileinrich Józsa kolozsvári áll. el. tanítónőképző 
és Ribiczey Aladár a szabadkai áll. el. tanítónő-
képző-intézethez tanári szolgálatra rendelt áll. 
óvónőképzőintézeti igazgatókat a VIII. fiz. oszt. 
harmadik fokozatából a második fokozatba; 
továbbá Pazár Károly lévai, Haló József dr. 
budapesti, Bedő Dénes sz.-kereszturi, Décsy 
Géza aradi áll. el. tanítóképző-intézeti r. taná-
rokat a VIII. fiz. oszt. második fokozatából az 
első fokozatba; Molnár Leontin budapesti áll. 
el. tanítónőképző, Bárány Gyula csurgói, Nagy 
Iván losonczi, Hálasy Kálmán lévai, Szondy 
János aradi, Horváth József, Kovács Sándor 
kunfélegyházai áll. el. tanítóképző-intézeti r. 
tanárokat a VIII. fiz. oszt. harmadik fokoza-
tából a második fokozatba; Menich Antal 
pozsonyi áll. el. tanítónőképző-intézeti rendes 
tanárt, Lubinszky Emilia budapesti áll. el. 
tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt, Szőllősy 
István aradi áll. el. tanítóképző-intézeti r. 
tanárt, Kolbainé-Fiéba Izabella pozsonyi áll. 
el. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt, Nagy 
Károly csáktornyai áll. el. tanítóképző-intézeti, 
Beer Fe encz eperjesi áll. el. tanítónőképző-
intézeti, Hodossy Béla sárospataki, Bátori 
J( zsef m.-szigeti, Strauch Gyula iglói és Glünkl 
Ágost módosi áll. el. tanítóképző-intézeti r. 
tanárokat a IX. fiz. oszt. második fokozatából 
az első fokozatba; Hőlczmann Ferencz győri 
áll el. tanítónőképző-intézeti, Horváth Adolf 
János lévai, Elekes Lajos temesvári,Bépay Dániel 
pápai, Kuszailla Péter dévai áll. tanítóképző-
intézeti s.- tanárokat, Vákár Ella sepsiszent-

györgyi áll. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt, 
Éévfi Géza csáktornyai, Kárpáti Károly kun-
félegyházai áll. el. tanítóképző-intézeti s.-taná-
rokat, Szerényi Anna hódmezővásárhelyi áll. 
óvónőképző-intézeti r. tanítónőt, Jankó László 

i pápai áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárt, 
Józsa Károly pápai áll. el. tanítóképző-intézeti 
rajztanárt és Mai ianné-Günther Anna pozsonyi 
áll. el. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt a 
X. fiz. oszt. második fokozatából az első foko-
zatba; Svarba József lévai, Schmidt Bertalan 
m.-szigeti, Szarka Lajos znióváraljai, Pasnáry 
Győző székély-kereszturi, Sarudy Ottó pápai, 
Bónai Sándor dévai, Dittert Ferencz znióváral-
jai, Sztodolnik János kolozsvári áll. el. tanító-
képző-intézeti s.-tanárokat, Szánthóné- Hahn 
Róza szabadkai és Kovácsné Papp Mária ko-
lozsvári áll. el. tanítónőképző-intézeti r. tanító-
nőket, Hajtmann Pál dévai, Beliczky Gusztáv 
iglói áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárokat, 
May Emilia kolozsvári áll. el. tanítónőképző-
intézeti r. tanítónőt és Urhegyi Alajos aradi 
áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárt a X. fiz. 
oszt. harmadik fokozatából a második fokozatba; 
végül Tarján Gyula kolozsvári áll. el. tanító-
képző - intézeti kézimunka - tanítót, Lépesné-
Baner Irén budapesti áll. el. tanítónőképző-
intézeti kézimunka-tanítónőt, Kiss Ilona sza-

! badkai, Heger Luiza budapesti, Herczeg Kamilla 
pozsonyi áll. el. tanítónőképző-intézeti s.-taní-
tónőket a XI. fiz. oszt. második fokozatából az 
első fokozatba; Ballóné-Ludmann Paula eper-

; jesi, Udvarhelyi Etelka eperjesi, Békéi Józsa 
budapesti, Milder Szeréna eperjesi, Láng Mária 
kolozsvári és Springhólcz Mária szabadkai áll. 
el. tanítónőképző-intézeti s.-tanítónőket pedig 
a XI. fiz. oszt. harmadik fokozatából a második 
fokozatba. 

Áthelyezte: Németh Júlia jászómindszenti 
i áll. óvónőt az újonan szervezett bereczki áll. 
; kisdedóvodáhi z jelen minőségében. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Benhzur István szarvasi ág. hitv. ev. volt 
tanító özv., szül. Ambrus Lídia részére évi 
725 korona 60 fillért; néh. Jak?a István tisza-
várkonyi róm. kath. tanító özv., szül. Horváth 
Ilona részére évi 435 koronát; néh. Berszán 

\ Anasztáz türkösi gör. kel. tanító özv., szül. 
Parvu Mária részére évi 455 koronát; Hajdú, 

! János nemesócsai ev. ref. volt tanító özv., szül. 
Prágay Mária részére évi 450 koronát és 

! 3 árvája részére együtt 225 koronát; néhai 
| Francz Péter nyug. ószentannai r. kath. tanító 
; özv, szül. Vaschek Katalin részére évi 550 
j koronát; néh. Weinberger Henrik abaujcsányi 
| izr. el. isk. nyug. volt tanító özv., szül. Griin 

Berta részére évi 370 koronát. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A tanítónőképző-intézeti fölvételi vizsgá-

latok tárgyában a nm. közoktatásügyi minister 
úr 1900. évi decz. hó 18-án 45.781. sz. a. 
kiadott s az állami tanítónőképző-intézeti rend-
tartásra vonatkozó rendelete kiegészítéséül s 
a fölmerült kétség eloszlatásául alkalmilag 
9595/1901., továbbá 15.700/1901. sz. a. ujab-
ban intézkedett. Eme rendelkezés szerint az 
1901/2. tanév kezdetével, valamint jövőben is, 
a tanítónőképző-intézet első osztályába lépő 
tanulók közül csalc azok kötelezendők fölvételi 
vizsgálatra, a k'k felső népiskolát végeztek. Ily 
módon összeegyezteti a Rendtartás 10. §-át az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 108. §-ának rendel-
kezéseivel, mely a felső népiskolai tanfolyamot 
végzett leánynövendékektől szigora fölvételi 
vizsgálatot követel. A fölvételi vizsgálatok a 
Rendtartás 11. §-ának d) pontja értelmében 
mindenkor a megelőző iskolai év végeztével, 
junius hó 30-ik és julius hó 10-ik napjai közt 
fognak megtartatni — kivéve a legköze-
lebbi 1901!2-ik isk. évet — melyre nézve 
a fölvételi vizsgálatok az új tanév (1901/2) 
elején tartandók meg. Ez utóbbi átmeneti 
intézkedéssel a közoktatási minister úr méltá-
nyosságot kivánt gyakorolni. Az új Rendtartás 
ugyanis csak a folyó iik. év első időszaka 
végén jelent meg, minek következtében az 
illető növendékek a folyó isk. év végéig nem 
rendelkeznének elég idővel arra, hogy a föl-
vételi vizsgálatra megfelelően előkészülhessenek; 
holott szeptemberig a tanítónőképző-intézetnek 
akár az első-; akár a magasabb osztályába 
másfajta iskolából átlépő növendékek kellően 
elkészülhetnek a fölvételi, illetve a magasabb 
osztálybeliek a „különbözeti" vizsgálatra. — 
Z. P. Locsmánd. Az illetőségi kérdést mi 
bőven tárgyaljuk a Tanítók Tanácsadója cz. 
könyv 10 —16 lapjain; tessék ott elolvasni. — 
B. M. Nyíregyháza. Nyugdíjügyben a folya-
modvány és mellékletei bélyegmentesek. — 
Scli. Lajos. Felekezeti iskolaépítési költségeit 
— ha az illető iskola fontartója a politikai 
község — az állami egyenes adó arányában a 
község összes lakosaira kell kivetni belügymin. 
rendelet értelmében. (Lásd Tanítók Tanács-
adója 213. lapján községi pótadó cz. alatt.) — 
B. I. Kimpulujnyág. Az Eötvös-alap r. tagja 
úgy lehet, ha évenkint 3 K. tagsági díjat küld 
be a pénztároshoz (Schmidt Albin, igazgató, 
VII., Wesselényi-utcza 44.) — S. Széplak. 
A korpótlék-államsegélyt az iskolaföntartó egy 
hónappal az öt szolg. év letelte előtt is kér-
heti. A kérvény fölszerelésére vonatkozó tudni-
valókat megtalálja a Tanítók Tanácsadója cz. 
könyv 147. lapján. — F. I. P. Hogy mikor 

hirdetnek (s egyáltalán hirdetnek-e) pályázatot 
a tejgazdasági tanfolyamra tanítók részére: 
nem tudjuk. Kisérje figyelemmel a lapot; ha 
lesz: benne lesz a lapban. A Tanítók Tanács-
adója fűzve 2 K. 60 f., bérmentes küldéssel 
3 K. 5 f. — K. L. Acsalag. A Paedagogium 
pályázati hirdetése május hó folyamában kö-
zölve lesz lapunkban; abból majd választ fog 
nyerni kérdéseire. — S. B. A báró Hirsch féle 
alapból bárki kaphat kölcsönt; tehát a tanító 
is. A kiosztás már megkezdődött. Fordul on 
kérvényével dr. Weinmann Fülöp kir. kör-
jegyző úrhoz, mint a „Hirsch Klára báróné 
magyarországi jótékonysági alapítvány" bizott-
sági elnökéhez. (Bpest, VI. Lázár-u. 18.) — 
E J. Államsegélyes tanító özvegyének félévi 
ellátása czéljából az iskolaszéki elnök a közokt. 
ministertől kéri folyamodvány útján a meg-
felelő államsegély vagy államsegélylyel biztosí-
tott korpótlék folyósítását félévre. Az erre 
vonatkozó eljárást a Tanítók Tanácsadója 
149-ik lapján megtalálhatja. — R. F. A temes-
megyei volt határőrvidéki rész tanítói a 70-es. 
években nem léptek be az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetbe, hanem az illető községek — a kir. 
tanfelügyelő kezdeményezése folytán — ma-
gukra vállalták tanítóik nyugdíjjal való ellá-
tását. Ezek a tanítók a politikai községtől 
tarthatnak igényt nyugdíjra s családtagjaik 

: nyugdíjszerű ellátásra. Ha ön ily községben 
(Cs ) működött, s e miatt — tehát nem 
saját hibájából nem lépett be az orsz. tanítói 
nyugdíjalap kötelékébe — a föntebb említett 
kötelezettség folytán az illető politikai község-
gel szemben érvényesítse nyugdíjigényét. A 
község dolga: miként fog eleget tenni elvállalt 
kötelezettségének. — K. L. A kérdéses ura-
dalom iskolai adóval való megrovására nézve 
figyelmébe ajánljuk lapunk ápr. ll-ikén meg-
jelent számának Tanácsadójában az Iskola-
építés cz. részben a közokt. min. egyik ren-
deletét. Egyéb tekintetben kérdésére az a 
válaszunk, hogy az ügy a közigazgatási bizott-
ság elé tartozik — P. Viktor. A közokt. 
min. úrnak lapunk jelen évfolyamában ismer-
tetett s a tanítói korpótlékok kiterjesztésére 
irányuló rendelete csak az abban jelzett elemi 
iskolák és nem általában minden elemi isk. 
tanítóira vonatkozik. — 111. Szeged. Az 1885. 
XI. t.-cz. nemcsak a tanárokra, hanem a taní-
tókra nézve is 30 év után biztosít nyugdíjat, 
a mennyiben az illetők eme (t. i. az 1885 : XI.) 
t.-cz. rendelkezése alá esnek. Sőt már azelőtt 
is, az 1875. évi nyugdíjtörvény alkalmazásánál 
előállott az az eset, hogy némelyek az állami 

| elemi, kincstári telepi stb. tanítók közül nem 
léptek be az orsz. tan. nyugdíjalapba, hanem 
az állami tisztviselők kategóriájában maradtak 
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nyugdíj szempontjából s 30 évi szolgálat után 
teljes fizetéssel való nyugdíjazásra szereztek 
igényt. A Iiatio educationis alapján is sok 
nyugdíjazás volt 30 évi szolgálat után. Sőt 
több példát is mondhatnánk. —- A. B. W . . . 1". 
Községi iskola államosításánál is t>z egyezség-
től függ: vájjon átveszi-e az állam az eddigi 
tanítót? Ha megfelelő működést tanúsít és 
teljesen kvalifikált, akkor rendesen átveszi s 
vagy ott vagy más helyütt alkalmazza legalább 
eddigi tanítói fizetésének megfelelő díjazás 
mellett. — Munka. A földmívelési ministerium 
szokott rendeztetni téli időben a földmíves 
nép számára háziipari tanfolyamokat. Mult 
évben ily munkákból kiállítást is rendeztek az 
országházépítő iroda-épületében. Ha községük 
népe fogékony ily munkák iránt, a földmíve-
lési ministeriumhoz forduljanak támogatásért. 
A munkanemek a tárgyak keresettsége szerint 
alakulhatnának az ottani vidéki piacz szük-
ségletei szerint. Ebben az irányban is útba-
igazítást nyerhetnek a földmívelési ministerium-
ban, hol szakemberek foglalkoznak a föld-
mívesnép háziipari kiművelésével. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók Háza Kolozsvárott. Kolozsvár 

sz. kii\ város törvényhatósági bizottsága utóbb 
tartott közgyűlésén 1600 j -ö l telket szavazott 
meg az ottani Tanítók Házára — ingyen. 
A megszavazott telek a város egyik legszebb 
helyén, az egyetem közvetlen közelében van. 
Meghajtjuk lobogónkat Kolozsvár városa előtt 
és hiszszük, hogy a kolozsvári Tanítók Háza 
építése már a jövő év tavaszán megkezd-
hető lesz. 

— Világ folyása. A külföld politikai ese-
ményei közt a mult héten a touloni franczia-
olasz barátkozás állt előtérben. Loubet, a 
franczia köztársaság elnöke, meglátogatta Dél-
Francziaországot s e közben Nizzában fogadta a 
Villefrancheban horgonyzó orosz hajóraj tiszt-
jeit, élükön Birilev orosz admirálissal, a ki a 
köztársaság elnökét az orosz czár nevében 
üdvözölte. Az olasz hajóraj Toulonban üdvö-
zölte a franczia köztársaság elnökét, a kinek 
a génuai herczeg az olasz király nevében az 
Annunziata-rend jelvényeit nyújtotta át. Loubet 
elnök többször hangsúlyozta, hogy Franczia-
és Olaszország közt mindkét fél szerencséjére 
igen barátságosak a viszonyok és Franczia-
ország barátjának nevezte Olaszországot. — 
Az orosz czár főhadsegédét: Vannovszky tábor-
nokot nevezte ki közoktatásügyi ministerré s 
a kinevezésről szóló rendeletében a többi közt 

ezeket mondja: „A. népnevelés rendszeres 
szervezése mindig egyike volt az orosz köz-
élet legfőbb gondjainak és számolva a kor 
követelményeivel, annak tökéletesítésére töre-
kedtünk. Az utolsó években szerzett tapasz-
talatok azonban iskolaügyünk oly lényeges 
fogyatékosságait tárták föl, hogy időszerűnek 
tartom, hogy halogatás nélkül az iskolaügy 
gyökeres revíziójához és javításához fogjunk. 
Nagyrabecsülvén az ön államférfiúi tapasz-
talását és fölvilágosodott szellemét, önt sze-
meltem ki munkatársamul az orosz iskola 
újjászervezésének munkájában s a midőn meg-
hívom a népoktatásügyi minister most külö-
nösen fontos állására, erős meggyőződésem, 
hogy ön biztosan és rendületlenül fog az 
általam kijelölt czél felé törekedni és az orosz 
ifjúság nevelésébe bele fogja vinni a tapasz-
talás által megérlelt szellemét és szives gond-
viselését. Isten áldja munkánkat! Vajha a 
szülők és családok, a melyek mindenekelőtt 
kötelesek a gyermekekről gondoskodni, segít-
ségünkre volnának a munkában. Akkor azután 
nemsokára elérkezik az az idő, a mikor én és 
velem az egész nép büszkén fogjuk a fiatal 
nemzedékben a haza erős és biztos reményét 
és a jövőben erős támaszát látni." — . Bécs-
ben kongresszust tartottak az alkoholizmus 
ellen. A kongresszus április 9.-én nyilt meg 
a legtöbb európai állam képviselőinek jelen-
létében. Díszelnökké Hartel osztrák közok-
tatásügyi ministert választották, a ki meg-
nyitó beszédében rámutatott azokra a mun-
kákra, a melyek a kongresszusra az emberiség 
erkölcsi tökéletesedése érdekében várnak. A 
minister kiemelte, hogy a közoktatásügyi 
ministeriumnak kell az állam szellemi javairól 
és az iskolák vezetéséről, tehát a nép erkölcsi 
neveléséről gondoskodnia. Azután azokra az 
eredményekre utalt a minister, a melyeket 
az alkoholizmus elleni mozgalom Ausztriában 
eddig elért. Galicziában már külön tartományi 
törvény van az iszákosságról. Hasonló tör-
vényt terveznek régóta egész Ausztriára nézve. 
A minister azután részletesen vázolta az alko-
hol veszedelmes pusztításait. Az elmebetegek-
nek majdnem fele az alkoholnak köszönheti 
szerencsétlenségét. A minister azzal a kíván-
sággal fejezte be beszédét, vajha azok a törek-
vések, a melyek most az összes nemzeteket 
összehozták, sikerre vezetnének a népek üdvére 
és áldására. A kongresszus folyamán sok ér-
dekes fölolvasást tartottak az alkoholizmusról 
úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból. 
Ezzel a nálunk is már-már égetővé vált kér-
déssel mi is foglalkozni fogunk. 

— A székesfővárosban kedvezőtlen szelek 
kezdenek fújdogálni a tanítók, helyesebben az 
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oktatás ügyére. Budapest tudvalevőleg deficzittel 
küíd s egy „jóléti-bizottság" állandóan azon 
töri a fejét, bogy hol takarékoskodhatnék. 
Ez annyiban helyes, mert bizony van elég, a 
min a fővárosi gazdálkodásban takarékoskodni 
lehetne. De az már nem helyes, hogy minden-
képen a népiskolákon akarnak takarékoskodni! 
Ezzel a czélzattal kieszelték az elemi iskola 
Y—VI. osztályaiban a „szaktanítást" (ezt a 
pedagógiai monstrumot!), most meg a tanítók 
előléptetésének rovására akarnak „spórolni." 
A fővárosi tanítók három fokozatba vannak 
beosztva s eddig 3 évi szolgálat után a 2., 
következő 4 év után az 1. fiz. fokozatba 
léptek elő. A bizottság terve szerint a tanító 
a jövőben 5 — 6 évi szolgálat után jutna csak 
a 2. és további 5—7 évi szolgálat után az 
1. fokozatba. A tanítónőkre nézve pedig ez 
a „jóléti-bizottság" azt tervezi, hogy szállítsák 
le a fizetésöket. Részünkről nem foglalkozunk 
részletesebben ezekkel a különös tervekkel, 
mivel azt hiszszük, hogy valamennyi „jámbor 
szándék" marad. Nem vagyunk hajlandók 
ugyanis még csak föltételezni sem, hogy az 
iskolaügyi kiadások megnyirbálásával a főváros 
adjon rossz példát az iskolaföntartóknak. Az 
el. iskolai „szaktanítás" kérdésével pedig csak 
akkor fogunk foglalkozni, ha akadnak, a kik 
ezt a képtelenséget komolyan veszik. 

— Bolgár tanítók látogatása nálunk. 
A húsvéti ünnepek alatt mintegy 30 bolgár 
tanító látogatott el hozzánk. A vendégeket a 
kormány nevében Verédy K. kir. tanfelügyelő, 
a főváros nevében Festetieh Géza gróf fogadta. 
A kirándulást Machan Károly képzőintézeti 
igazgató vezette, a ki a fővárosi tanítóság 
lakomáján szép szavakba^ adott kifejezést 
rokonérzelmeinek. Bolgár vendégeink Pozsonyt 
is meglátogatták, a hol két napig időztek és 
megnézték a népiskolákat, a tanítónőképzőt s 
egyéb intézeteket. Tőlünk Ausztriába mentek 
tanulmány-úton levő bolgár kartársaink. 

— A gyermeki lélek megfigyelése. Az 
Állami Tanítók Orsz. Egyesülete Nagy László-
nak már röviden jelzett következő javaslatát 
fogadta el utóbbi közgyűlésén: „Az Állami 
Tanítók Orsz. Egyesülete a nevelés és oktatás 
sikeresebbé válása és a gyermek-lélektannak 
mint tudománynak hazánkban való meghono-
sítása és nemzeti alapon való kifejlesztése 
végett szükségesnek tartja, hogy a gyermekek 
tervszem megfigyelése a kisdedóvótól az egye-

temig az összes iskolákban, nevelő intézetek-
ben, az összes árva- és szeretetházakban, óvó-
és tanítóképző-intézetekben, úgyszintén a csa-
ládban okszerűen végeztessék. Elérkezettnek 
látja az időt, hogy a megfigyelések, tanulmá-
nyok tervszerű vezetése, földolgozása végett 
az összes hivatott tényezők, tanítók, tanárok, 
nevelők, orvosok és szülők bevonásával s 
egyesítésével olynemü társadalmi szervezet 
vagy egyesület létesíttessék, a melynek műkö-
dése az egész országra s a gyermekrajzi tanul-
mányok összes ágaira kiterjedjen. A gyermek-
rajzi tudomány érdekében az egyetemen külön 
gyermek-lélektani tanszék állítandó föl. Az Állami 
Tanítók Orsz. Egyesülete addig is, a míg 
emez óhajai teljesülnek, a gyermekek meg-
figyelésének ügyét a maga választmányi és 
közgyűlésein állandóan napirenden tartja." 

— A Tanítók Háza iparczikkeinek köz-
ponti raktára f. hó 9.-én megnyílt és meg-

; kezdte működését a VI. ker. Lázár-utcza 12. 
| számú házában. Ez a központi „gyufa- és 
j szappan-gyári raktár" árusítja és küldi szét a 

megrendelőknek a „Tanítók Háza gyufáját" és e 
hó 20—25.-től kezdve a „Tanítók Háza 
szappanját." Mind a két iparczikk a Tanítók 

\ Háza javára jövedelmez s hogy ez a jövedelem 
nem megvetendő, azt a gyufa elárusítá-

| sából eddig az Eötvös-alap pénztárába már 
tényleg befizetett jutalék igazolja. Ha a taní-

; tóság országszerte fölkarolja ezeket az ipar-
czikkeket, úgy a Tanítók Háza jövedelme 
tetemesen növekedhetik. Az Eötvös- alap elnök-

: sége körlevélben kérte meg a fővárosi igazgató-
tanítókat és tanítókat, hogy iparczikkeinket 
maguk is fogyaszszák és fogyasztásukra roko-
naikat, ismerőseiket és barátaikat is buzdítsák. 
Ugyancsak körlevélben kereste meg az Eötvös-
alap a fővárosi kereskedőket és trafikosokat 
is a mi iparczikkeink bevezetésére és árusí-
tására nézve. Hasonló körlevelek a vidékre is 
fognak menni. Részünkről mi is fölkérjük 
fővárosi kartársainkat, hogy a „Tanítók Háza 
gyufáját és szappanját" fogyaszszák, illetőleg 
minden üzletben határozottan ezeket a czikkeket 
követéljék. Arra is tétettek lépések, hogy a 
Köztisztviselők Fogy osztási Szövetkezete bevezesse 
ezeket a czikkeket. Mutassuk meg, hogy a 
tanítóság: hatalom! 

— Rövid hirek. Tanítók elismerése. A 
„Nyitramegyei Tanítóegyesület" Illényi István 
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érsekújvári igazgató-tanítót, ki két évtizeden 
keresztül vezette az egyesület ügyeit, tisztelet-
beli elnökévé választotta s az erről szóló dísz-
oklevelet a napokban nyújtotta át az érdemes 
pedagógusnak. Ugyanaz a köldöttség Budapestre 
is hozott díszoklevelet Péterfy Sándor kir. 
tanácsosnak. — A Tanítók Háza gyufáját Horn 
Lipót és TiU János kartársaink (Bát) föUzólítá-
sára Wertheimer Izsó ottani kereskedő meg-
hozatta és buzgón árusítja. Az említettek föl-
hívják a bátvidéki kartársak figyelmét erre a 
körülményre, mi pedig megtagadjuk az alkal-
mat, hogy újra fölkérjük a t. kartársakat a 
mi gyújtónk terjesztésére. — Gyűlések. A szol-
noki járás tanítói.őre f. hó 20.-án délelőtt 
járásköri gyűlést tart. A csanádmegyei tanító-
egyesület makói járásköre f. hó 21.-én Apát-
falván rendes félévi gyűlést tart. A jánnosházai 
róm. kath. tanítói kör tavaszi ülését Hossz ú-
Peresztegen május 2.-án tartja. 

— Az Eötvös-alap pénztárába a Vörös-
marty-szobor és alapra befolyt továbbá: Bauden 
Károly gyüjtőívén 20 K. (ehhez járultak: Bauden 
Károly 2 K.; Bányai Jakab 1 K.; Dienstl 
Ernő 1 K.; Szalay Teréz 1 K.; Kus Berta 
1 K.; Pálffv Etelka 1 K.; Szegfű Sándor 
1 K ; FrőhUch Pál 1 K.; Fischer Mór 1 K.; 
Wéghing István 1 K.; Onlic Béla 1 K.; 
Szilvásy János 1 K.; Bédl Ferencz 1 K. ; 
Szabó ' Sándor 1 K.; Váry Mihály 1 K.; 
Stagelschmldt Borbála 1 K.; Popovics Bogdán 
1 K.; Bugarszky Milivoáz 1 K.; Wuhov Péter 
1 K.; összesen 20 K.); Vécsei János gyűjtő-
ívén 18 K. (ehhez adtak: Vécsei János 2 K.; 
Gr ón Frigyes 1 K.; Kűhn Károly 2 K.; Zsig-
mond Károly 1 K.; Czirják Hermin 2 K.; 
Botha Anna 2 K.; Misik Jánosné 1 K.; 
Ábel Janka 2 K.; Váró Béniné 2 K.; Bicsérdy 
János 1 K.; Gábor Dániel 1 K.; Gyulai' 
Sándor 1 K.; összesen 18 K.); a zalaegerszegi 
áll. el. isk. gyűjtése 19 K. 30 f.; a sepsiszent-
györgyi polg. fiúiskola növendékei gyűjtése 
3 K. 40 f., tantestülete gyűjtése 2 K. 60 f.; 
Schmidt Albin gyűjtése 40 K. (ehhez járultak 
Schmidt Albin 10 K.; Streiling Ilona 2 K.; 
Zomber Ferencz 1 K.; Zomber Ferenczné 1 K.; 
Kallós Simon 1 K.; Tóth Józsefi K .; Jablon-
kay Géza 1 K.; Csanak Zsigmond 1 K.; 
Koczok Pál 1 K.; Horváth Sándor 2 K.; 
Száva János 2 K.; Maróth Gyula 1 K.; Ter-
nyei Ferencz 1 K.; Schneider Ilona 1 K.; 
Görög Istvánné 2 K.; Simonyi Gizella 2 K.; 
Perihoglu Irén 1 K.; Horváth Melanie 2 K.; 
Pink Gizella 1 K.; Hódyné 1 K.; Farkas 
Margit 1 K.; Lindt Gabriella 2 K.; Szemeciné 
1 K.; özv. Sauer Arnoldné 1 K. összesen 
40 K.); Baló László gyűjtő-ívén 7 K. 50 f. 
(ehhez járultak Baló László 2 K.; Zajzai Sándor 

2 K.; Baláss Márton 1 K.; Kiss Károly 50 f.; 
Bartos Ignácz 50 f.; Bíró Sándor 50 f.; Kiss 
Jenő 1 K. összesen 7 K. 50 f.); Várady Szi-
dónia gyű,tő-ívén 14 K. 47 f. (ehhez járultak 
a polg. 'isk. I. oszt. 2 K. 77 f.; II. oszt 3 K. 
96 f.; III. oszt. 2 K. 72 f.; IV. oszt. 1 K. 
72 f.; tanítótestület 3 K. 30 f. összesen 14 K. 
47 f.); Rökk Szilárd-utczai tanítótestület gyűj-
tése 3 K. 60 f. (ehhez járultak N. N. 40 f.; 
Sz. J. 40 f.; T. J. 40 f.; O. J. 40 f.; H. K 
40 f.; Sir. 40 f.; N. J. 40 f.; Hegedűs 40 f.-; 
H. S. 40 f.); Baltzár Ágoston gyűjtése 7 K. 
(ehhez járultak: Baltzár Ágoston 2 K.; Machay 
"Vendel 2 K.; Valentényi György 1 K.; Emivsz 
Róbert 1 K.; Lengyel János 1 K. összesen 
7 K.); Arányi Antii gyűjtése 14 K. 60 f. 
(ehhez járultak: Arányi Antal 3 K.; Strauch 
Gyula 2 K.; Karoliny Mihály 1 K.; Amler 
Antal 1 K.; Putsch T. 2 K.; Belitzky S. 60 f.; 
Huzjak Lukács 1 K.; Bácz 1 K.; Kövi Imre 
2 K.; B. Walser Gyula 1 K. összesen 14 K. 
60 f.); Simonné gyűjtő-ívén 21 K. 30 f. (ehhez 
járultak: Horkai/ Malvin 2 K.; Schiller Irma 
2 K.; Tiltsch Júlia 2 K.; Tolnaji Erzsi 1 K.; 
Tamasovits' Paula 1 K.; el. isk. I. oszt. 1 K. 
66 f.; II. oszt. 1 K. 90 f.; III. oszt. 2 K.; 
IV. oszt. 1 K. 24 f.; polg. isk. I. oszt. 1 K. 
90 f.; II. oszt. 1 K. 80 f.; III. oszt. 1 K. 
40 f.; IV. oszt. 1 K. 40 f. összesen 21 K. 30 f.) 
(Folytatjuk.) . 1 «j 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Bomonics Mihály (1901. évi tagsági 
díja) 3 K.; Kelemen Gizella (tiszteletdíja) 
4 K. — 2 Vörösmarty-szobor és alapra: Szőke 
János (Okány) gyűjtése 2 K. 56 f. (ehhez 
adtak: Szőke János 1 K.; a nagyobb ev. ref. 
iskola III—VI. osztálya és az ismétlő-iskolások 
1 K. 56 f. = 2 K. '56 f.) Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII. Wesselényi-utcza 
44. sz.) 

— Halálozás. Krammer Nep. János nyug. 
róm. kath. kántortanító Nádasdon f. hó 9.-én 
életének 77.-ik évében meghalt. Áld ís emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tartalom : A gyermeki lélek megfigyelése Nagy 
László. — Az évzáró vizsgálatok. Kuthi Zsigmond. — 
A tanyai iskolákról. Zsigmond Konrád. — Elemi 
iskolából való kizárás. Várhelyi György. — Hogy 
köszönjenek a gyermekek? Oyöngyössy István. — 
Petőfi a népiskolában. — Szünóra : Nagy Perenoz. 
Bite Pál. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 18-ík számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Kis-Kirá lyság i (Csongrádm.) uradalmi pusztai 

róm. kath. tanítói állomásra pályázat nyittatik. Java-
dalmazása: tisztességes lakás, 600 kor. készpénz, 10 
mtr tűzifa, 1 hold szántott tengeri föld, 1 darab 
tehéntartás, házikert. Ezenkívül 1 drb lótartásra 2 
hektoliter zab, 28 mtrm. gyepszéna, 14 intrm. tavaszi 
szalma. Köteles a tanítást a lakhelyétől közeleső 
újvárosi és csere-szt.-lászlói majorokban teljesíteni. 
Szünidők alkalmával az uradalomban felügyelni tar-
tozik, a miért külön díjat élvez. Kellőleg fölszerelt 
kérvények gróf Károlyi Sándor excellencziájához czí-
mezve, alulírotthoz küldendők. Derekegyháza, u. p. 
Szentes. Bajcsy Gábor, lelkész. (330—11—2) 

Mozsgón (Szigetvár mellett, vasúti állomás) a 
közös községi iskolában az osztálytanítói állás meg-
üresedett, melyre április 30-ig pályázat nyittatik. 
Javadalmazás: 800 (nyolczszáz) korona évi fizetés, 
egy bútorozott szoba, tisztogatás és fűtés. Lejthényi 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (340—11—2) 

Trencsénmegyei Omasztlna község államilag 
segélyezett ág. hitv. evang. népiskolájához okleveles 
taníró kerestetik. Fizetése : szálláson kívül 800 ko-
rona és megfelelő korpótlék. Tannyelv: tót-magyar. 
Szükség esetén okleveles óvónők is pályázhatnak. 
Kellőleg fölszerelt folyamodványok április 25-ig Riesz 
Károly iskolaszéki elnökhöz Zay-Ugróczra küldendők. 

( 3 3 5 - I I - 2 ) 
Református orgonista-tanító állást keres szeptem-

berre. Szalók, 1901 április 3. Tóth Antal Ferencz, 
(u. p. Butka, Zemplénm.) (338—II—2) 

Tisza-Várkonyban (J.-N.-K.-Szolnokm.) a róm. 
kath. kántortanítói állomás elhalálozás folytán ürese-
désbe jővén, erre ezennel pályázat hirdettetik. Évi 
fizetése a róm. kath. hitközség pénztárából 600 
korona, vallásalapból 64 korona, 8 katasztrális első-
minőségű szántóföld, 1'/J hold rétifold haszonélve-
zete. Szabad lakás: 2 szoba, a szükséges melléképüle-
tekkel és kis házikert. Stóla 1500 lélek után öreg 
halott után 1 korona 04 fill., kis halott 52 fill., 
énekes miséből 80 fill., olvasott miséből 40 fill., 
hirdetés-irásért 54 fill., alapítványos miséből 27 ko-
rona. Halotti búcsúztatásért személyenkint 20 fill. 
Egyhásadót nem fizetők után duplán vétetik a stóla. 
A megválasztott állomását haladéktalanul tartozik 
elfoglalni. A nyilvános próba és a választás, melyre 
a folyamodók személyes megjelenése kívántatik, f. 
évi május hó 1-én délelőtt 10 órára állapíttatott meg. 
Az állomás elnyeréseért oklevéllel bíró egyének 
pályázhatnak. Megjegyzendő, hogy az elhunyt kántor-
tanítóné özvegyi joga f. évi junius 22-ig terjedvén, 
az új megválasztott kántortanító a föld és vallás-
alapból nyerendő haszon élvezetére csak ez időtől 
nyer jogot. A folyamodók okmányaikat kellően föl-
szerelve a helybeli róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
főt. Lévai Mihály egyházkerületi tanfelügyelőhöz 
Abony (Pestmegye) küldendők. T.-Yárkony, 1901 ápri-
lis 5-én. Vimmer Ferencz, r. kath. lelkész és iskola-
széki elnök. ( 339—II—2) 

Szeghalom községben elhalálozás folytán ürese-
désbe jött óvónői állásra ezennel pályázatot nyitok. 
Az óvónő fizetését képezi az alapítványi összeg, 
5.000 fr t = 10.000 korona 6°/o-os kamata: 600 korona 
készpénz; '/< telek föld, vagyis 44 hold 1200 Qölével 
és a még egyénileg nem telekkönyvezett közös-
legelőbeli járandóság adómentes haszonélvezete ; ter-
mészetbeni szabad lakás. A pályázati kérvények 
f. évi május hó 15-ig nyújtandók be az óvodai 
felügyelő-bizottság elnökéhez; később beadott kér-
vények figyelembe nem vétetnek. A megválasztott 
óvónő köteles állását 1901. évi szeptember elsején 
okvetlen elfoglalni, s földilletménye is ez időtől illeti 
meg. Szabó Sándor, f. b. elnök. (336—III-2) 

Torontálmegye Új-Szent-Péter községe julius 
és augusztus hónapokra nyári menedékházat nyit, 
mely állásra pályázat hirdettetik. Havi javadalma 
husz korona és szabad lakás. Pályázni óhajtó me-
nedékházi dajkák fölkéretnek okmányaikkal fölsze-
relt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz folyó 
évi április hó 20-ig beterjeszteni. Neiser Yendel. 

(320—111—21 
Torontál-Vásárhely községi állandó gycrmek-

menházvezetőnői állás lemondás folytán üresedésbe 
jött. Törzsfizetés 240 korona és 160 korona személyes 
pótlék, összesen 400 korona, havi előleges részletek-
ben és 120 korona lakpénz vagy szabadlakás. A kér-
vények menházvezetőnői képesítéssel ellátva f. év 
május 8-ig a községi iskolaszékhez küldendők be. 

(323—III—2) 
A Jászkisér községhez közigazgatásilag csatolt 

Puszta -Kür th^n levő községi jellegű s az ura-
dalom által föntartott pusztai elemi népiskola taní-
tói állása lemondás folytán megüresedvén, arra ezen-
nel pályázatot hirdetünk s fölhívjuk azokat, a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy tanítói oklevelü-
ket és eddigi alkalmaztatásukat bizonyító okirataikat 
szabályszerű pályázati kérvény mellett alulírt iskola-
széki elnökséghez folyó évi április 20-ig annál is 
inkább adják be, mert később érkező kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. Ezen állás javadal-
mazása évenkint 600 korona készpénz, két szoba, 
konyha, kamia és padlásból álló lakás, istálló és 
sertésól. 200 O-öl konyhakert, 1 tehéntartás, 2 sertés-
tartás, 9 hlter buza (3 hlter 1-ső, 6 hlter Il-ik osztályú), 
2 és s/i» hlter árpa. Egész évi fűtő- és tüzelőanyag. 
Jászkisér, 1901. évi április hó 2-ik napján. A községi 
iskolaszék elnöksége. Csomor Sándor, iskolaszéki 
elnök, Rónay Béla, iskolaszéki jegyző. (337—I—1) 

Betöltendő a ruttkai állami elemi iskolánál 
évi 1000 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi április hó 30-ig Turócz-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Ezen állomással a róm. kath. hitközségnél 
a kántori teendőknek ellátása is össze van kötve 
külön díjazás mellett, miért is csupán róm. kath. 
vallású, a kántori teendőkben teljesen jártas és 
különben is zeneileg jól képzett tanítók pályázhat-
nak. Turóczvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Turócz-
Szent-Márton, 1901. évi április hó 7-én. Berecz Gyula, 
s. k., kir. tanfelügyelő. (13/h—I—1) 

A nagyösz i községi elemi népiskolánál ürese-
désbe jött IV. oszt.-tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : 880 korona készpénz, 200 
korona lakáspénz, 8 korona irodaátalány és 400 O-öl-
nyi pótkert élvezete. Pályázóktól megköveteltetik 
a magyar és német nyelv tökéletes tudása és róm. 
kath. vallásának kell lennie. Kötelessége a IV. oszt. 
vezetni és az ismétlő-iskolát tartani. Pályázati határ-
idő április 30-ig alulírott iskolaszékhez. Schreiber 
Sebestyén, iskolaszéki elnök. Buding Ede, iskolaszéki 
jegyző. (342—II-1) 

A szent lé lek! (Esztergomm.) róm. kath. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 10 hold 
föld, 40 méter kemény fa, párbérben 35 véka két-
szeres, község pénztárából 170 korona, uradalomtól 
9 korona 26 fillér, stóla 30 korona, iskolafűtésre 
7 m. fa. Oklevelesnek 270 korona államsegély. La-
kása: 1 szoba, 2 konyha, istáló, kert. Kérvények 
ftdő Pelczer Lipót tanfelügyelő úrhoz Dorogra inté-
zendők. Az állás azonnal elfoglalható. (347—1—1) 



- n -

Au apatlnl községi elemi népiskolánál egy rendes 
tanítói állás van üresedésben, melyre ezennel pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : 1. Előleges havi rész-
letekben fizetendő évi 720 korona készpénzfizetés, 
mely fizetés az itteni szolgálatbalépés idejétől szá-
mított 3 év után 140 és további 3 év után ismét 
140 koronával vagyis 6 év után 1000 koronára emel-
kedik. 2. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 2 S-a értelmében 
évi 100—100 korona ötödéves korpótlék. 3. Szabad 
lakás, vagy ha az nincsen, évi 200 korona lakáspénz. 
A kellően fölszerelt pályázati kérvények a községi 
iskolaszékhez folyó évi április hó 28-áig nyújtandók 
be. Később érkező, vagy kellőleg föl nem szerelt 
folyamodványok nem lesznek figyelembe véve. 
A pályázóktól a magyar nyelven kívül a német 
nyelv tökéletes bírása is okvetlenül megkivántatik. 
Apatin, 1901. április hó 11-én. Dombovits Márton, 
iskolaszéki elnök. Gurka Márton, iskolaszéki jegyző. 

(346—11-1) 
A rimaszombati ev. ref. kántorságra pályázatot 

hirdetek. Javadalma: 1200 korona készpénz, az 
egyház pénztárából évnegyedenkint előre fizetve. 
Temetési stóla mintegy 300 korona. És lakás. Ez a 
jövedelem a nyugalmazott (83 éves) kántor halála 
esetén még mintegy 100 koronával emelkedni fog. 
Kötelessége a rendes kántori teendőkön és az ének-
kar vezetésén kívül, az elemi iskolákban s a gimná-
ziumban az éneket, az elemi I-ső és Il-ik osztályban 
pedig a vallást tanítani. Az állomás lehetőleg azon-
nal, de legkésőbb az iskolai év végén elfoglalandó. 
Próbaéneklésre és orgonázásra meghivottak útikölt-
ségét az egyház megtéríti. Pályázati határidő május 1. 
Rimaszombat, 1901 április 4. Czinke István, ev. ref. 
lelkész. (341—I—1) 

A bankal ág. hitv. ev. leány egyházban a kántor-
tanítói állásra ezzel pályázat nyittatik. Javadalom: 
100 korona a hívektől, 566 korona a kormánytól, 
négy kantáczió, temetési stóla, hat öl puha tűzifa, 
két kert és két temető haszonélvezete ; két szobából 
álló lakás, a megfelelő mellékhelyiségekkel. A tan-
nyelv : magyar-tót. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. é. május 15-ig, az anyaegyház lelkészéhez 
Hrencsik Károlyhoz Selmeczbányára küldendők. 
(Hontvm.) ^ (345 —II—1) 

Az esztárl (Biharmegye, utolsó posta Pocsaj) 
községi óvónői állás betöltendő. Évi fizetés 600 ko-
rona; takarítás és ivóvíz hordatnsért évi 24 korona; 
egy szobából, konyhából, kamarából álló lakás. Meg-
választott állását a választás után 14 nap alatt 
köteles elfoglalni. Kérvények május 9-ig Biber József, 
ref. lelkész, felügyelő-bizottsági elnökhöz küldendők. 

(348—1-1) 

H I R D E T E S E K . 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

1*4.1 K K R E Z S Ő é s T Á R S A 
-m B U D A P E S T , m-

V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmouiumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ari i 130 U<I<<<<<1<<0I f ö l j e b b . 
X horouriN r ín? , l< ' tehben is . 

Képes árjrgjzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótállás. (247-52-5) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, Lották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomra.) (42—XX—14) 

ll i l >ll \ Si A 14 
h i m z ő a n y a g o k és h i m z ő s z ö v e t e k 

rendkívüli nagy választékban, szabott, ̂ j s f f j? 
gyári árakon kaphatók 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagy iparosnál, 

BUDAPEST, Király-utcza 4. sz. 
IKépes árjegyzé-
kemet 1725 ere-
'deti kézimuukn-

rajzzal 
kívánatra bér-

mentve küldöm. 
Gyári raktára 

a legjobbnak 
elismert 

V I C T Q R I A 
kézi iiimzőgépcknek. 

Darabja I. rendít 8 korona. 
» n. „ 6 „ 

Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hinizőkeret 
és himzőanyagok nagy választékban. 

V j «» • • SÍ 2% 
Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 5 kr. 

Foint-Lace munkák és az ahhoz tartozó összes 
anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 

344 Min tákka l szívesen szolgálok. x—í 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

N e m z e t i <s> €> €> 

o $ o o I s k o l a 
politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 

Szerkeszti: 
Benedek Elek és Földes Géza. 

Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 
és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziét is. 

Je l szava : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előfizetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(322—V-2) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Itüttenbiller-utcza 5/a. 
Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 



XXXIV. évfolyam 17. szám. Budapest, 1901 április 25. 

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 íap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap mrgküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló .és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelülésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A h i rde té sek á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetés i díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í jak is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 
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Kézira tokat n e m ad.ii.iih: vissza. 

Az állami népoktatás helyi fel-
ügyelete. 

(II.) Az állami népoktatás nagy-
arányú kifejlődése szükségessé tette, 
hogy annak helyi felügyelete, az állami 
tanítótestület szervezése és hatásköre, 
ezzel kapcsolatban az iskola egész bel-
élete újra szabályoztassék. 

4 moflt érvénvben levő állami isko-
lai gondnoksági utasítás még 1876. 
évben lépett életbe. Azóta a közokta-
tási kormány az állami népoktatás kö-
rében az érdemleges rendelkezéseknek 
egész sorozatát adta k i : — tanügy-
pol i t ika i tekintetben egészen új irány 
jegeczesedett; a modern pedagógia a 
népoktatás föladatát a gyakorlat i élet-
hez közelébb hozta; a tanítóképzés szín-
vonala jelentékenyen emelkedett; — 
a néptanítói kar belső értéke megizmo-
sodott. Mindez arra indí tot ta Wlassics 
ministert, hogy az állami elemi nép-
iskolák gondnoksága és az ál lami elemi 
népiskolák tanítói, i l letve igazgató-
taní tó i számára az 1868. évi X X X V I I I . 
és 1876. évi X X V I I I . t.-cz. végrehaj-
tása tárgyában egészen új utasítás-ter-
vezetet készíttesen. 

A minister már a folyó évi állami 
költségvetés tárgyalásakor ki fej tette 
azon alapelvet, a melyet az új utasí-
tásban érvényre kíván ju t ta tn i . E szerint 
az állami népoktatási intézetek neve-

lési, tanítási, rendtartási és fegyelmi 
ügyeit, szóval az iskola egész beléletét a 
tanító, illetve az igazgató-tanító vezeti és 
igazgatja; az állami elemi iskolai gond-
nokság pedig a tanítót, i l letve igazgató-
tanítót és tanítótestületet e tekintet-
ben ellenőrzi, a nélkül, hogy az iskola 
beléletében rendelkezési joggal bírna, 
ezenkívül az iskola külső, anyagi ügveit 
gondozza és kapcsolatot képez a szúlei 
ház, társadalom és a népiskola között, 

A minister á l ta l k i tűzöt t ezen bölcs 
és az 1876. évi X X V I I I . t.-cz. 15. §-ban 
foglalt rendelkezésnek megfelelő alapelv 
vonul végig, s van érvényre emelve 
azon gondos tervezeten, a melyet a 
közoktatási ministerium VI. a. ügyosz-
tálya készített, s a melyet a minister 
szokott liberalizmusával véleményezés 
végett megküldött a Magyar Á l lami 
Tanítók Országos Egyesületének fis a 
kir . tanfelügyelőknek. 

Az állami tanítók egyesülete öröm-
mel üdvözölte a tervezetet s ámbár 
elvi álláspontja a gondnokságok teljes 
megszüntetése, mégis megnyugvással 
és hálás köszönettel veszi azon intéz-
kedést, hogy az iskola beléletében a 
teljes szakszerűség lép érvénybe. A kir. 
tanfelügyelők általában nagy elisme-
réssel nyi latkoznak a tervezet felől, s 
főleg a gyakorlat i élet szempontjából 
igen becses észrevételeket közöltek. 

Lapunk 17-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Mindezen észrevételek és vélemé-
nyek gondos számbavételével az egész 
tervezet ú j ra átdolgoztatott , a mely-
nél már a belügy- és a földmívelési 
min is ter ium megjegyzései is figyelembe 
vétettek. így kerü l most a tervezet a 
minister elé, a k i nagy ambicziót helyez 
arra, hogy az á l lami népoktatás „haza-
fias, vallásos, erkölcsös és értelmes hon-
polgárokat neveljen, s hogy az á l lami 
népoktatás e tek in te tben a több i je l legű 
népiskoláknak követendő például szol-
gálj on.'-

A gondnoksági új szervezet ezen 
szép föladat megoldásához a módokat 
és eszközöket szabatosan megjelöli, a 
közel négyezer tagból ál ló lelkes, mű-
ve l t ál lami tan í tó i kar buzgalma bizto-
sítja, hogy a minister ambicziója betel-
jesedik. Nekünk pedig erős a meggyőző-
désünk, hogy a magyar nemzeti állam 
jegeczesedésének egyik legbecsesebb tényezője 
a magyar állami népoktatás. 

A gondnoksági új utasítás az á l lami 
tan í tók szolgálati viszonyait is szaba-
tosan és előnyösen szabályozza. Ebben 
is megnyi lvánul Wlassics miuisternek 
a tan í tó i kar i ránt érzett igaz szeretete 
és j ó indulata. 

Az új utasítás a jövő tanévben lép 
életbe. Azután elmaradhatat lan a községi 
iskolaszékek hatáskörének és a községi 
iskolák beléletének új szabályozása. Mon-
danunk sem kell. hogy ezen nagyjelen-
tőségű kormányakczió üdvös hatást fog 
gyakoroln i a felekezeti népoktatásra is. 
Szóval: népoktatásügyünk az egész 
vonalon szép j övő t igérő föllendülés 
e lőt t áll. 

1 gyermeki lélek megfigyelése. 
Ha már bírálok, kötelességemnek tartom a 

teendőkre nézve is nyilatkozni. Feladatomhoz 
képest jelenleg, természetesen, csak a gyermek-
pszikológia terén fogok mozogni. Azt fogom 
vizsgálni, milyen czéllal, milyen körben s esz-
közökkel és módokkal lehet és kell hazánkban 
a gyermekrajzi vizsgálatokat meghonosítani. 

A feladat, nem könnyű. Különösen nehéznek 
látszik, ha arra gondolok, hogy a művelt kül-
földön, különösen az Egyesült-Államokban, 
Canadában, Angliában, Német-, Francziaország-
ban, sőt Ausztráliában is már mennyire ki van 
fejlődve a gyermekrajzi tarulmán} ok ügye. 
Különösen Amerikában óriási szervezete van a 
gyermekek tanulmányozásának, a melybe bele 
van vonva minden iskola az egyetemtől a 
kisdedóvóig, minden iskolai hatóság s a müveit 
társadalom minden rétege. Az egyetemek jár-
nak elől; ők vezetik, irányozzák a munkát. 
Két hatalmas egyesület, a „Nemzeti Nevelési 
Egyesület," s a „Gyermekeket Tanulmányozók 
Nemzeti Egyesülete," a melyek köre az egész 
britt Észak-Amerikára kiterjed, alakult e czél-
ból s azonkívül majd minden államnak meg-
van a külön egyesülete. Ezek évenkint óriási 
adat-anyagot gyűjtenek és dolgoznak föl; 
számos füzet, folyóirat, nagyobb mű jelenik 
meg. Németországban, a gyermekpszikológia 
szülőföldjén, már 1870 óta az iskolákban rend-
szeresen végzik a gyermek-megfigyeléseket. 
Hogy mily arányokat öltött külföldön a gyer-
mekrajzi vizsgálat, annak illusztrálására legyen 
szabad fölhoznom e tudomány külföldi irodal-
mát. Chrisman Oszkár Paidologie czímű mű-
vében, a mely 1896-ban jelent meg, 517 
gyermekpszikológiai művet sorol föl; s ez a 
jegyzék szerinte nem is teljes. 

Nálunk eddig alig történt valami. Mi még 
csak ébredezünk. S éppen azért örömmel tölt-
het el bennünket, hogy van már két nagyobb 
mű irodalmunkban, a mely a gyermekpsziko-
lógiával foglalkozik. Az egyik Donner Alajosé: 
„A gyermek értelmi fejlődése." Megjelent 
1898-ban. A másik Pethes Jánosé : „Gyermek-
pszikológia." Megjelent ez évben a Népnevelők 
Könytárában. Mindkettő részletes tájékozást 
nyújt a gyermeki lélek fejlődéséről; az utó >bi 
a gyermekrajzi vizsgálatok módszeréről is és 
nevelési vonatkozásokat is tartalmaz. Megemlít-
hetem Láng Mihály könyvét: „A munkaszere-
tetre való nevelés módját," s a régebbi időből 
(1888) dr. Kiss Áronnak „Magyar gyermek-
játék-gyűjteményét," mint a melyeknek gyer-
mekpszikológiai becsök is van. A gyakorlati 
gyermekvizsgálatok terén az iskolákban s a 
társadalomban néhány kisebb próbálgatáson 
kívül semmi sem történt. Csak a kisdedóvók-
ban indult meg szerény kezdettel, de rend-
szeresen a munka. A vizsgálatok eredményét 
a Peres Sándor szerkesztette „Kisdednevelés" 
közli. 

Minthogy tehát mi a kezdet kezdetén 
vagyunk s nekünk, úgyszólván, a semmiből 
kell valamit teremtenünk: azért azzal eleve is 
tisztában voltam, hogy a müveit nyugat ki-
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•fejtett rendszereit nem ültethetjük át hazánkba 
úgy, a mint azok ott megvannak. Lehetetlen-
séget akarnánk. Másrészt az is igaz, hogy 
rendszer és irányelv nélkül nem foghatunk a 
munkához, mert sikertelenül fáradoznánk. Mit 
tegyünk tehát? 

Ha a külföldi gyermekrajzi tanulmányok 
különféle rendszereit és módjait egybevetjük, 
azt találjuk, hogy ezek alapjokban véve két-
féle feladatnak szolgálnak. Vannak olyan meg-
figyelések, a melyek szorosan a pedagógiai 
gyakorlattal függenek össze. A megfigyelők a 
maguk megfigyeléseinek eredményét közvetlenül 
értékesítik a nevelés és oktatás gyakorlatában. 
Ide tar:óznak azok a vizsgálatok, följegyzések, 
a melyek az egyes gyermek egyéni tulajdonai-
nak fölkutatására szolgálnak. Ide sorolhatók 
továbbá az iskolába lépő gyermekek általános 
képzettartalmának, erkölcsi és világnézetének 
kikutatására, pontos megállapítására irányuló 
vizsgálatok, a melyeknek a tanítás anyagának 
és módszerének megállapítása szempontjából 
van gyakorlati hasznuk. 

A másik csoportot alkotják azok a vizsgá-
latok, a melyeknek főleg tudományos czéljuk 
és értékük van. Ide tartoznak az egyes gyer-
mekek fejlődéséről a születéstől fogva napon-
kint tett pontos megfigyelések és följegyzések, 
Tlyenek továbbá az egyes gyermekeken mű-
szerekkel végzett exakt kísérletek, inger- és 
reakcziós mérések, az elme-folyamatok, érzelmi 
állapotok módjának és erejének számszerű 
kutatásai. Ilyenek a gyermekcsoportok szellemi 
erejének kikutatására szolgáló összehasonlító 
módszerek: az Ebbinghaus-féle számoló és 
kombinatív módszer s egyéb vizsgálati mód-
szerek bizonyos problémák megoldására, pél-
dául azon kérdés megvilágítására, mily be-
folyása van a munkatartalomnak és munka-
szünetnek a gyermekek szellemi erejére. Ebbe 
a sorba tartoznak azok is, a melyeket dr. 
Spitzner (Lipcse) monográfiái vizsgálatoknak 
nevez. Ezek témái ilyesfélék: a gyermekkép-
zet asszocziácziói, „beszédje, esztetikai, vallásos, 
társasági érzelmeinek kifejlődése." 

Eme két főirány, t. i. a gyakorlati pedagó-
giai és a tudományos irány természetes foko-
zatát figyelembe véve, a nézetem az, hogy mi 
Magyarországon főleg az előbbi irányt köves-
sük. Mi tékát gyakorlati irányú gyermek-pszi-
kológiai munkásságot fejtsünk ki; oly vizsgá-
latokat végezzünk, a melyeket 8iZj tl ki azokat 
végzi, maga is értékesíthet nevelői munkája 
közben. Ne hanyagoljuk el ugyan egészen a 
tisztán tudományos czélú megfigyeléseket sem; 
de ez utóbbiakra nálunk nagyobb szükség van, 
keresztülvitelük könnyebb, nem kívánnak oly 

tudományos előkészültséget s instrumentumo-
kat, mint az előbbiek; az ilyen irány inkább 
is megfelel a magyar ember gyakorlatias gon-
dolkozásának. 

Ezek után bátorkodom röviden kifejteni: mi 
volna a teendő elsősorban az iskolákban. 

Az iskolák. Németországban az iskolákban 
az a gyermekvizsgálati módszer van elterjedve, 
hogy az iskolába lépő gyermekek képzettartal-
mát meghatározzák. E végből a kérdések soro-
zatát állítják össze a közönségesen előforduló 
természeti tárgyakról, tüneményekről az állat-, 
növény- és ásványvilág köréből, a helységről, 
vidékéről, az égi tüneményekről, az emberek 
foglalkozásairól, a vallásos, az erkölcsi életből. 
Ezen kérdések mindenikéről külön-külön ki-
kérdezik a gyermekeket; az adott feleleteket 
följegyzik s azután összegezik. A kapott ered-
ményekből tételeket vonnak le a tanításra 
nézve. Ilyen például: a tanítás anyagának 
részletei a helységek és a gyermek szüleinek 
társadalmi állása szerint különbözzenek. Ame-
rikában Stanley Hall, a worcesteri Clark-egye-
tem tanárának kezdeményezésére eleinte szintén 
főleg ez a módszer volt elterjedve; de újabban 
mindinkább eltérnek tőle s monografikus irány-
ban azzal foglalkoznak a tanítók, hogy gyűjtik 
a gyermekek rajzolatait, vizsgálják a gyerme-
kek történelmi érzékét, a gyermeknek saját 
igazságszolgáltatását, vallásos fogalmait, babo-
náit, megfigyelő, következtető képességét, becs-
vágyát s több ilyesfélét; az összehordott anya-
got az egyetemek dolgozzák föl. 

Ujabban Németországban is merült föl új 
törekvés, a melynek czélja, hogy a gyermekek 
egyéniségét derítsék föl. E végből az egyes 
gyermekeket vizsgálják s megfigyeléseik ered-
ményét egy könyvbe (törzskönyv, Personal-
buch) vezetik be, a melyben minden gyermek-
nek külön lapja van. 

Én irányelvemnél fogva az individuális vizs-
gálatok híve vagyok, vagyis annak, hogy mi 
iskoláinkban a főgondot az egyes növendékek 
egyéni tulajdonságainak kikutatására s meg-
állapítására fordítsuk. Nézetem szerint ez az 
irány felel meg leginkább nemzeti géniuszunk-
nak. a mennyiben a magyar ember fő jellem-
vonása az erős egyéniség, az egyéni önállóság 
szeretete és kultiválása. A magyar embert 
tehát az ő szellemének természete az egyéni-
ségek kutatására indítja. Ezen munkának az a 
haszna is megvolna, hogy az egyéni jellem-
vonásokból fölépülnének, össze volnának állít-
hatók az egész nemzet egyéniségét alkotó 
jellemvonások, mintegy a magyar gyermek 
nemzeti pszikológiája, a miből a nevelés nem-
zeti irányának volna haszna. De az ilyen 
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irányú megfigyeléseknek a nevelés és oktatás 
gyakorlására is a legtöbb s legközvetlenebb 
kihatása lenne azon többször hangoztatott 
okból, hogy a jó nevelésnek és oktatásnak az 
egyénhez alkalmazottnak kell lennie, az egyén 
ismeretén ke'l alapulnia. E végből figyeljük 
meg mindenik gyermek magaviseletét minden 
viszonyok között, a tanítás alatt, felelés közben, 
magánosan, társaival játszva, felügyelet alatt 
(pl. kiránduláson), felügyeleten kívül s figyeljük 
meg különösen a kifejtett nevelői hatásokból 
származó következményeket. A mit megfigyel-
tünk, jegyezi ük föl s végül állapítsuk meg a 
gyermek fő és mellékjellemvonásait. Munkánk 
azonban csak akkor lesz értékes, ha a gyer-
mek családi viszonyait, a szülői háznál való 
magaviseletét is ismerjük; mi végett szükséges 
a szülőkkel is érintkeznünk, az öröklött vagy 
szerzett tulajdonságok kikutatása végett őket 
is megismernünk. Sőt kívánatos volna már az 
iskolába lépéskor összeállítani a gyermek per-
sonáliáját a szülők szóbeli vagy Írásbeli be-
mondása alapján. így juthatunk a gyermek 
teljes megismerésére s egyúttal a nevelés szem-
pontjából is rendkívül becses anyaghoz. 

A németeknek az iskolába lépő gyermek 
képzettartalmának kikutatására irányzott mód-
szerét szintén követendőnek tartom ott, a hol 
erre a viszonyok kedvezők. Azonban a helyett, 
hogy a gyermekhez kérdéseket intézünk, 
láttad-e már a borjut, a fűzfát, sokkal czél-
szerűbb, ha a tárgyakat vagy azok képeit 
mutatjuk meg s kérdezzük ki azokról a gyer-
mekeket. Tudtommal ezt a módszert követik 
a főváros néhány 1 isdedóvójában. 

Egyébiránt általában véve értékesebbeknek 
tartom gyermekpszikológiai szempontból a gyer-
mekek spontán megnyilatkozásait azoknál, a 
melyeket a gyermeki lélek bizonyos megkötött-
sége mellett, mesterséges viszonyok között 
szereztünk. Ezért, ha a tanító végez is oly 
rendszeres vizsgálatokat a gyermekek képzet-
tartalmának kikutatására, milyenek a német 
iskolákban szokásosak, akkor se, és egyáltalán 
sohase mulaszsza el a gyermekeknek a tanítás 
közben adott feleleteit, spontán megjegyzéseit, 
kérdéseit megfigyelni s följegyezni. E végből 
engedjük meg, hogy a gyermekek is kérdez-
zenek s magyarázzanak. E közben becses föl-
világosításokat fogunk kapni arra nézve, hogy 
mi is miként kérdezzünk és magyarázzunk. 

Arról, hogy mi volna a teendő a családban, 
az internátusokban (árva- és szeretetházakban), 
a tanítóképző-intézetekben, az egyetemen és a 
társadálomban — egy következő (befejező) köz-
leményben fogok szólni. 

(Budapest.) Xagy László. 

Küzdelem az alkoholizmus ellen* 
Bécsben kongresszusra gyűltek össze előkelő-

méltóságok és az orvosi tudomány kimagasló-
alakjai, kik nemes érdeklődéssel szemmel 
kisérik embertársaik sorsát, bajait s kik igazi, 
humanitással törekszenek arra, hogy a társa-
dalom egy iszonyú pusztító betegségére gyógy-
szert találjanak, melylyel azt megszüntethessék. 
Ez a betegség, a társadalom, az emberiség 
pusztító réme, az alkoholizmus, mely főleg a* 
alsóbb néprétegekben szedi áldozatait, mely 
azonban nem elégszik meg azzal, a mit a 
nyomorúság viskójában talál, hanem betolako-
dik a jobbmóduak, néha a paloták lakói közé 
is. Lerombol vallást, erkölcsi törvényeket, szét-
rombolja a családi boldogság tűzhelyét, kifor-
gatja az embert vagyonából, existencziájábók 
tönkreteszi az értelmet, az akaratot, megbom-
lasztja az idegrendszert s végül elhomályosítja, 
az agy szellemi működését, aztán jön a delí-
rium tremens: a lélek halála s végül kopor-
sója: a tébolyda. A család pedig elzüllik,, 
nyomorba jut s hátramaradt tagjai ugyancsak 
az alkoholban találják meg nyomorúságuk és-
szerencsétlenségük búfelejtő eszközét. 

Az utolsó évtizedben nálunk Magyarországon 
különösen elharapódzott az alkoholizmus, a 
mióta a szőllők kipusztultak, a bor ára 
magasra szökött s így a testet-lelket fölvilla-
nyozó bor helyébe lépett a pálinka, mely égő-
anyagot szolgáltat ugyan a vérkeringésnek, de 
olyant, a melynek tüzében elégnek a test és 
a szellem legnemesebb erői is. 

A nehéz, testi munkával foglalkozó ember 
nem tudja nélkülözni a pálinkát, megelégszik 
akármilyen silány táplálékkal, csak pálinkája 
legyen, mely ideig-óráig testének ellenálló 
képességét, kitartását fokozza, mely azonban 
további hatásában, végső eredményében rom-
bolóbban hat az emberi szervezetre, mint a 
hegyi lakók által használt arzenikum. 

És szomorúan kell tapasztalnunk, hogy ezelőtt 
még józan magyar népünk is kezd már rabja 
lenni az alkoholnak, melynek hatásáról leg-
többet tudnának beszélni a törvény termek, 
mert a bestiális bűnök legnagyobbrészt az 
alkoholizmus talajában burjánzanak föl. 

Népünk a közoktatás által kivánt legcse-
kélyebb áldozatokat sem akarja, vagy látszó-
lag nem képes meghozni, gyermekének egy 
iskolai könyvre, vagy táblára nem tud, vagy 
nem akar áldozni, de pálinkára, borra azért 
még mindig jut pénze. 

Hartel közoktatásügyi minister a bécsi 
kongresszuson tartott megnyitó beszédében 
mondotta, hogy Németországban pálinkára, 
borra, sörre harmadfél milliárd márkát, tehát 
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•ötször annyit költenek, mint a hadsereg szük-
ségleteire. Ausztriában húszszor annyit, mint a 
közoktatásra. Azt hiszem, hogy az arány 
nálunk Magyarországon sem kisebb, ha nem 
nagyobb s mi is sokkal többet költhetünk az 
alkoholra, mint a közoktatásra. 

Igaz, hogy a szeszfogyasztás az államnak 
busás jövedelmet hoz, de nem kárpótolhatná e 
magát az ország az elvesztett jö Fedelemért 
akképen, hogy többet költene a nép gyakor-
lati irányú kiképzésére, mely előbb-utóbb meg-
teremné áldásos gyümölcsét? Adna az ország-
nak munkás, józan népet, a mi az ország 
jövedelmeit más irányban fokozhatná. 

Ám ezt csak az ideálizmus magaslatáról 
hirdethetjük s tudja a jó Isten, hogy bekövet-
keznék-e valamikor. De kötelességünk mégis 
fölvenni a küzdelmet, még pedig a halálos 
küzdelmet az alkoholizmus ellen, mert ez meg-
-öli az embert és állatot nevel, megöli az 
erkölcsöt, pedig mint a költő mondja: „Minden 
•ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely 
ha megvész, Róma le.lől s rabigába görnyed." 
S bizony ha elpusztul az erkölcs, elpusztul az 
ország, tehát a létkérdés forog koczkán. 

Egy falunak az értelme, erkölese, ideálja, 
szóval mindene: a józan, müveit néptanító. 
Neki kell a harczot felvennie, neki kell a 
hadviselést megindítania s táborába kell gyűj-
tenie azokat, kik vele együtt éreznek és gon-
dolkoznak. 

A falu szeme rajta csüng s neki föl kell 
•emelkednie az erkölcsiség azon piedesztál) ára, 
honnét nem lesz pusztábin elhangzó szó a szava. 
Megkez lheti a harczot tanítói székéről, mert 
hisz már az iskolás-gyermekek közt is — kü-
lönösen a felvidéken — terjed a pálinkaivás. 
Meg kell ismertetnie a gyermekkel, a néppel, 
hogy a pálinka, a szesz, csak fogyasztja a 
testi erőket, de nem gyarapítja; oda kell állí-
tania elrettentő például lelki szemök elé egy-
egy áldozatát az alkoholnak s bebizonyítani 
nekik azt, hogy az iszákosság milyen szomorú 
erkölcsi és anyagi károkat okozhat. Alakít-
sunk a falukban mértékletességi egyesületeket, 
melyeknek munkaköre kiterjedne az önképzésre, 
a nemesen szórakoztatásra, a mi elvonhatná 
:a népet a korcsmai dáridóktól. 

Megdöbbenve kell azonban konstatálnunk, 
hogv sok helyen maguk a tanítók sem 
•ellenségei az alkoholizmusnak, és pedig leg-
inkább azok, kik a könyvekben, szaklapokban 
ne n találják föl a nemes szórakozást. Tisztelet 
a kivételeknek! A rossz példa pedig ragadó-
sabb, mint a jó s azt mondom, hogy az a falu 
inkább legyen örökké tanító nélkül, semhogy 
rossz példájával tönkretegye egy falu erkölcsét, 
tisztességét és az emberanyag fizikai erejét. 

A tanítóegyesületeknek állandóan napirenden 
kellene tartaniok ezt a kérdést: az alkoho-
lizmus ellen való védekezés kérdését, mert akár-
milyen lángoló ügyszeretettel törjünk hivatásunk 
magasztos czélja felé, akármilyen tökéletes mód-
szere eszeljünk is ki, melylyel a szellemi világos-
ságot terjeszthessük bent az iskolában és künt 
a népnél, azt mind tönkreteheti a pálinka, 
mely a lélekre a sötétség, a butaság fátyolát 
borítja. 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

Tanítók felelőssége. 
A „tanítók felelősségét" illetőleg vizsgál-

nunk kell, hogy milyenek nálunk az iskolázási 
viszonyok ? milyen társadalmi és anyagi hely-
zetünk ? 

A magyar tanítói pályát nem tenné vonzóvá, 
ha 3—400 frt évi fizetés mellett egykönnyen 
annak is ki lennénk téve, hogy kártalanítást 
és 2—300 frt évi járadékot fizessünk a hibán-
kon kívül történt balesetekért. 

Az én iskolámban (az udvarban) is meg-
történt, hogy játszás közben egy három heti 
gyógyulást igénylő lábficzamodás érte egyik 
tanítványomat. Az apa az ő egyszerű, termé-
szetes észjárásával még engemet vigasztalt, 
azt mondván, hogy az a baleset a pajkos 
gyermeken otthon vagy bárhol is megtörtén-
hetett volna. De nem mindenütt ilyen a tanító 
iránti hangulat! 

Tudjuk, hogy szomorú gazdasági viszo-
nyainknál fogva a nép elkeseredett, gyűlöl 
mindent, a mi úrtól ered, gyűlöli az iskolát, 
a tanítót is. Csak egyszer hallja az ilyenfajta 
ember, hogy törvény a tanító felelőssége: 
kapva-kapna az alkalmon, hogy a tanítót 
bajba sodorhassa. 

Aztán milyenek nálunk az iskolázási viszo-
nyok! Falun és tanyán legtöbbnyire egy fedél 
alatt van iskola és tanítói lak. Tavaszszal, 
nyáron a szülők 4—5 órakor munkába men-
nek, az iskolás gyermekeket, minthogy a szülő-
ket eléggé boszantó tankötelezettség miatt, 
azoknak hasznát úgysem vehetik, ugyanezen 
időben iskolába kergetik. A távollakó gyer-
mekek, télen-nyáron, reggeltől a délutáni taní-
tásig nem mennek haza. Lehet-e kivánni, 
hogy a tanító, a kinek talán szintén van csa-
ládja, kertje, kis földje, reggel négy órától, dél-
utáni 4 óráig a tanulók minden tettéért felelős 
legyen ? K. Nagy Sándor bíró úr szerint felelős, 
a mint az iskola küszöbét átlépte az gyermek. 
(Nálunk a kis kapu küszöbét kell átlépni és 
azután következik egy tágas udvar, a hol reg-
gel 5 órától, 772 óráig játszani szoktak a 
gyermekek.) 
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Annyit megteszünk, hogy az utezára menést 
megtiltjuk a gyermeknek, nehogy kocsi, h5 
elgázolja. Nem tekintve azt, hogy tanítás és 
óraközi szünetekben — a legnagyobb felügyelet 
mellett is — ütés, zúzódás érheti egyik-másik 
gyermeket, mi minden történhetik 2—3 órán 
át, a hol állandó felügyeletet nem lehet gyako-
rolni a gyerm-kek fölött ? Az pedig nem lenne 
észszerű — sem egészségi, sem pedagógiai 
szempontból — ha a gyermektől azt köve-
teinők, hogy a mint az iskolába jött, tehát 
10 —11 órán át egyfolytában a szük tante-
remben kuporodjék. Vagy 10—11 órán át 
mindig a tanuló sarkában legyen a szegény 
falusi tanító? Falun nincsenek tornacsarnokok, 
tornakertek; itt a játékot már azért is meg 
kell engednünk, mert ez pótolja a tornázást. 
Hát a kántortanítók — a hol nincsen több 
tanító — mit tegyenek temetés vagy istentisz-
telet alkalmával ? Télen nem minden gyermek 
megy a templomba s míg a kántortanító oda 
van, addig is kiütheti egyik a másiknak a 
szemét.*) 

(Solt.) Fodor Iynácz. 

Az imádság az elemi iskolában. 
A benső, őszinte ima olyan ténykedése a 

léleknek, mely közelebb juttatja az embert 
Istenéhez. 

Nekünk, néptanítóknak, az a magasztos 
hivatásunk, hogy az ébredő gyermeki lelket 
fejleszszük és fölemeljük arra a magaslatra, 
melyen állva: ösztönszerűleg érzi Istenhez való 
rokonságát s ennek alapján igyekszik méltó 
lenni Teremtőjéhez. Mármost: ha az imádság 
közelebb hozza e czélhoz az embert, kérdem: 
szabad-e a nevelőnek elmulasztani egy haj-
szálnyit is abból, a mivel ezt elősegítheti ? 
Nem! Ezért ne imádkoztassunk betanult, gépies 
szavakat, hanem a szívből fakadjon az min-
denkor a jelen pillanatában. így lesz az ter-
mészetes és őszinte. 

Sőt én még tovább megyek; nemcsak a 
tanító mondhat előimát, hanem a gyermekek 
is, s különösen az, ki jó'maga viseletével mél-
tóvá teszi erre magát. Már a II. osztályban is 
meghatóan nyilvánul a gyermeki lélek bizalma, 
ragaszkodása Istenéhez. S így lehet ezt fejlesz-
teni annyira, hogy a felső osztályokban már 
gyönyörrel hallgathatjuk azt a szép formát, 
a melyet igaz érzelmeinek tolmácsolására hasz-
nál az így szoktatott gyermek. 

Milyen különbség van a betanult és rögtön-
zött ima közt! E kép akaratlanul is a csinált 

(* Több hozzászólást ebhez a kérdéshez már nem 
közölhetünk. Szer~k. 

és természetes virágot juttatja eszembe; lehet 
az bármilyen művésziesen utánozott is: nincs 
meg benne az az élet, a mi megadja a virág-
nak igazi jellegét. Az a kész ima lehet föl-
emelő, magasztos: de mégsem az én kedélyem-
ből fakadt — bár megfelel érzelmeimnek — 
de nem ad olyan megnyugvást, mint ha az én 
lelkemnek a szüleménye. Erre kell tehát a 
gyermekeket szoktatni s akkor megadtuk neki 
azt. mire mindenkinek szüksége van: az össze-
kötő kapcsot égi Atyjához. 

De nem elég csak az iskolában tenni így; 
rá kell szoktatni a gyermeket, hogy otthon is 
imádkozzék. Minden délután, mikor hazamen-
nek, a tanító elmondja, hogy a jó gyermek 
lefekvésig körülbelül még mit csinálhat otthon, 
s mint egészen természetes dolgot említi a& 
esti imádságot is; azután elmondja, hogy más-
nap reggel fölkelés után miket tesz a jó gyer-
mek s itt ismét első az imádság. Másnap 
reggel előrebocsátva, hogy neki — a tanító-
nak — van egy kis angyalkája, a ki minden 
reggel eljön hozzá, és megmondja, hogy melyik 
gyermek tette meg, a mi mondva volt, t. i. 
imádkozott, megmosdott, megfésülködött, meg-
mosta a száját — fölszólítja, hogy azok, a kik 
nem tették ezt meg, álljanak föl. Az év elején,, 
az első napokban akad olyan gyermek, a ki 
nem áll föl, ha hibás is; de hát tud-e az az 
ártatlan gyermeki lélek úgy színlelni, hogy az 
éleslátású tanító észre ne vegye ? Ekkor azt 
mondja a tanító: az angyalka azt mondta, 
nekem, hogy N. N. nem imádkozott! Pirulva 
áll föl a megszólított, s másnap bizonyosan 
nem lesz oka a fölállásra. Egy-két hét eltelté-
vel már az utezára elébe jönnek a tanítónak, 
s örömtől sugárzó arczczal mondják: „lígy-e 
mondta az angyalka, hogy én mindent meg-
csináltam?" A tanító természetesen igenlőleg 
bólint s néha még megtoldja ezzel: „azt is 
mondta az angyalka, hogy szivedből imádkoz-
tál, igaz é?" Ha igaz: egy boldog mosoly, ha 
nem: elpirulás a felelet. S mindkét esetben 
tudja a tanító teendőjét. 

De még tovább megyek: a családra is lehet 
hatni. Az eddig az imádsággal nem sokat 
törődő anya látja gyermekét mindennap oly 
kedvesen fohászkodni a Mindenhatóhoz; lehe-
tetlen, hogy föl ne ébredjen benne is a jó és 
igaz utáni vágy. Később rábeszéli a tanító a 
gyermekek et: kérjék meg édesanyjukat, imád-
kozzék velük együtt. Az eredmény ez a kedves 
hír: „néni, kérem szépen, édesanyám is imád-
kozik velem, mindig ketten imádkozunk." 

Nem mondom, hogy minden gyermeknél 
hiányzik az otthoni jó nevelés, s az ilyennél 
talán fölöslegesnek látszik a tanító ebbeli 
működése; de hányan vannak, kiknek iskolába 
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jövetelükig csak gazt vetnek el tiszta lelkükbe: 
mennyire szükséges ezeknél a léleknek jó útra 
való terelése! 

S ba a tanítónak évenkint csak egy gyer-
meknél is sikerül a már veszni készülő lelket 
megmenteni: akkor így módosíthatjuk azt a 
tanítói pályára vonatkozó, ismert közmondást: 
„A kit az Isten különösen kegyel, tanítónak 
teremtette." 

(Hálmágy.) Jirocsán Irma. 

A beszédhibák és az iskola. 
Magyarországon van valami 60.000 beszéd-

hibás tanuló gyermek, ifjú. Ezeknél a beszéd-
hibákat nem szakemberek, hanem vezető-taní-
tóik, tanáraik konstatálták, tehát bizonyára 
csak a feltűnőbb beszédhibák vannak számba-
véve, vagyis azok, melyek a tanulókat a 
beszédben föltünőbben akadályozzák s meg 
vagyok győződve, hogy kétszer annyi a beszéd-
hibás tanulók száma, ha a beszédhiba leg-
kisebb nyilvánulását is számításba veszszük. 

Éleslátású ministerünk jó lelkére mutat, 
hogy Budapesten a nyári szünetekre tervezett 
a dadogók és hebegők oktatására képesítő-
tanfolyammal — melyet éppen ez év tavaszán 
reformált meg — tanítókat, tanárokat képez-
tet ki a beszédhibában szenvedők oktatására. 
Nagy hálára kötelezte ez által a társadalmat, 
mert s<-k embert fog e tanfolyam által meg-
menteni a gúnytól, félreértéstől. 

Ha megnézünk egy dadogó gyermeket, a 
mint felelni vagy olvasni akar, miként akadoz, 
küzd beszédszerveivel, izzad kínjában, meg-
sajnálja az ember a szerencsétlent s a tanítót 
neai egyszer vezeti tévútra a beszédhiba 
—- különösen ennek kisebb foka — a meny-
nyiben a leczke nemtudásának tulajdonítja a 
tanuló makogását, nyekegését, holott gyakran 
kifejlett beszédhibával áll szemben. 

Míg a képesítő tanfolyamot nem hallgattam, 
magam is kevésbbé vettem figyelembe a 
beszédhibákat; most már föltűnik a legkisebb 
is s jól esik, ha egyiket-másikat el tudom 
enyésztetni. 

Több beszédhiba van. Legkifejlettebb képei 
azonban a dadogás, hebegés, hadarás. 

A dadogás göresös izomösszehúzódásban 
nyilvánul. A görcs jelentkezhetik a légző-, a 
hangadó izmokban, avagy a toldalékos csőben 
(a garat-, lágyszájpad-, vagy arcz izmaiban.) 
E görcsös összehúzódások megakadályozzák a 
szótag hangjainak egyszerre való kimondását. 
A beszélő-szerv izmainak minden hang kimon-
dásánál más-más helyzetet kell elfoglalniok s 
a dadogásnál jelentkező görcsök lehetetlenné 
teszik a beszédszerv izmainak olyan gyors válta-
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kozását, a mi;it az a szótag kimondásához szük-
séges. Innen van azután, hogy a dadogó addig 
ismétli, avagy nyújtja az első hangot, míg 
beszélő - szer v-ei a másik hanghoz szükséges 
helyzetet fölvehetik. Közbea a dadogó le 
akarja küzdeni a beszédét akadályozó görcsöt 
s e küzdelem folytán jönnek létre azon másod-
lagos görcsök, melyek az arczon, végtagokon 
mint tartós összehúzódások, vagy rángatódzások 
jelentkeznek. 

Minthogy minden czélirányos izomműködést 
az agy, az idegrendszer központja létesít,, 
könnyű belátni, hogy a központi idegrendszer-
ben van a hiba, az nem képes a beszédszervi 
izmokat akként működtetni, hogy összefüggő 
beszéd jöjjön létre. S ha tudjuk azt, hogy a 
hiba a köz ponti idegrendszerben, vagy mondjuk 
határozottabban: az akaratban van, meg van 
fejtve a beszédhiba gyógyításának titka is, 
t. i.: a beszélő-szerv izmait az akarat uralma 
alá kell rendelni, a hangok kimondását tuda-
tossá kell tenni s a gyermek megszabadul 
beszédhibájától. Az akaratnak ilyen irányú 
igénybevétele pedig ugyancsak belevág a 
tanító munkájába. 

Vegyük a beszédhiba másik formáját, a 
hebegést. A hebegő folyékonyan beszél, de 
nem ejti ki tisztán a hangokat, vagy pedig 
fölcseréli egyik hangot a másikkal (6aroa: 
j;arna, melejr: melecZ stb.) 

Vannak hebegők, kiknek beszédszerveik 
rendesen vannak fejlődve, csak a működésök 
nem eléggé begyakorlott. Itt ismét az ideg-
rendszer központjában van a hiba, ismét az 
akaratot kell a beszélő-szervekre irányítanunk 
és pedig az által, hogy tudatossá tesszük a 
beszédszerveknek a hangok kiejtésénél elfoglalt 
helyzetét. 

Van azonban a hebegésnek olyan nyilvánu-
lása is, melynek oka a beszédszerv valamelyik 
részének elváltozásában van, pl.: a fogak hiánya, 
a kemény szájpaci elváltozásai stb. s ha ilyen 
okok vannak jelen, az elváltozásokat orvosi 
beavatkozással távolíttatjuk el s csak azután 
foghatunk a beszédhiba tulajdonképeni gyó-
gyításához. 

A hadarás a beszédnek gyors leperegtetése, 
miközben hangok, szótagok hagyatnak el, 
vagy mondatnak ki hanyagul. Oka szintén az 
akarat gyönge nyilvánulásában, a csekélyfokú 
figyelemben keresendő. 

Látjuk tehát, hogy a legtöbb beszédhibának 
az oka pszihikai, ennélfogva a gyökeres gyógyítási 
eljárásnak is a pszihére kell irányulnia. Nem 
lehet azonban ezúttal czélom a gyógyító 
eljárásokba mélyebben belemenni, hanem pár-
huzamba állítom a beszédhibát az iskolával. 
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Mikor a gyermek iskolába megy, beszéd-
fejlődése még nincsen bevégződve. Összekerül 
tehát egy tömeg fejletlen beszédű gyermek, 
kik egymástói a beszédnek rossz példáját 
hallják. A gyermek utánzás folytán tanul meg 
beszélni, minthogy azonban a rossz példa 
ragadósabb, a gyermekek a hibás beszédet 
hamar elsajátíthatják s ha a tanító nem eléggé 
figyelmes, bizony akárhányszor romlik meg 
a gyermek beszéde, vagy legalább is fejlődésé-
ben szünet áll be. 

Csak egyet említek föl. Gyakran látjuk, 
halljuk, hogy a gyermek egy betanult verset 
úgy hadar el, mintha abban sem vonás, sem 
pont nem lenne, még a belégzés tartama alatt 
is elmond egy-két siót. Ez már a beszédhibá-
nak egy neme, melylyel igen gyakran talál-
kozunk s ha a tanító figyelmét elkerüli, ha 
nem figyelmezteti a gyermeket minden eset-
ben, hogy tüdejét jól megtöltse levegővel, 
mielőtt beszélni kezdene, megveti alapját a 
hadarásnak, melylyel kisebb-nagyobb mértékben, 
különösen a hol a magoltatás nagyban dívik 
és a Bell-Lancasterismus túlságosan el van 
fajúiba, elégszer találkozunk. 

Pedig igen sok beszédhibát meg lehetne 
gyógyítani már az elemi iskola alsó osztályai-
ban, ha annak módjával megismertetnék a 
tanítónövendéket már a képző-intézetben. Ekkor 
az I. osztályban mindjárt az irva-olvasás elő-
készítésénél meg lehetne kezdeni azt az eljá-
rást, mely a beszédfogyatékosok gyógyulását 
s a rendes beszédűeknek a nyugodt beszédre 
való szoktatását eredményezné s megóvná a 
később kifejlődhető beszédhibától. A míg az 
I. osztályosok hangról-hangra előre haladva 
megtanúlnak olvasni, sikerülne a legtöbb hang 
kimondását tudatossá tenni. Ez pedig a lényege 
a beszédhiba gyógyításának S ezt szépen 
össze lehetne egyeztetni a phonomimikai han-
goztatási módszerrel, melyet én nagyra becsü-
lök s melylyel a beszédhibák gyógyításának 
módszere ellentétben állónak látszik. 

A beszédfogyatékosok gyógyításának mód-
szere az akaratra irányul, ennélfogva ez nem 
tanítás, hanem a legtökéletesebb nevelési 
mód s ha jelszavunk az, hogy nevelve tanít-
sunk, nem szabad elzárkóznunk egy olyan 
módszer ismerete elől, mely nemcsak a beszéd-
fogyatékosokat, hanem a beszédegészségeseket 
is helyes beszédre s ennek folytán értelmességre 
neveli. 

Jelen soraimnak csak annyi volt a czélja, 
hogy a kartársak figyelmét e tárgyra: a gyer-
mekek beszédhibáira tereljem. 

(Sz.-Kraszna.) Zorányi Lajos. 

Az Eötvös-alap ösztöndíjai. 
A „Magyarországi tanítók Eötvös-alapját 

gyűjtő és kezelő országos bizottság" néhány 
kétszáz-koronás és több száz-koronás ösztön-
díjra s több száz koronás segélyre pályázatot 
hirdet. Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek 
elnyerése czéljából az „Eötvös alap" Orsz. 
tanító-segélyegyesület elnökségéhez intézendő 
folyamodványukat az illetőknek Peres Sándor 
egyesületi titkárhoz (Budapest, VIII., Szent-
királyi-utcza 47.) kell legkésőbb f. évi julius 
10-ig beküldeniök. Később érkező kérvények 
csak kivételes esetekben vehetők figyelembe. 

A néhány kétszáz- és több száz-koronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhat-
nak, kik a polgári iskolák vagy középt3nodák 
4-ik osztályát már az 1899 19Ó0. évben avagy 
régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg a 
polgári iskolák vagy a középtanodák magasabb 
osztályaiban tanulnak avagy a tanítóképző-
intézeteket, akadémiákat vagy pedig az egye-
temeket látogatják. A pályázatból az itt föl 
nem sorolt, olyan tanintézetekben tanuló ifjak 
és leányok sem záratnak ki, a melyek tanulóik-
tól a fölvételnél megkövetelik, hogy a közép-
tanodák vagy polgári iskolák négy alsó osz-
tályaiból bizonyítványokat mutassanak föl. Az 
„Eötvös-alap" ösztöndíjaiért csak azoknak a 
kisdedóvóknak, nép- és polgári iskolai tanítók-
nak és tanítónőknek, tanítóképző-intézeti taná-
roknak, tanfelügyelőség! hivatalnokoknak a 
gyermekei folyamodhatnak, a kik az „Eötvös-
alap" Országos tanítói segély egyesületnek tagjai 
közé fölvétettek és az ezen egyesület iránt 
való kötelezettségeiknek rendesen eleget tettek. 
Az ösztöndíjért folyamodók mellékelni tartoz-
nak: 1. az' 1899/1900. és az 1900/1901-ik 
évről szóló iskolai bizonyítványaikat; 2. az 
illetékes tanintézet tanári karának ajánlatát; 
3. azon iskolai hatóságoknak vagy tanító-
egyesületnek, esetleg tantestületnek 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 irányában tartozó 
kötelességüknek eleget tettek, az „Eötvös-
alap" pénztárosa hivatalból mellékeli az egye-
sületi titkárhoz beküldött kérvényekhez. 

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók 
kérvényüket az illetékes tanítóegyesület elnök-
sége vagy az illetékes egyházi vagy világi 
iskolai hatóság útján tartoznak az „Eötvös-
alap" titkárához beküldeni. E folyamodványhoz 
csatolandó; a) a szegénységi, illetőleg orvosi 
bizonyítvány, b) az illetékes tanító-egyesületnek 
vagy iskolai hatóságnak ajánló-levele. Azt a 
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bizonyítványt, a mely igazolja, hogy a folyamodó 
eleget tett az „Eötvös-alap"-pal szemben fön-
nálló kötelezettségének, az egyesület pénztárosa 
hivatalból mellékeli a beküldendő térvényhez. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
czéljából közöljük itt az „Eötvös-alap országos 
tanító-egyesület" alapszabályzatának a 69. §-ban 
foglalt kövétkező tételeit: 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neveze-
tesen a segélyösszegeknek és az ösztöndíjak-
nak odaítélésénél a következő szabályok szol-
gáloak 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 föl-
mutató tanulók nem részesülnek ösztöndíjak-
ban, valamint azok sem, a kik a legutolsó két 
tanfolyamról iskolai bizonyítványaikat kérvé-
nyükhöz nem csatolják." c) „A középiskolák 
és polgári iskolák 4 alsó osztályát még be 
nem végzett tanulók csak kivételes esetekben 
részesítendők az alap ösztöndíjaiban." d) „A 
nagyobb családdal bíró szegényebb sorsú 
rendes tagok gyermekei kiváltképen, ha azok 
a szülői házon kívül, idegen helyen kénytele-
nek tanulni, figyelemben részesítendők, valamint 
az árvák is." e) „Elsősorban azök a rendes 
tagok veendők az alap jótéteményeinek kiosz-
tásánál figyelembe, a kik még egyszer sem 
részesültek abban; kiváltképen figyelembe 
veendők azoknak kérvényei, a kik az „Eötvös-
alap"-hoz régebb idő óta rendesen befizették 
járandóságaikat és annak fölvirágzásához egyéb-
ként is hbzzájárultak." f ) „A segélyösszegekért 
folyamodó rendes tagok közül elsősorban 
azok veendők figyelembe, a kik csekély vagy 
semmiféle nyugdíjban nem részesülnek." q) „Az 
oly rendes tagok, kik még rendes fizetést 
élveznek, segélyösszegekben csak az esetre 
részesíthetők, ha huzamosabb ideig súlyos 
betegségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi 
bizonyítványnyal is igazolják és folyamod-
ványaikat az illetékes iskolahatóság ajánló-
levelével is ellátták.'' h) „A rendes tagok 
özvegyei közül előnyben részesítendők azok, a 
kiknek kiskorú árvákról kell gondoskodniok." 
i) „Az oly folyamodványok, melyek az „Eötvös-
alap gyűjtő és kezelő központi bizottság" 
által évenkint február 2.-án kihirdetendő pályá-
zatban foglalt utasításoknak megfelelőleg föl 
nem szereltetnek, vagy a kitűzött határidő után 
küldetnek be, csakis a legkivételesebb esetekben 
•vehetők figyelembe, ha a figyelembevételt maga, 
a pályázatot kihirdető bizottság is javasolja. 

A magyarországi tanítók „Eötvös-alapjával" 

9 

kapcsolatban álló Gyertyánffy István-féle ala-
pítvány 100 koronás segélyösszegét az „Eötvös-
alap" jótéteményeinek kiosztásával meghatal-
mazott orsz. bizottság az alapítólevél értelmében 
csak oly tanítóknak, illetőleg tanítónőknek, 
esetleg ezek tanulógyermekeinek adományoz-
hatván, a kik az „Eötvös-alapnak" rendes 
tagjai, a kik az évi tagsági díjat már legalább 
öt izben beszolgáltatták, vagy a kik a 20 
forintnyi örökös tagsági tőkét teljesen befizet-
ték avagy 50 koronás rész ssj együket teljesen 
törlesztették és a kiket ezenfelül az „Erdélyrészi 
közművelődési egyesület" saját szempontjából 
véve és kiválóan érdemesnek ajánl a meg-
jutalmazásra. Ezennel fölhívjuk az ezen segély-
összegre igényt tartható kartársakat, hogy 
kellően fölszerelt folyamodványaikat folyó évi 
julius l-ig az „Erdélyrészi Magyar Közművelő-
dési Egyesület" központi választmányához 
(Kolozsvár) nyujisák be. 

Az „Eötvös alap" (Orsz. Tanítói Segélv-
egyesület) nevében: 

Peres Sándor, Téterfy Sándor, 
titkár. elnök. 

= (liazdasági iskolák figyelmébe. A „Hun-
gária" műtrágya-, kénsav- és vegyi ipar-rész-
vénytársaság a hozzá érkezett megkeresésre 
műtrágya-gyártmányaiból és azok nyers anya-
gail$fl éló mintagyűjteményeiből több nagyobb 
gazdasági iskolának fog küldeni, ha ezen isko-
lák vezetősége eziránt való kérelmét az illető 
kir. tanfelügyelőség, illetőleg a közoktatásügyi 
ministerium útján juttatja nevezett társasághoz. 
A szóban levő gyűjtemények egyenkint mint-
egy 100 korona értéket képviselnek, azért ezek-
kel a Hungária-részvénytársaság azon iskolákat 
kivánja ellátni, a melyeknél a mintagyűjtemény 
elküldésének a szemléltető előadás szempont-
jából legtöbb értelme van. Ezen gyűjteményre 
tehát elsősorban a külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskolák számíthatnak. 

= A pécsi tanítóképző - intézetben a 
képesítő vizsgálatok folyó évi junius hó 5.-én 
reggeli 8 órakor az Írásbelivel kezdődnek, a 
szóbeliek pedig junius 24., 25, 26. és 27.-én 
lesznek. Ugyanott a magánvizsgálatok folyó 
évi junius hó 10.-én és következő napjain 
tartatnak és pedig az Írásbeli 10.-én reggeli 
8 órakor, a szóbeli 11., 12., 13.-án mindig 
délután 2 órakor. Ugyancsak a pécsi „Miasz-
szonyunk"-ról czímzett nőzárdabeli tanítónő-
képző-intézetben az elemi képesítő és munka-
mesternői vizsgálatok folyó évi junius 5.-én 
reggeli 8 órakor az Írásbelivel kezdődnek, a Oo 
szóbeliek pedig junius 19., 20., 21. és 22.-én 
lesznek. Közelebbi fölvilágosításért az intézeti 
igazgatósághoz kell fordulni. 
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Útravaló. 

— 1001 ápril hó 16. --

A családi körtől végleg elbúcsúzva, 
Elindulsz fiam ma a nagy életútra 
Tettre vágyó szivvel. 
Csendes völgy ölében, kicsi falu népe 
Várja i f j ú papját, vár a szent igére 
Telve élő hittel. 

Men j csak, édes fiam! Magasztos a pálya. 
Zúg a hitetlenség romboló vad árja: 
Ember kell a gátra! 
Légy a kisded nyájnak gondos vezetője, 
Egyszerű gunyhónak éber lelki őre, 
Béke hirdetője. 

Világ hiúságát a ki megvetetted — 
Gondviselő Isten őrködjön fölötted 
Védve, óva, áldva. 
Ne bánd, ha verejték gyűl is homlokodra, 
Kivirul majd szépen, dús jutalmat hozva, 
—- A hitélet fája!. 

Most már mind a hárman, elszakadva messze, 
Egyedül kiizködtök, szabad szárnyra kélve. 
Ez az élet sora! 
De a míg a többi a mulandót nézi; 
Ne nézz te a rögre, csak arra, mi égi 
— S el nem veszhet soha!. 

Vargyas Endre. 

Képek a tanító-világból. 
A „kisasszony" legalább is huszonötször 

megnézte az óráját a délután folyamán. Még 
ilyen lassan nem járt az idő. Az a két óra 
hat órának tetszett-. A gyermekek nem tudták 
mire vélni föltűnő izgatottságát. Szerették, 
azért ritkán követtek el olyast, a mivel meg-
haragítanák. Ma hozzá, föltűnően jók, kitűnően 
is feleltek. Az a szőke baba ott az utolsó pad-
ban olyan folyékonyan, olyan szépen mondta 
el a leczkéjét. A mikor készen volt, a „kisasz-
szony" észre se vette, hogy már nem beszél. 
0 állva maradt. Azt hitte, némi elismerést 
fog kapni jutalmul. Máskor ez soh'sem ma-
radt el. 

„Na, készen vagy?" — ocsúdott föl meren-
géséből; „ülj le!" — ma csak ennyi volt a 
prémium. S a hogy a négy órát csengették, 

lázas sietséggel csukta be az asztalfiókot s> 
imádkoztatott. 

Leszaladt a lépcsőn. Künn a gyalogjárón 
már várta másik két kollégája. Útközben be-
nézett a „masamódhoz" : elkészítette-e a ruha-
díszt? „Már el is küldtük, Nagysága!" 

„Bár minden így sikerülne!" sóhajtott.. 
Mert holnap nagy nap van: megyei tanító-
gyülés Zaboson. Korán reggel indulnak. 

Fölpróbálta a ruhát; pompásan állott. Egész 
éjjel alig aludt az izgatottságtól. Ahogy felöl-
tözött, mégegyszer a tükörbe nézett. Az az 
álmatlanságtól eredt halvány pír az arczán 
olyan érdekessé tette. Próbálta, hogyan is 
lesz legigézőbb a moiolya, ha „Vele" találko-
zik. „Ez a legkedvesebb!" s örömében csattin-
tott a nyelvével. Még a testtartásra nézve 
tett próbát, ha tánczolni fognak. Itt is meg-
találta a legkedvezőbb pózt. Még egy piros-
rózsabimbót tűzött az övébe, azzal a künn 
várakozó hintóhoz sietett. 

A lányi állomáson Kövessy Jani válta. 
Tegnapelőtt igérte meg eljövetelét. Kedves 
gyerek, a nővilág különösen kedveli aranyos 
bohémségeiért. Soknak kiforgatta már az eszét 
a helyes kerékvágásból, de azért mindig akad 
zsákmánya. Legújabban a „kisasszony" eped 
utána. Azt mondják, ez egyszer komoly a. 
szándék, már eljegyzésről is beszélnek, s hogy 
a jövő őszre lenne a lakzi. Bizony hasznára 
volna mind a két félnek. Jani búcsút mon-
dana (talán!!) annak a tömérdek léhaság-
nak, a „kisasszony" pedig megszabadulna a. 
kínzó bizonytalanságtól, a csúnya nyelvek 
szúró fulánkjaitól. 

Nyolczat ütött, mikor Zabosra érkeztek. 
Zabos a vidéki kisvárosok között kellő helyet 
foglal el. Regényes vidéke és csinos házai az 
utasra igen jó benyomást tesznek. De ezt a 
benyomást meglehetősen lerontotta ma az, 
hogy az érkező „napszámosok"-at ki sem várta. 
Lehettek pedig vagy 40-en egy csomóban, az. 
érkezők zömét ők képezték, az egyesület 
tisztviselői is velők voltak. 

A többi vendéget már az iskola udvarán 
találták. Tanító volt mind, a község részéről 
senki sem jelent meg. LTgy hallottam, hogy 
a helybeli tanítókkal sehogy sem tud az intel-
ligens elem rokonszenvezni s ennek az ered-
ménye az, hogy a tanügy nem vonzza őket. 
Ez elég sajnálatos! Éppen ebből a feszült 
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viszonyból gondolom, hogy nem véletlenség-
ből rendezték a községi urak és hölgyek 
éppen mára kirándulásukat. Hiszen ráértek 
volna arra máskor is, kedvezőbb időben, mi-
kor a Kövi fürdő — eddigi tapasztalatok sze-
rint — népesebb s így inkább szórakoztat. 
Junius 5.-ike az az idő, mikor még a fürdők, 
pláne az ilyen alsóbbrendű, mint Kövi, mely-
nek a neve a szomszéd megyéken túl alig 
terjed — ürességtől konganak. 

A czigányokat is magukkal vitték. Hanem 
eit alighanem a Gazsi primás is megsiratja, 
mert Kövessy Jani, ha jókedvbe jön, maga 
több ötöst ragaszt a homlokára, mint az egész 
zabosi „hotvolé." Es ma kitörő kedve lenne. 
De ez a kedve nyomban megcsappant, a licgy 
a történtekről értesült. 

Az elnök megnyitotti a gyűlést. Elöljáróba 
gyönyörű beszéddel emlékezett meg az egyik 
tagtársról, a ki az egyesületnek hosszú időkön 
át dísze volt s a kit a Gondviselés a mult 
hónapban magához szólított. 40 éven át mű-
velte kitartó szorgalommal az Ür szőllejét. 
Áldás emlékére! 

Ezután egy vendégtanító lépett a fölolvasó-
asztalhoz. Valamikor ő is a megyei egyesület-
hez tartozott, de innen messze elkerült, most 
a fölvidéki „klapeczeket" neveli. A hazafias 
nevelésről értekezett olyan meggyőző érvekkel 
álláspontja mellett és olyan lelkesedéssel, hogy 
gyönyörűség volt hallgatni. Mint szerettük 
volna körmeink közé kaparintani azokat a 
magyarfaló pánszlávokat!... de még inkább 
azokat, a kik jólétben, jó hivatalban dőzsölve 
nem törődnek a veszélylyel, mely a nemzetisé-
gek részéről fenyeget! azokat, a kiket tetteik-
ben csak a hatalmi érdek vezérel, a kik szemet 
hunynak, mikor mögöttük már gyújtogatják a 
házat, a mely egyszer csak észrevétlen lobbot 
vet, hogy annyiaknak megássa sírját!.. 

Ezt a pályamunka fölolvasása követte. 
„Melyek azok a szempontok, melyeknek alkal-
mazásával a vallásos nevelés legmaradandóbban 
hat a gyermeki lélekre ?" Hiába, a tanítói kar 
még akkor sem feledkezik meg a hivatásához 
tartozó legfontosabb témákról, ha személyes 
érdekei úgy követelnék, hogyha nem is első, 
de nagy gondját a mai korba sehogysem illő 
anyagi helyzetének javítására fordítsa. Nap-
jainkban : a vallásos és hazafias nevelés a 
hivatásunk körébe tartozó legégetőbb kérdések 
egyike. Az anyagi helyzet, az ráér majd az 
utolsó pont alatt. Olyanok is akadtak, a kik itt 
sem akarták szerepeltetni, de helytelenül, mert 
önmagunk iránt is vannak kötelességeink, más 
részt a tanítóegyesületek egyik föladata, hogy 
testületünk tagjainak közös érdekeit is elő-
mozdítsák. Ha mi nem mozgunk, ugyan keve-

sen törődnek velünk. Segíts magadon, az Isten 
is megsegít! 

A sassi tanító néhány olvasókönyvet vett 
tüzetes vizsgálat alá. Érdekesen csoportosította 
az érveket, melyek a bonczkés alá fogott 
könyvek mindegyikének pro és contra ismere-
tesek és fölhozhatok. A tanulságos essayt nagy 
figyelemmel hallgatták a tanférfak, s a hogy 
ügyes fordulattal a tapasztalt figyelemre hivat-
kozva, melyben az egyesület t. tagjai a fejtege-
tést hallgatták, saját véleményét mint vég-
eredményt mellőzve a kérdés föltevésében: 
melyiket tartják hát a tárgyalt könyvek között 
legczélszerűbbnek — az egyes tagok bölcs 
Ítéletére utalt, bámulatos egyhangúsággal adták 
meg az elsőséget éppen annak az olvasókönyv-
nek, mely — a mint ezután bevallá — a föl-
olvasó nézetének is megfelelt. 

Még egy értekezés töltötte ki a program-
mot: a községi hitelszövetkezetekről. Hasznos 
téma, s a mint a mindennapi élet mutatja,, 
eléggé érdekszféránkba esik. Hiszen a tanító-
nak egyik szép hivatása, hogy népének tanács, 
adója, tanácsával jótevője legyen. Lelkes taps 
zajos éljen jutalmazta az értekezőt, a ki a' 
száraz tárgyat olyan sziporkázó zsánerben dol-
gözta föl. 

Az óra délutáni kettő felé járt, mikor a 
munkának végére jutottak. (A hivatalos ügye-
ket a gyűlést megelőzőleg végezte el a kiren-
delt bizottság, a mely itt a plénumban tette 
meg rövid jelentését; legalább ezzel is időt 
nyertek a tanügyi és társadalmi kérdések be-
hatóbb megvitatására.) Majd barátságos ebéd-
hez ültek a „Zöldfa"-vendéglőben. Az a bizo-
nyos „kisasszony" enni is alig tudott mérgében. 
Kövessy Janival a gyűlés közepe felé már 
elhagyták a „gyülölközökiI-et. Eleget vesződik 
ő iskolai dolgokkal az iskolában! Ma szóra-
kozni akart. így gondolkozott. 

Az a csend az asztaloknál reá nézve olyan 
nyomasztó. Zene, czigánv, majd táncz — ez 
vidítaná föl a lelkét, ez teremtene kedvet, erőt 
a további munkára. De így! Alighogy az 
utolsó falatot lenyelik, menniök kell, mert a 
vonat négy órakor indul haza felé. 

— Ez valóban tanulságos gyűlés volt 
mondja lelkesüléssel az elnök útközben. 

— Ugyan menjen a gyűlésével! fakadt ki 
az a bizonyos „kisasszony". Ugye Róza, majd-
nem halálra untuk magunkat! 

— Bizony! erősítette a megszólított s vele 
még másik ke.ttő kórusban. 

— De, kisasszonyok, hiszen olyan nagyszerű 
témák szerepeltek s olyan kiváló ügyességgel 
kidolgozva, előadva, hogy azoknak hallgatásában 
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bárki is gyönyörködhetett, azokból mindegyi-
künk tanulhatott. 

— Ej, eleget tanultam, mikor iskolába jár-
tam ! felelt boszusan a „kisasszony." 

— Vagy úgy! ? mosolygott az elnök, de ez 
a mosoly olyan szánakozó, olyan sokatmondó 
volt. — Az már más 

(Kistelek) Vácsy István. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: az „Esztergom-

szászvári részvényiársnlatu-nak azon alkalom-
ból, hogy az annavölgyi bányatelep elemi 
iskolai könyvtár czéljaira 800 korona, a kör-
nyékbeli tanerők részére pedig 432 korona értékű 
fűtőanyagot adományozott; a kecskeméti taka-
rékpénztár egyesületnek, a mely az ottani 
szegénysorsú elemi iskolai tanulók fölruházására 
300 koroaát adományozott; a dévai szegény 
tanulókat segélyező egyesületnek, a mely 65 tanulót 
480 korona értékű ruhával látott el; „Csütör-
töki Társaságnaka mely a kerületbeli 
szegény tanulók közt 532 korona értékű ruhát 
osztott szét; dr. Hahnenkamp Sándor védenyi 
r. katli. esperes-plébánosnak, a ki az ottani 
r. kath. iskolát több izben nagyobb pénzbeli 
adománynyal támogatta. 

Kinevezte: özv. Bogisichné-Kozmund Mária 
oki. kisdedóvónőt a nagylucskai áll. kisded-
óvodához óvónővé; Szánthó Vilma oki. tanító-
nőt a nagyszebeni áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Anjusztiny Tekla oki. óvónőt a 
gölniczbányai áll. kisdedóvodához óvónővé; 
özv. Schrött Józsefné, szül. Eitlsperger Mária 
oki. óvónőt állami kisdedóvónővé és szolgálat-
tételre a jezvini állami állandó gyermekmene-
dékházhoz osztotta be; Koszorús Margit oki. 
tanítónőt a sztropkói áll. el. népiskolához r. 
tanítónő vé. 

Áthelyezte: Gábor Dezső szászujősi áll. el. 
isk. tanítót a magyarkapudi áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Sükösd Vilma verespataki 
áll. óvónőt az újonan szervezett aldobolyi 
áll. kisdedóvodához jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: D<:breczeniIstván 
deési ev. ref. munkaképtelen el. isk. tanító 
részére évi 1280 koronát; Kondor József 
nagykikindai el. isk. munkaképtelen izr. tanító-
nak évi 1220 koronát; özv. Stagelschmidt 
Péterné, szül. Hammerschmiit Borbála nagy-
becskereki munkaképtelen közs. tanítónő részére 
évi 560 koronát; özv. Faís Lajosné, szül. 
Lőrinczy Katalin nagylucskai munkaképtelen 
áll. óvónő részére évi 440 koronát. 

Segély-, Ml. gyánipénzt utalványozott: 
néh. Csintalan Ferencz aranyosi er. ref. volt 
tanító özv., szül. Kathona Gizella részére évi 
300 korona és egy kiskora árvája részére 
50 koronát; néh. Chotvács Mihály sókuti ág. 
hitv. ev. volt tanító özv., szül. Szekeres Erzsé-
bet részére évi 600 koronát, Anna, Endre és 
József nevű kiskorú árvái részére együt 300 
koronát; néh. Nagy Gyula fényeslitkei róm. 
katli. tanító özv., szül. Homor Alojzia és 2 
kiskorú árvája részére az orsz. tanítói nyug-
díjalapból együtt évi 400 koronát; néh. Alacs 
Dániel volt felső-barczikai nyug. ev. ref. tanító 
özv., szül. Hadházi Zsuzsanna részére évi 300 
koronát; néh. Tátin György volt felsőremetei 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Panulin Mária 
részére 450, Erzsébet, Ilona, György és József 
nevű kiskorú árvái részére együtt 300 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 

könyv, mely alaposan tájékoztat a tanítók összes 
jogviszonyairól, katonai, fizetési, nyugdíj, adó-
és egyesületi ügyéről s mely a tanítók alap-
törvényeit is tartalmazza, lapunk szerkesztőségé-
ben rendelhető meg, legczélszerübben postautal-
ványon. Fűzött példány ára 2 K. 60 f.; 
kötött példányé 3 K. Aki ajánlva kívánja kül-
detni, még 45 fillért küldjön postaköltségre. — 
L. József H. Igaza van: a Tanítók Tanács-
adója cz. könyvünk 181-ik lapján sajtóhibából 
fordul elő 40 helyett 10°/o. A következő mon-
datból ugyan azonnal kiderül eme sajtóhiba, 
mert a többi, t. i. 30 év 2%-kal szorozva 
60°/o; ehhez pedig nem tíz (10), hanem 
negyven (40) perczent kell, hogy a 100 per-
czent vagyis a teljes fizetéssel fölérő nyugdíj 
meglegyen. A 177-ik lapon s másutt minde-
nütt helyesen van, hogv 40 évi szolgálati 
kötelezettség mellett az első tíz évre negyven 
% nyugdíj esik a beszámítható fizetés után. 
E szerint igazítsák ki tehát a 181-ik lapon 
a 1 0 o b 40 százalékra. — B. Felekezeti 
tanítógyülésre menő tanítóknak az iskola-
föntartó hatóság adhat, s jól is teszi ha 
ad, de nem köteles adni fuvar- és napidíjat. — 
B. K. Már több ízben kijelentettük, hogy a 
lap szerkesztőségi részében tanulótársak talál-
kozására vonatkozó fölhívásokat, lévén az 
ily találkozások 10—20 ember magánügye (s 
nem közügy) nem közölhetünk. A hirdetések 
nem a szerkesztőségre, hanem a kiadó-
hivatalra tartoznak. (Úgy látszik, ön is 
nem-olvasó t. „olvasóink" közé tartozik!) — 
B. J. Gyula és H. P. Ó-Dávidháza. Lapunk 
13. száma Tanácsadójának első üzenete nem 
vonatkozott önökre, mert hiszen önök olvasó 
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„olvasóink", de vonatkozott azokra (légió a 
számuk!), a kik alkalmasint e,it az üzenetet 
( i mit önök olyan érzékenyen vettek) sem 
olvasták s a kik szerkesztőségünket csakugyan 
csupán „tudakozódó irodának" tekintik. — 
St. P. N.-Écska. 1. 2. Mivel mi az ottani 
helyi viszonyokat nem ismerjük, nem is mond-
hatunk véleményt; a sikeres tanítás érdekéről 
lévén szó, a tantestület fölterjesztéssel forduljon 
a kir. tanfelügyelőséghez. 3. Ez a kérdése 
magántermészetű lévén, a lapban nem vála-
szolhatunk rá. (On sem olvassa a lapot!) — 
K . . . . sz. J. A közokt. min. elintézte; azóta 
már bizonyára kezéhez is került az értesítés. 
6 frt 60 krt 330 frt nyugdíj után évi 2% 
czímen kell fizetni. — (ír. Artéri adók ügyé-
ben a Tanítók Tanácsadója cz. művünk 198., 
199. lapján találhat kellő útbaigazítást. — 
P. Azok a polg. isk. kollegák, kik középisko-
lákhoz léptek át s így megszűntek az orsz. 
tan. nj ugdíjalapnak tagjai lenni, az 1885. évi 
XI. t.-cz. rendelkezései alá jutottak s tisztidíj 
fizetésére kötelezték őket. Külömböző vidéke-
ken az ottani pénzügyigazgatóságok a tisztidíj 
kiszámításánál nem egyöntetűen jártak el; 
nevezetesen néhol az egész új fizetés után 
kirótták a tisztidíjat, másutt meg csak a 
régi és új fizetés között levő külömbözet 
után. Fölebbezés folytán a péasügyi minis-
teriumhoz került ügyekben sem döntöttek 
egyformán; így tehát ma is vitás kérdés: 
vájjon a népoktatási intézetektől állami közép-
iskolákhoz átlépők régi és fizetésök között 
levő külömbözet vagy pedig teljes új fize-
tésök után tartoznak-e tisztidíjat fizetni? — 
B. 0 . Ha valaki keresetre képtelen, teljesen 
vagyontalan s mások tartják el, mint pl. On, 
tanító létére, munkaképtelen szülőit, az adó 
alá nem eshetik. A kereseti adótörvény 35. §-a 
f ) pontja szerint „a testi vagy lelki fogyatko-
zás miatt keresetképtelenek1' kivételes adómen-
tességben részesülnek. — P. S. Fölebbezze 
meg azon az alapon, hogy a föld önnek 
„készpénz helyett levő jövedelme", mely 
után nem tartozik pótadót fizetni, mivel 
a tanítók a községi pótadótól mentesek. — 
M. J. F. Üzentük már, hogy fiktív szerződést 
nem szabad kötni a nyugíjigény emelése 
végett. — Toducz János. 1. Ha a pályázat-
ban ideiglenességet nem kötöttek ki, a tanító 
választását véglegesnek kell tekinteni. 2. Az 
iskolaszék köteles intézkedni aziránt, hogy a 
tanköteles korba lépő gyermekek egyidőben 
(szeptember havában) lépjenek be az iskolázok 
kötelékébe; mert másként, ha egész éven át 
száling óznak a beiratkozok, evvel lehetetlenné 
teszik a rendszeres tanítást. Betegség vagy 
más fontos ok miatt — természetesen — egyik 

s másik gyermek esetleg később jelentkezhetikT 
ez azonban nem érinti az általános intézke-
désre való kötelezettséget. Az iskolaszéknek 
legyen gondja reá, hogy közigazgatás útján kipu-
hatolják : vájjon az elmaradt tankötelesek miért 
nem iratkoztak be rendes időben ? — F. M. 
1. A hitfelekezeti tanítót saját lelkésze fizetésé-
hez való hozzájárulásra nem szokták kötelezni 
ama régi elv alapján: eclesia eclesiam non 
taxat. Ha másként intézkedtek volna, azt csakis 
egyházi főhatósága útján hozhatja rendbe. 
2. Az iskolaszék nem engedheti meg, hogy 
oly tanuló, ki be volt ugyan irva, de csak 4—5 
hét'g járt, aztán kimaradt s egy tanítónál 
privátim tanult, év végén vizsgálat nélkül 
rendes osztálybizonyítványt kaphasson. Ily 
módon k i lehetne játszani az iskolaszék ellen-
őrzési jogát. Szép szerivel iparkodjanak 
ezt az ügyet rendbehozni. A fiú tegyen 
magánvizsgálatot ; ám, ha tetszik, inkább 
engedjék el neki a magánvizsgálat díját. Más-
ként állana a dolog, ha az illető nem járt 
volna még iskolába s magasabb osztályba 
kellene fölvermi, mivel az I-ső osztályban 
már nem volna tanulni valója. Ez is csak 
kivételes, konkrét esetben történhetnék, hogy 
a testület áthelyezné magasabb osztályba. — 
Varga K. (jjoma. Az állami elemi iskolai 
tanítóképezdei új rendtartás (1900. évi 45.781. 
számú rendelet) 13. §-a szerint a 111-ik év-
folyamba vétetnek föl azok, kik, a közép-
iskola 6 osztályát elvégezték. Az I. és II. 
évfolyam különbözeti tárgyaiból díjtalan vizs-
gálatot tesznek. A különbözeti vizsgálat ügyé-
ben forduljon ahhoz az állami tanítóképző 
igazgatóságához, a hol vizsgálatot akar tenni. — 
A. P. Irholcz. Ha érettségvizsgálati bizonyít-
ványa van is, szükséges megszereznie a képe-
sítést. — H. A. Salgó-Tarján. Pósa Lajos 
versei közül bőven válogathat. — L. A. Abaúj-
Szina. Az elemi isk. magántanulók évközben 
bármikor tehetnek vizsgálatot. Eunek ered-
ménye a folyó tanévi anyakönyvbe Írandó. — 
T. L. Az ideiglenes tanító árvái és özvegye 
ügyében forduljanak a kir. tanfelügyelő úrhoz. 
Az ő közbenjárásával esetleg támogatásban 
részesülhetnek. — P. V. g. kel. lelkész. 
A törvénybiztosította jogokat a közigazgatási 
hatóságok megóvják. A hitfelekezet a törvé-
nyes határok közt élhet elemi iskola föntartá-
sára vonatkozó jogával; bántódása nem lehet, 
ha a törvényes követelményeknek megfelel, 
sőt esetleg még állami segítségben is részesül-
het, ha arra kellő, alapos ok van. Ha főtiszte-
lendő urék kifogástalan iskolát tartanak fönn 
hitközségi isk. adóból, ezt az állami vagy köz-
ségi elemi iskola föntartása végett kivetett 
iskolai adóknál tekintetbe veszik és arányosan 
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beszámítják. A közig, bizottság is pártjukat fogja 
ebben. Az iskolai nevelés és oktatás erkölcsi 
sikerét gátló körülmények az iskola szomszéd-
jában jogos panasz tárgyát képezhetik. A mon-
dott esetben a kir. tanfelügyelőnél, vagy egyene-
sen a főszolgabírónál kereshetnek védelmet. — 
M. M. Zabola. A 3 1400 és 1200 koronás• fize-
tési fokozatokba, mint újabban értesülünk, 1901-
ben nem lesz előléptetés, csak a 800 koronás 
fokozatból az 1000 koronásba. Hogy 1902-
ben milyen elvek alapján lesznek meg az 
előléptetések, arra még ez idő szerint nem 
tudunk vá'aszt adni. — Eiicsáii F. Ha valaki 
1895-ben már beléphetett volna az orsz. tan. 
nyugdíjintézetbe, de azért nem lépett be, mert 
oklevelét elvesztette és csak most kapott má-
sodlatot, ebben az esetben bizonyára önmaga 
a hibás, mert az hihetetlen, hogy ha kellő 
erélylyel hozzálát, legföljebb 3 hónap alatt 
ne kaphasson másodlatot. Az önhibából elvesz-
tett időt pedig nem számítják be. Miért nem 
folyamodott mindjárt — habár nem is volt 
kéznél az oklevele — a kir. tanf útján, eme 
körülmény igazolása mellett? — É. K. Sümeg. 
1. Azért „gyufája" és nem „gyújtója" (a mi, 
t. i. ez utóbbi, a helyesebb), mert a gyáros 
már kezdetben így nevezte el s most mái-
bajos volna ezen változtatni. 2 A vendéglősök 
óhajtását közöljük a gyárossal. 3. Hogy több 
skatulya czímkéje alatt svéd fölírást találtak, 
ennek az a magyarázata, hogy a gyáros egy 
magánfél fölebbezése miatt hónapokig nem 
gyárthatott skatulyákat s így meglevő egyéb 
skatulyáit használta föl a Tanítók Háza gyu-
fája számára; most azonban, a magánfél 
fölebbezését a keresk. minister elutasítván 
már semmi akadálya sincs a skatulyagyártás-
nak s így az a gyanút keltett dolog sem fog 
többé előfordulni. Mondanunk sem kell talán, 
hogy azért azok a gyújtók is Reisner gyárá-
ból valók, tehát magyar ipartermékek voltak. 
Ebben a tekintetben az Eötvös-alap szorgal-
masan ellenőrzi a gyárost. Semmitől se tartsa-
nak. Továbbra is kérjük szives buzgóságát s 
kérjük azt a Tanítók Háza szappanjára is 
átvinni. — B. István. Semmi tekintélysértőt 
vagy helytelenséget nem látunk abban, ha az 
illető hitfelekezeti iskolaszék úgy határoz, 
hogy a tanító fizetését az elnök utalványára 
havonkint előlegesen fizesse ki az iskolaszék 
pénztárosa (gondnoka). Azt a követelést azon-
ban nem tartjuk jogosnak, hogy az illető taní-
tók a hónap elsején személyesen tartoznak az 
utalványozás végett megjelenni a pénztáros-
nál. Gyűjtse össze a nyugtákat az igazgató 
s ő intézkedjék vagy esetleg folyamodjék 
testületileg az iskolaszékhez, hogy más eljárást 
állapítson meg. Budapesten az igazgatók ter-

jesztik be együttesen a tanítótestület tagjainak 
fizetési nyugtáit s ők veszik föl kifizetés végett 
a pénzt, melyet aztán átvételi elismervényen 
tanúsíttatnak az illetőkkel. Az ideiglenes alkal-
mazásinak nyugtat ványait az igazgatók látta-
mozzák ; e nélkül azok nem érvényesek a 
számfejtő hivatal előtt. — M. J. Ha már 40 
évig szolgált, mint volt határőrvidéki tanító, 
kérheti nyugdíjazását, habár egészséges is. Ily 
esetben nem tartjuk szükségesnek az orvosi 
bizonyítványt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. A magyar országgyűlés 

képviselőháza, a húsvéti szünetek után, f. hó 
18.-án ismét fölvette tárgyalásai fonalát. Az 
Adria-szerződés tárgyalását folytatták s lapunk 
zártakor is ezzel foglalkoznak. — A külföldi 
események közül a mult hét elején a porosz 
trónörökös bécsi látogatása, a m. hét vege 
felé meg az új szerb alkotmány vonta magára 
a figyelmet. Három évtized alatt ez már a 
harmadik szerb alkotmány. A mostani, melyet 
f. hó 19.-én hirdettek ki, eléggé szabadelvű. 
Legnevezetesebb intézkedései a trónöröklésre 
és a törvényhozásra vonatkoznak. A trón-
öröklést illetőleg kimondja a leányág örökösödő 
képességét, de kizárja az Obrenovics-család 
oldalágait. A törvényhozást illetőleg behozza 
a két kamara-rendszert. A szerb országgyűlés 
tehát ezentúl két házból: 130 tagu képviselő-
házból és 51 tagu szenátusból fog állani. A 
szenátus 30 tagját a korona nevezi ki, 18 
tagja választás útján, 3 tagja (a trónörökös, 
a metropolita és a nisi püspök) állása révén 
jut mandátumához. Eddig a szerb országgyűlés 
tudvalevőleg csak a képviselőházból (szkupsti-
nából) állott, a melynek bizonyos számú tagjait, 
az úgynevezett koronaképviselőket, a király 
nevezte ki; a képviselőházban ezentúl kizárólag 
választott képviselők fognak ülni. De az új 
alkotmánynál is fontosabb az, .a mit Sándor 
király az alkotmány kihirdetésekor tartott 
beszédében hangsúlyozott, hogy t. i. az új kor-
mány a gazdasági viszonyok javítására, jó köz-
igazgatásra, megbíziató igazságszolgáltatásra, 
a kulturális színvonal emelésére és az állami 
pénzügyek rendezésére fog törekedni. — 
A kinai békekötés még mindig nem jött létre, 
sőt ellenkezőleg: Pekingből 18.-án indultak el 
a szövetséges német és franczia csapatok, 
hogy kiűzzék Pecsili tartományból Liu kinai 
tábornokot, a ki állítólag tízezer emberrel 
megszállta a sansi tartomány belsejébe vivő 
utat a kinai fal mellett. Kvangszu császár 
Li-Hung-Csáng kérésére állítólag rendeletet 
adott ki Liunak, hogy tüstént vonuljon vissza 
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a kínai fal mögé. Régi tapasztalás azonban, 
hogv a kinai táboraokok nem tartják meg a 
•császár parancsait s hire jár most is, hogy 
Liu, a helyett, hogy a kinai fal mögé vonulna 
vissza, állását erősíti a sansii határ hegyein 
és várja az idegen csapatok támadását. — 
A dél-afrikai harcetéren foly tovább a harcz, 
<le az angol czenzúra miatt nincsenek meg-
bízható híreink. Kitchener fővezér jelentette 
Londonba, hogy a búrok (a kik angol jelen-
tések szerint már nem is „léteztek") tőrbe 
csalták a kilenczedik dzsidás ezrednek egy csa-
patát s a harczban egy tiszt és három katona 
elesett, öt pedig megsebesült. Ennyi emberből 
állott-e az egész angol csapat, a mely a búrok 
kezébe került, avagy többen voltak az ango-
lok, Kitchener nem említi, úgyszintén a hely-
ről is hallgat, a hol ez a legújabb angol sze-
rencsétlenség történt. Londonban kü1 önben 
valószínűnek tartják, hogy ez az eset Pretoria 
mellett történt. Annak is hire érkezett, hogy 
French tábornokot a búrok elfogták, de ezt a 
hírt sem meg nem erősítették, sem meg nem 
czáfolták. Az a'gol kormány, úgy látszik, 
mégis Csak komolyan óhajtja a békét, mivel 
Milner fokföldi kormányzót, a kit a búrok 
nagyon gyűlölnek, „szabidság" ürügye alatt 
Londonba rendelte. 

— A „Sopronmegyei Általános Tanító-
egyesület", mely csak a f. év elején alakult 
meg, máris nagyon szép életjelt ad magáról. 
Május hó 1.-én a soproni kaszinó termében 
hangversenyt és tánczmulatságot rendez. A 
rendező-bizottságban a társadalom sok elő-
kelősége is benne van s így remélhető, hogy 
az a Tanítók Háza javára szép jövedelmet fog 
eredményezni. Az új egyesület első rendes köz-
gyűlését a soproni vármegyeház dísztermében 
tartja Kollvenz Ferencz elnöklete alatt: a 
közgyűlés után díszközgyűlés lesz, melyen 
Szabó Károly kir. tanácsos, tanfelügyelőt 25-éves 
hivataloskodása alkalmából ünneplik. Az egye-
sület Sopronvármegye tanítóihoz és tanügyi 
barátaihoz fölhívást intézett, melyben, hang-
súlyozván, hogy az egyesület czélja: „a magyar 
nemzeti allam eszméjének szolgálata" — csat-
lakozásra szólítja föl az illetőket. „Keressük a 
kapcsolat )t olvassuk e fölhivásban — az 
egyes intézefek között, iparkodunk a mutat-
kozó hézagokat kitölteni. Keressük és istápol-
juk a kapcsolatokat az iskola, a társadalom 
és a szülei ház közt. Mert csak úgy lehet a 
nevelés valóban sikeres és áldásos, ha a foly-
tonosságot, az egységes nevelési irányt, a szü-
lei ház és a különböző iskolák között meg-
teremtenünk sikerül. Ezért kérjük a társadalmat 
és a különféle iskolákat, hogy támogassanak 
bennünket a munkában; közös erővel jobban 

megközelítjük a czélt. Czélunk más részről 
erős tanítói közszellemet és kellő tanítói öntu-
datot teremteni; emelni az állás nívóját és 
annak viselőjét, hogy így erkölcsi és anyagi elis-
merést biztosítsunk. A tanítóságnak érintkeznie 
kell egymással és a társadalomma' egyaránt. 
Az elszigeteltség egyoldalúságot teremt, lenyű-
gözi, megbénítja, ferde útra tereli a gondol-
kozást. Az elszigeteltség és a haladás kizárják 
egymást. Ezek törekvéseink sarkalatos pontjai. 
E keret sok, igen sok anyag befogadására 
alkalmas és mind ezt hazánk népnevelésének 
és a magyar nemzeti szellem ápolásának szen-
teljük. Hagyjuk az embereknek ezer szempont 
szerint való osztályozását és tekintsük mi 
egymást szerető testvéreknek. Mi nem foglal-
kozunk sem országos, sem egyházi politikával. 
Nem érintjük a felekezeti tanítóegyesületek 
munkakörét, azok szükséges voltát készséggel 
elismerjük, tiszteletben tartjuk, azoknak mun-
kásságát megbecsüljük. Nem keressük, hogy 
ki, mely s mily jellegű iskolában neveli a 
gyermekeket istenféleltmre és hazaszeretetre: 
mi vagyunk s maradunk szeretettel és lel-
kesedéssel a magyar hazának hü napzámosai." 
Az új egyesületnek áldásos működéséhez sze-
rencsét kívánunk. 

— Kii lön szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskolák. Több oldalról jött kérdezősködésre 
közöljük az eddig szervezett külön szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskolák névsorát az alkalma-
zott szaktanítók neveivel. Eddig 26 ily gazda-
sági ismétlő-iskola van, és pedig: 1. Bavanis-
tyén (Temesm. Szaktanító: Radli Lajos; női 
kézimunka-tanítónő: Radli Lajosné; a közisme-
reti tárgyakat Dimitrievics Milorád tanítja). 
2. Barótlion (Háromszékm. Szakt.: Kollár 
András). 3. Bártfán (Sárosm. Szakt.': Gerlach 
Jakab). 4. Csongrádon (szakt.: Placht Arthur). 
5. Dunaföldváron (szakt.: Butyka Károly). 
6. Dunapatajon. 7. Gyomán (Békésm. Szakt.: 
Kása Illés). 8. Gyöngyösön (szakt.: Kovács 
Ferencz). 9. Hajdú-Szoboszlón (szakt.: Gáspár 
István). 10. Hatvanban (szakt : Vasóczy István). 
11. Hevesen (szakt.: Vétek Sándor). 12. Kis-
Kun-Dorozsmán (Csongrádra. Szakt.: Mákay 
Istrán). 13. Kunhegyesen (Jász-Nagy-Kun-
Szolnokm. Szakt.: Zábrák János). 14. Mező-
túron (szakt.: Jancsó Gerő). 15. Nagy-Beregen 
(Beregm. Szakt.: Nagy Kálmán). 16. Nagy-
szalontán (s7;akt. Döme Sándor). 17. Nádudva-
ron (Hajdúm. Szakt.: Rácz Károly). 18. Négy-
falun (Brassóm. Szakt.: Reznek Mihály). 19. 
Nyírbátoron (szakt.: Kammel Ferencz). 20. Sza-
niszlón (Szabolcsin. Szakt.: Polyánszky István). 
21. Szabadszálláson (szakt.: Gyöngyösi Lajos). 
22. Szeghalmon (Békésm. Szakt.: Mihályi Kál-
mán). 23. Székudvaron (Aradm. Szakt.: Wallner 
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Gyula). 24. Szolnokon (szakt.: Vályi Imre). 
25. Udvardon (Komáromm. Szakt.: Csollány 
Dezső). 26. Zalaegerszegen (szakt.: Péterffy 
József). — Ezen gazdasági ismétlő-iskolák 
közül a bavanistyei, bártfai, csongrádi, gyön-
gyösi, hatvani, kiskmdorozsmai, négyfalusi, 
szolnoki és a zalaegerszegi állami, illetőleg 
állami elemi iskolával kapcsolatos, a többi 
pedig községi jellegű. 

— A Tanítók Tanácsadóját Scossa Dezső 
Hevesmegye kir. tanfelügyelője, a következő 
körrendeletben ajánlotta: „A tanítói kar saját 
érdekeiről jóre'szben ma is annyira tájékozatlan, 
hogy annak szolgálatát vagy nem követi vagy 
pedig olyan kérdésekkel árasztja el hivatalo-
mat, a mik a népoktatási törvények rendel-
kezéseiben vagy pedig a fönnálló ministeri 
rendeletekben gyökereznek s csupán túlhal-
mozott irodai munkámat szaporítják. Közelebb 
„Tanítók Tanácsadója" czímén dr. Göőz József 
szerkesztésében és a „Néptanítók Lapja" szer-
kesztőségének kiadásában egy olyan hézagpótló 
munka jelent meg, a mely a tanítók jogviszo-
nyairól, képzéséről, előmeneteléről, mellékfog-
lalkozásairól, kötelezettségeiről, hatóságáról, az 
iskolaföntartás ügyeiről s a tanítók fizetése és 
illetményei ügyéten, nyugdíjviszonyai felöl, adó, 
katona, szóval mindennemű ügyében bő tájéko-
zást és útmutatást nyújt; egyrészt tehát a taní-
tói kar vitális ügyeit magyarázza és fejtegeti, 
másrészt .alkalmas arra, hogy megkímélje az e 
részben szükséges levelezéstől, ürömmel raga-
dom meg az alkalmat, hogy e minden tekin-
tetben életre való és gyakorlati fontosságit mun-
kát Czímed figyelmébe ajánljam, mert a „ Taní-
tók Tanácsadójá"-nak egy tanító asztaláról sem 
volna szabad hiányoznia. A munka fűzött 
példányának ára 2 K. 60 fillér, kötött példá-
nya 3 K. Megrendelhető a Néptanítók Lapja 
szerkesztőségében, Budapest, II. ker. Ostrom-
-utcza 17. szám. Eger, 1901 márczius 23. 
Scossa Dezső, kir. tanfelügyelő." 

— Rövid hirek. A Tanítók Háza gyufáját 
Kakucson Derényi Lajos kartársunk ajánlatára 
Blau Mór ottani füszerkereskedő megrendelte 
s már árusítja is. Trencsén-Baánon Vajda 
Ferencz állami igazgató-tanító kérésére Ochs 
Ignácz, trencsén-baáni nagykereskedő is meg-
rendelte. A „Vágvölgyilap" szerkesztősége 
meg nevezett kartársunk kérésére szives volt 
azt a nagyközönség pártfogásába ajánlani. — 

A Vörösmarty szobor- és a'apra az Eötvös-
alap pénztárába befolyt 1901 április 13.-ig 
bezárólag 2242'95 korona. — Gyűlések. A 
csurgói esperességi róm. kath. tanítóegyesület 
közgyűlését május hó 7.-én tartja Miháldon. 
A kassavidéki róm. kath. tanítóegyesület kassai 
köre tavaszi gyűlését 1901 április 30.-án 
Bologdon tartja. A nógrádvármegyei tanító-
egyesület losonczi köre május hó 7.-én d. e. 
9 órakor Szinóbányán, a vasgyártelepi iskolá-
ban tartja meg tavaszi rendes körgyülését-
A nagyküküllővármegyei ált. tanítóegyesület 
„biirkösi fiókköre11 május hó 4.-én délelőtt 10' 
órakor Mihályfalván az állami iskola helyi-
ségében gyűlést tart. 

— Fölhívás. Tisztelettel fölkérem azon t. 
Kartársaimat, kik Tóth József kir. tanácsos, 
tanfelügyelő úr tanfelügyelősége alatt Pest-
megyében működtek, szíveskedjenek czímü-
ket velem tudatni. Tisztelettel: Endre János, 
székesfővárosi tanító, Újpest, Deák-utcza 8. sz. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Mihálovits Pál (Fekete-Patak) 30 f .; 
Várhelyi Iz<ák (Szenicz) 1 K.; Kenedicli Gyula, 
Stedlicze, 1 K.; Ujj György, Alsó-Török 30 f.; 
Stibrányi György Nyitra-Pásztó (gyűjtése április. 
11.-én a növendékek közt) 1 K. 80 f. — 2. 
Eötvös-alapra: Nagy Lajos (Diósgyőr) 2 K. — 
3. Vörösmarty-szobor és alapra: Farkas István 
kántortanító gyűjtése (az uszódi plébánián 
Gyula napján) 7 K. 01 f.; Pekovits Sándor 
Csempesz-Kopács (gyűjtése tanítványai közt) 
2 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII., Wesselényi u. 44. sz.) 

— Halálozások. Mózer Irén okleveles ipar-
tanítónő, a munkácsi polg. leányiskolán a kézi-
munka-tanfolyam vezetője, f. hó 17.-én rövid 
szenvedés után elhunyt. — Ballos Mór székes-
fővárosi elemi népiskolai tanító 48 éves korá-
ban, 25-évi tanítóskodás után f. hó 17.-én 7 • 
meghalt. Áldás emlékökre! 

== Minden magyar tanító határozottan-
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját .'" 

Tarta lom : Az állami népoktatás helyi felügye-
lete. (H) — A gyermeki lélek megfigyelése. Nagy 
László. — Küzdelem az alkoholizmus ellen. Szalag 
Pál. — Tanítók felelőssége. Fodor Ignácz. — Az 
imádság az elemi iskolában. Krocsán Irma. — A 
beszédhibák és az iskola. Zoványi Lajos. —• Az. 
Eötvös-alap ösztöndíjai. — Szünóra: Útravaló.(Vers.) 
Vargyas Endre. — Képek a tanító világból. Váczij 

István. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 17-ik sra-nához. 

26.784. szám. 

Mezőgazdasági tanfolyam a nép-
tanítók számára. 

A m. kir. földmívelésügyi minister a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése czéljából folyó évi julius hó 15-étől 
augusztus hó 10-éig: 

1. adai, 2. algyógyi, 3. csákóvári, 4. csabai. 
5. hódmezővásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karczagi, 
8. komáromi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-
szentmiklósi, 12. rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szt.-
imrei iskolákon 20—20, összesen 2í0 néptanító szá-
mára négyhetes gazdasági tanfolyamokat rendez. 

A négyhetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító egyszáz (100) korona átalányban részesül, 
melyből útiköltség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly 
néptanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfo-
lyamon még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók ille-
tékes vármegyei tan felügyelőségük útján jelent-
kezhetnek. 

(íi/ii—m—D M. kir. foldiiiívelésiigyi minister. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A szeghalmi óvónői állás betöltésére a pályázati 

határidő ápril harminczadika, nem pedig, mint a 
tizenhatodik számban jeleztetett: május tizenötödike. 

Szeghalom községben elhalálozás folytán ürese-
désbe jött óvónői állásra ezennel pályázatot nyitok. 
Az óvónő fizetését képezi az alapítványi összeg, 
5.000 frt = 10.000 korona 67o-os kamata: 600 korona 
készpénz; '/« telek föld, vagyis 44 hold 1200Ql-ölévei 
és a még egyénileg nem telekkönyvezett közös-
legelőbeli járandóság adómentes haszonélvezete ; ter-
mészetbeni szabad lakáé. A pályázati kérvények 
f. évi ápril hó 30-ig nyújtandók be az óvodai 
felügyelő-bizottság elnökéhez ; később beadott kér-
vények figyelembe nem vétetnek. A megválasztott 
óvónő köteles állását 1901. évi szeptember elsején 
okvetlen elfoglalni, s földilletménye is ez időtől illeti 
meg. Szabó Sándor, f. b. elnök. " (336—III 3) 

Torontál-Vásárhely községi állandó gyermek-
menházvezetőnői állás lemondás folytán üresedésbe 
jött. Törzsfizetés 240 korona és 160 korona személyes 
pótlék, összesen 400 korona, havi előleges részletek-
ben és 120 korona lakpénz vagy szabadlakás. A kér-
vények menházvezetőnői képesítéssel ellátva f. év 
május 8-ig a községi iskolaszékhez küldendők be. 

(323—III—3) 
Az apatini községi elemi népiskolánál egy rendes 

tanítói állás van üresedésben, melyre ezennel pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : 1. Előleges havi rész-
letekben fizetendő évi 720 korona készpénzfizetés, 
mely fizetés az itteni szolgálatbalépés idejétől szá-
mított 3 év után 140 és további 3 év után ismét 
140 koronával vagyis 6 év után 1000 koronára emel-
kedik. 2. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 2. §-a értelmében 
évi 100—100 korona ötödéves korpótlék. 3. Szabad 
lakás, vagy ha az nincsen, évi '200 korona lakáspénz. 
A kellően fölszerelt pályázati kérvények a községi 
iskolaszékhez folyó évi április hő 28-áig nyújtandók 
be. Később érkező, vagy kellőleg föl nem szerelt 
folyamodványok nem lesznek figyelembe véve. 
A pályázóktól a magyar nyelven kívül a német 
nyelv tökéletes bírása is okvetlenül megkívántatik. 
Apatin, 1901. április hó 11-én. Dombovits Márton, 
iskolaszéki elnök. Gurka Márton, iskolaszéki jegyző. 

(346—II 2) 

Torontálmegye Új -Szent-Péter községe julius 
és augusztus hónapokra nyári menedékházat nyit, 
mely állásra pályázat hirdettetik. Havi javadalma 
husz korona és szabad lakás. Pályázni óhajtó me-
nedékházi dajkák fölkéretnek okmányaikkal fölsze-
relt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz folyó 
évi április hó 20-ig beterjeszteni. Neiser Vendel. 

(320—III—3) 
A nagyösz i községi elemi népiskolánál ürese-

désbe jött IV. oszt.-tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : 880 korona készpénz, 200 
korona lakáspénz, 8 korona irodaátalány és 400 Q-81-
nyi pótkert élvezete. Pályázóktól megköveteltetik 
a magyar és német nyelv tökéletes tudása és róm. 
kath. vallásúnak kell lennie. Kötelessége a IV. oszt. 
vezetni és az ismétlő-iskolát tartani. Pályázati határ-
idő április 30-ig alulírott iskolaszékhez. Schreiber 
Sebestyén, iskolaszéki elnök. Buding Ede, iskolaszéki 
jegyző. (342—11—2) 

A bankal ág. hitv. ev. leány egyházban a kántor-
tanítói állásra ezzel pályázat nyittatik. Javadalom : 
100 korona a hívektől, 566 korona a kormánytól, 
négy kantáczió, temetési stóla, hat öl puha tűzifa, 
két kert és két temető haszonélvezete ; két szobából 
álló lakás, a megfelelő mellékhelyiségekkel. A tan-
nyelv : magyar-tót. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. é. május 15-ig, az anyaegyház lelkészéhez 
Ilrencsik Károlyhoz Selmeczbányára küldendők. 
(Hontvm.) ( 3 4 5 - I I - 2 ) 

Pálosnagymezö i (Barsm.) r. kath., német-magyar 
tannyelvű kántortanítói állásra május hó 5-ig pályá-
zat nyittatik. Javadalma: adóhivatalból 147 korona. 
Nagyközség pénztárából (előleges havi részletekben) 
évente 496 korona 28 fillér. Stóla 10 évi átlag szerint 
alacsonyan számítva 160 korona; most azonban kis 
temetéseknél felével, nagy temetéseknél szintén 
jóval lett fölemelve. Sátorünnepi offertóriumból 
10 korona, l ' / j k. hold szántóföld, község által be-
mívelve, 16 korona. ' /« hold kert 4 korona. Kihir-
detési czédula után 12 korona. 20 kméter kemény 
tűzifa (község által behordva) 50 korona. Lakás: 
2 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra, pincze és mellék-
épületek. Húsvétkor 400 tojás. Passióéneklés és ostya-
sütésért templom pénztárából 16 korona. Mellék-
jövedelem halottkémlés után meglehetős. Kérvények 
az iskolaszékhez beküldendők. (353—I—i) 

Betöltendő a Német-Palánkán a jövő tanév 
elején megnyíló állami polgári iskolánál évi 1600 
korona, azaz: egyezerhatszáz korona fizetésből, évi 
400 korona igazgatói díjból és a szabályszerű lakbér-
ből vagy szabad lakásból álló illetményekkel java-
dalmazott igazgató-tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon állami felső nép- vagy pol-
gári iskolai rendes tanítók, a kik a nyelv-tör-
ténettudományi vagy mennyiség-természettudományi 
szakcsoportra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi május hó 
10-ig Bács-Bodrogvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. Budapest, 1901 április 12. A minister 
meghagyásából : dr. Axamethy Lajos, ministeri 
tanácsos. (15/h—I—1) 

A mosóczi államilag segélyezett községi isko-
lánál megüresedett rendes tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 400 frt készpénz, tisztességes 
lakás. A fizetés utólagos havi részletekben utalványoz-
tatik. Tanítónők is pályázhatnak. Folyamodványok 
a községi iskolaszékre czímezve, Rexa Pál körjegy-
zőhöz küldendők Vág-Szent-Keresztre, Nyitramegye, 
1901. évi május 5-ig; a később érkezettek figye-
lembe nem vétetnek. (369—1-1) 
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Betöltendő a Sz ige tváron a jövő tanév elején 
megnyíló állami polgári iskolánál évi 1600 korona, 
azaz: egyezerhatszáz korona fizetésből, évi 400 korona, 
azaz: négyszáz korona igazgatói díjból és a szabály-
szerű lakbérből vagy szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott igazgató-tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon állami felső 
nép- vagy polgári iskolai rendes tanítók, a kik a 
nyelv-történettudományi vagy mennyiség-természet-
tudományi szakcsoportra vannak képesítve, képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 
1901. évi május hó 10-ig Somogyvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Budapest, 1901. évi 
április hó 12-én. A minister meghagyásából : dr. 
Axamethy Lajos, ministeri tanácsos. (16/h—I—1) 

Betöltendő a breznóbányai állami polgári isko-
lánál a jövő tanév elején elfoglalandó és évi 1600 
korona, azaz egyezerhatszáz: korona fizetésből, évi 
400 korona igazgatói díjból és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott igazgató-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon állami felső nép- vagy polgári iskolai rendes 
tanítók, kik a mennyiség-természettudományi szak-
csoportra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi május hó 
10-ig Zólyomvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Budapesten, 1901. évi április hó 12. A 
minister meghagyásából: dr. Axamethy Lajos, minis-
teri tanácsos. (17/h—I—1) 

Betöltendő a z sombo lya i államilag segélyezett 
községi polgári iskolánál a jövő tanév elején elfog-
lalandó évi 1600 korona, azaz: egyezerhatszá?. korona 
fizetésből, évi 400 korona igazgatói díjból és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
igazgató-tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon állami felső nép- vagy polgári iskolai ren-
des tanítók, kik a nyelv-történettudományi szakcso-
portra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi május 
hó 10-ig Torontálvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Budapesten, 1901. évi április hó 12-én. 
A minister meghagyásából: dr. Axamethy Lajos, 
ministeri tanácsos. (18/h—I—1) 

Bükösdi (Baranyam.) kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik május 5-ig. Jövedelme: 800 
korona készpénz, törvényes korpőtlék, 9 öl.fa, negyed 
kültelek. Két szoba, istálló, belsőség. Haszonélvező 
adókötelezett. Énekelni, olvasni, írni németül köte-
lező. Tannyelv: magyar. Választás május 6. Sze-
mélyes megjelenés kívántatik. Folyamodvány espe-
rességhez küldendő Szent-Dienesre. (349—1—1) 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei usz tye i II., 
az árvaoszodai és hámryi róm. kath tanítói 
állomásra. Mindegyik állomásnak fizetése 800 korona. 
Tannyelv: tót. Elsőre pályázhatnak tanítónők is, 
kik női kézimunkában oktatni képesek. Két utolsóra 
pályázhatnak 96/97-ben képesített óvónők is. Folya-
modványok ápril 26-ig Pironcsák Istvánhoz Trsztenáva 
beadandók. (364—1—1) 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei brezoviczai és 
zábidói róm. kath. tanítói állomásra. Mindkettőnek 
fizetése államsegélylyel 800—800 korona. Tót tan-
nyelv. Folyamodhatnak 96/97-ben képesített óvónők 
is ápril hó 21-ig Pironcsák István tanfelügyelőhöz 
T-rsztenára (Árvamegye). (357—I—1) 

Pályázat a belényes-ujlaki (Biharmegye) ev. 
ref. egyház vegyesiskola kántortanítóságra. Fizetés: 
készpénz 200 korona, 18 köböl buza, 18 köböl tengeri, 
6-vékás szántóföld, s egyvékás házikert haszon-
élvezete és a stóla. A pályázati kérvények 1901 
junius hó 30-ig Sipos János evang. ref. lelkészhez 
adandók be Belényes-Ujlakra (Biharmegye, u. p. 
helvben). Állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. 

(365—1-1) 
A tomori ev. reform, kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Jövedelem: tisztességes lakáson kívül, 
360 korona államsegélylyel 1000 koronára tehető. 
Pályázhatnak okleveles tanítók és tanítónők. Taní-
tónő választása esetén a kántorságért járuló jöve-
delmi csökkenés kiegészítését kérvényezni fogjuk. 
Okmányok május 20-ig Papp József ev. ref. lelkész-
hez (Tomor, Abauj-Tornam.) küldendők. 

(361—1-1) 
A bács-szent- tamásl róm. kath. kántori állomás 

elhalálozás folytán megüresedvén, annak betöltése 
végett f. é. április 30-ig pályázat hirdettetik. Az 
állomás javadalmazása: 1. Ezer korona készpénz-
fizetés a község pénztárából havi előleges részletek-
ben. 2. Egy öl tűzifa fejében az ostyasütéshez évi 
harminczkettő korona. 3. Ostyasütésért a hitközség 
pénztárából évi huszonnégy korona. 4. Ötezerötszáz 
lélek utáni stólaj ö vedelem ; nevezetesen: aj avatás-
tól 34 fillér; b) esketéstől 40 fillér; c) liberás misék 
után egy korona; d) énekes misék után 40 fillér; 
ej örökös misék után körülbelül kilenczven korona; 
f ) örég halott után egy korona; f/J kis halott után 
50 fillér. 5. Mérsékelt bucsúztatási díj, mely azonban 
fejenkint 40 fillérnél többre nem emelkedhetik. 6. Ké-
nyelmes szabad lakás a felső házi kerttel. Köteles-
ségei : A plébániai összes istenitiszteleteknél orgo-
nálni, énekelni, szóval mindennemű kántori teendőt 
végezni; a népet és az ifjúságot énekelni tanítani; 
valamint szükség esetén a tanítókat rövidebb időre 
díj nélkül helyettesíteni; a kereszteléseknél, avatá-
soknál, esketéseknél, betegek ellátásánál segédkezni. 
Ezen érsekhatóságilag jóváhagyott kötelességek rész-
letezve a plébánián megtekinthetők és a pályázók 
kötelesek azt előzetesen aláírni. Pályázati föltételek : 
1. Csak oly egyének pályázhatnak, kik tanítói ok-
levéllel bírnak; mihez a kántori oklevél vagy a 
kántori működésről szóló bizonyítvány csatolandók. 
2. Pályázók tartoznak saját lelkészüktől erkölcsi 
bizonyítványt bemutatni. 3. Pályázók a választás 
napján, május 18-án, személyesen megjelenni és ma-
gukat a szokott próbának alávetni tartoznak. A meg-
választott köteles állomását f. é. junius 12-én elfog-
lalni, mely naptól kezdve fizetése folyósíttatni fog. 
A kellően fölszerelt folyamodványok a bács-szent-
tamási róm. kath. hitközségre czímezve, az egyházi 
elnökséghez benyújtandók. Bács-Szent-Tamás, 1901 
április 1-én. Fáncsy Antal, plébános. (352—1—1) 

A csehi i (Komáromm.) ev. ref. praeorans-tanítői 
állásra pályázat hirdetek. Évi fizetés: 1. Az egyház 
részéről 248 korona. 2. Államsegély 552 korona. 
3. Természetbeni lakás: két szoba, konyha, kamra, 
melléképületekkel. 4. Kert: 800 Ó-öl. 5. Temetési 
stóla a dunántuli egyházkerület szabályrendelete 
szerint. 6. Személyes pótlék czímén a köznapi könyör-
gések és vasárnapi istenitiszteletek elvégzéséért 
200 korona. Mindennemű készpénzfizetés évnegye-
denkint előre fizettetik ki. Kötelessége a rendes és 
ismétlő-iskolaköteleseknek az egyházkerületi tanterv 
szerinti oktatása úgy a vallási, mint a reál tantár-
gyakban.- Az állás a megválasztás után azonnal, 
vagy legkésőbb f. évi szept. 1-én elfoglalandó. Pá-
lyázni kivánók tanképesítő oklevelüket, születési és 

j szolgálati bizonyítványaikat, elbocsátó-levéllel együtt 
1 folyó évi május 15-ig Búcsra (Esztergomm.) alnlirott-
5 hoz küldjék be. Veress Ede, esperes. (368 l - l ) 
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Pályázat hirdettetik az árvamegyei fe lsözub-
rlczai kántortanítói és a lsózubriczal róni. kath. 
tanítói állomásra. Elsőnek mint utóbbinak jövedelme 
üOO—800 korona. Tannyelv: tót. Utóbbira folya-
modhatnak 96/97-ben képesített óvónők is ápril hó 
21-ig Pironesák István tanfelügyelőhöz Trsztenára 
(Árvamegye). (355—1—1) 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei a lsól ipniczai 
I., 111., IV., V. és a fe lsöl ipniczai I., II. és III. 
r. kath. tanítói állomásokra. Fizetés mindegyikükön 
800 korona. Tannyelv: tót. Folyamodhatnak 96/97-ben 
képesített óvónők is ápril hó 20-ig Pironesák István 
kir. tanfelügyelőhöz Trsztenára (Árvamegye). 

(356—1-1) 
Kántorságban teljesen jártas helyettest keresek, 

május elsőtől vagy tizenötödikétől két hónapra. 
Levélbeli megkeresések Hulin Nep. JánoB róm. kath. 
kántorhoz Lajosmizse (Pestm.) intézendők. 

(358-11—1) 
A vehócz i (Zemplénin.) róm. kath. kántortanítói 

állomás betöltendő. Tannyelv : tót-magyar. Javadal-
mazása : szabad lakás, megfelelő gazdasági épülete-
ken kívül földben, terményben, készpénzben 800 
koronára van becsülve. Választás május 4-én. Szkiba 
Vincze, lelkész. (367—1 - 1) 

Az őriszentpéteri plébániához (Vasm.) tartozó Kon-
dorfa fiókközségben a r. k. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése pénzben és természet-
ben együttvéve 1055 korona 94 fillér, azonkívül 
lakás: egy nagy szoba hozzátartozó helyiségekkel, 
gazdasági épülettel. A választás ápril hó 30-án 
reggel 10 órakor lesz, személyes megjelenés szükséges. 
Öri-Szent-Péteren, 1901 április 14. Tihanyi Ödön, 
egyli. elnök, plébános. (350—I—1) 

A rédei reform, egyházban megüresült kántor-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom: 136 
kor. pénz, 30 mérő rozs, 5 öl tűzifa, 17'/J hold föld, 
30 font hús, 15 font só és 10 font fagygyu. Tandíj 
minden iskolás gyermek után 24 fillér és '/> mérő 
rozs. Pályázati kérvények junius hó 10-ig alulírott-
hoz küldendők. Réde (Veszprémmegye). Györffy József, 
lelkész. (362—11-1) 

A t i szapalkonyai (Borsodm.) r. kath. iskolához 
okleveles, r. kath. tanító vagy tanítónő kerestetik. 
Évi fizetése (főleg államsegélyből) 800 korona. Lakása 
áll: 2 szoba, éléskamra és konyhából. Van 200 Q-öles 
házikertje és istállója. A tanterem fűtésére 50 koro-
nát kap. A kellőleg fölszerelt kérvények máj. 15-ig 
Vágá8y Gyula t.-palkonyai lelkészhez küldendők. 
Az állás szept. l-ig elfoglalandó. (372 — 1 - 1) 

A v ígvár i I Veszele, Nyitram.) megüresedett róm. 
kath. kántortanítói állásra folyó év május másodi-
kára pályázat hirdettetik. Jövedelme: két padlózott 
szoba, konyha, kamra, istálló, pincze, fakamra és 
ólak. 3 hold 140 [J-öl rét és szántó, 4 drb szarvas-
marha legeltetési jog — pénzben 12 korona. Iskolák 
és lakása fűtésére 90 kor. Egész háztelektől 10 kéve 
rozs mindkettő házhoz szállítva. Készpénzben közsé-
gektől 320 kor., ismétlő-oktatásért 40 kor., alapítvá-
nyok után 46 kor. körül, ostyasütésért 12 kor. Nagy 
temetés után stóla 2 kor., kiéneklés versenkint 30 
fillér és kiharangozás versenkint 40 fillér; kis temetés 
után stóla 1 kor. 20 fill., kiéneklés versenkint 20 fill. és 
kiharangozás versenkint ?(> fill. Kötelességei: egy tan-
teremben tanítani mindennapiakat és vasárnapiakat, 
szt. miséknél, litániáknál s egyéb istentiszteleteknél 
orgonálni és közreműködni az eddigi szokás szerint; 
összes barangozásokat végeztetni, egyházfi hiányá-
ban templomban kisegíteni. Május 2-án reggel 9 
órakor személyes próba tartatik. A kérvények föl-
szerelve főt. Chmela Tózsef esperes úrhoz Vágme-
dencze küldendő'.-. Mellékjövedelemre szép kilátások. 

(376—1-1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke, a községi polgári leányiskolánál lemondás 
következtében üresedésbe került s a rajz- és ének-
tanítással kapcsolatos segédtanítói állásra — 1901. 
évi május hó 15-ig terjedő záros határidővel — 
ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : ezer korona 
fizetés és száz korona lakbér. A kellően fölszerelt 
és megfelelőleg bélyegeit folyamodások fenti határ-
napig alulírotthoz küldendők. Szabadka, 1901 április 
20 Vojnich Máté s. k., iskolaszéki elnök. (373—1—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke — elmozdítás következtében — egy belterületi 
községi elemi iskolai férfit anítói állásra — 1901. évi 
május hó 15-ig terjedő záros határidővel — ezennel 
pályázatot hirdet. Javadalom: ezer korona fizetés, 
kettőszáznegyven korona lakbér és száz korona 
ötévenkinti pótlék. Csak okleveles folyamodók vétet-
nek figyelembe. A kellően fölszerelt és megfelelőleg 
bélyegeit pályázati kérvények fönti határnapig alul-
írotthoz küldendők. Szabadka, 1901 április 20. Vojnich 

j Máté s. k., iskolaszéki elnök. (374 — 1 -1 ) 
Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-

széke — elhalálozás következtében — egy belterületi 
községi elemi iskolai férfi-tanítói állásra — 1901. 
évi május hó 15-ig terjedő záros határidővel — ezen-
nel pályázatot hirdet. Javadalom : ezer korona fizetés, 

1 kettőszáznegyven korona lakbér és száz korona öt-
• évenkinti pótlék. Csak okleveles folyamodók vétet-

nek figyelembe s tőlük — ezen állás betöltésénél — 
I a szerb nyelvben való jártasság és a czirill betűk 

ismerete megköveteltetik. A kellően fölszerelt és 
megfelelőleg bélyegeit kérvények a fenti határnapig 
alulírotthoz küldendők. Szabadka, 1901 április 20. 
Vojnich Máté s. k., iskolaszéki elnök. (375—1—1) 

Okleveles tanító junius, julius, augusztus hóra 
helyetteskántornak vagy nevelőnek ajánlkozik, elemi 
vagy polgári iskolás mellé. Gazdaságban is segéd-

I kezik. Megkeresések: „Szerény" post. rest. Zala-
Lövön. (371—1—1) 

Az Izbiste községben felállított községi állandó 
menedékház vezetésére szervezett kisdedóvónői és 
dajkai állásokra pályázat hirdettetik. A kisdedóvónő 
járandóságai: havi előzetes részletekben a községi 
pénztárból járó 600 koronányi évi fizetés és szabad 
lakás, mely áll két szoba, egy konyha és kamarából; 
a dajka járandósága havi utólagos részletekben a 
községi pénztárból járó 120 koronányi évi fizetés. 
Pályázati kérvények az izbistei községi iskolaszék-
hez f. évi április hó 30-ik napjáig beadhatók. A hely-
beli lakosság szerb ajkú. A választás napjáról pályá-
zók annak idején értesítve lesznek. Kelt Izbistén, 
1901. évi április hó 10-én. A községi iskolaszék. 

(359—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

# *> ! ! M é h é s z e k n e k é s baromfi - 1 
as t e n y é s z t ő k n e k f o n t o s ! ! $ #> » 1 
1 
: 

& t*< 

A f. 1901. évi gazdagon illusztrált árjegyzék 
méh kaptárokról, méhészeti eszközök, baromfi-
tenyésztési czikkek és segédeszközökről meg-
jelent és kívánatra mindenkinek ingyen meg-
küldi : 

1 
i 1 

t*< K i i l i i u ' J F e r e n c z , 1 
• > I 

első magyar kereskedelmi mell telepe és állat-
tenyésztési czikkek raktára, Budapest, 1. ker., 

(312) Attiltt-uteza. 111—2 1 



H é z t o l l i > 1 . 
könyve : a „Tanügyi Tárczák" második kötete 
megjelent. Ara 2 korma. Kapható a szerzőnél Zala-
egerszegen. Újévi kiáltásom nem reklám, szörnyű 
valóság az! Gyűjtsetek, rendeljetek, segítsetek és — 

siessetek ! ^360—I—1) 

ö €>©€>€>€> © €> © 0 €> O ©€>€> €><8> <S> <3> 
Orgona- és harmonium-építö 

1 1 i d n s s y M i h á j y 
Budapest, IX., Remete-utcza 3. 

Ajánlja magát a tekintetes kántortanító urak 
figyelmébe. (354—111—1) 

ö €> O 0 €> O O €> €> €> O © © O © €>© O €> 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

I M J K K R E Z S Ó é s T A K S A 
^ B Ü D A P E S T , ^ -

V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniuinait is. 
A/gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicsére.et. 

Ára 120 koronától följebb. * korousíM rés/letekben i*». 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótállás. (247—52—6) 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

Nemzeti © © © 
© © © © Iskola 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti: 

ltencdek Klek és Földes' Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

Je l szava : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előfizetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi dijak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(322—V-3) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rotteiibiller-utcza 5'a. 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 60 fillér. 
11 -ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomra.) (42—XX—15) 

Polgár Sándor 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

BUDAPEST, (209—x—BJ 

VII. , Erzsébet-körút 50. 
Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi cs 

betegápolási eszközök. Gnmmiáruk, Suspensorimn, 
irrigator-fecskendők stb., legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötők, has- és 
köldök-kötők. — Valódi franczia különlegességek 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czímre ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen védve 16.302. szám alatt. 

f l f f f f f f f f f f f f f f 
jOK vV ÁVc *t/ Mlh Alivl( >•*. vt/. xti xtt 

w W w w r o w «•> w w w 

K É Z I M I I \ K Á b 
h i m z ő a n y a g o k é s h i m z ö s z ö v e t e k 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
kézimunka-nagyiparosnál, 

BUDAPEST. Király-utcza 4. sz. 
JKépes árjegyzé-
kemet 1725 ere-
deti kézimunka-

rajzzal 
kívánatra bér-

mentve küldöm. 
Gyári raktára 

a legjobbnak 
elismert 

V I C T O R I A 
kéz i i i i m z ö g é p c k i H ' k . 

Darabja I. rendű 8 korona. 
» n . „ 6 „ ' • 

Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hímzőkeret 
és himzőanyagok nagy választékban. 

.* «» fin sá 
Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 

Point-Lace miuikák ós az ahhoz tartozó összes 
anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 

Mintákkal szívesen szolgálok. x—2 

w w w w w l 
Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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Budapest, 1901 május 2. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K l í t . M I N I S T E B 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 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. KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAfJY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

Kéziratoltat n e m advmk vissza. 

A népiskolai törvény revíziójáról. 
Ál lami néptaní tó ink legutóbbi köz-

gyűlése újra fölszinre vetet te ezt a 
régen kisértő kérdést. Tehát szükséges 
már egyszer kissé mélyebben néznünk 
a szeme közé. 

M ihe ly t érvényessé vál t a népiskolai 
közoktatásról szóló 1868. évi X X X V I I I . 
törvényczikk, már 1869-ben módo-
sítását sürgették a róm. kath. közvé-
lemény nevében szóló po l i t ika i és szak-
lapok. Azóta al ig vo l t év, a melyikben 
hasonló sürgetés nem hangzott volna 
fö l valamely oldalról. Az u tóbb i öt -hat 
évben már a népoktatók egész kara, 
az igazgató és kormányzó ál lami szak-
körök, sőt a törvény szerző-testület 
nagy többsége is, egyre nyomatékosab-
ban hangoztatták ama törvény reví-
ziójának, vagy a m i evvel egyértelmű, 
módosításának szükségét, i l aga közok-
tatásunknak mai fővezére nem egyszer 
emlí tet te törvényszerzésünk mindkét 
házában, hogy a revízió kérdésével 
állandóan foglalkozik. Tehát elérkezett 
az ideje, hogy ezt a nagyjelentőségű, 
egész népoktatásunknak, s közvetve 
magyar nemzetünk jövendő alakulásá-
nak is i rány t adó ügyet a másik oldal-
r ó l is megvilágosítsuk. 

A magyar népoktatás ügyeit az 
1868 : X X X V I I I . törvénycziklgiek ma 
érvényes 126. §-án k ívü l még*hat szak-

tö rvény és igen sok más tá rgyú tör -
vényczikknek reá vonatkozó intéz-
kedései rendezik. 

A szaktörvények, névszerint: a néptanítók 
nyugdíjazásáról szóló 1875 : XXXII. törvény-
czikk, a népiskolai hatóságokat szervező 1876 : 
XXVIII. törvényczikk, a magyar nyelv köte-
lező tanítását a népoktató intézetekben elren-
delő 1879 : XVIII. törvényczikk, a kisdedóvás-
ról szóló 1891 :XV. törvényczikk, a néptanítók 
nyugdíjazására vonatkozó törvényt módosító 
1891 : XL1II. törvényczikk és a néptanítót 
javadalmait szabályozó 1893 : XXVI. törvény-
czikk, összesen 144 §-ban, nemcsak lényegesen 
kiegészítik és módosítják az alaptörvényt, 
hanem egészen új intézményeket is iktatnak 
népoktatásunk szervezetébe. A más tárgyú 
törvények pedig, nevezetesen a mult 1900. év 
végéig, a manap érvényeseket számítva, 8 köz-
jogi, 30 közigazgatási, 3 közegészségügyi, 
28 pénzügyi, 9 iparügyi, 36 kereskedelmi, 
4 közgazdasági. 10 egyházi, 3 felsőbb oktatási, 
34 igazságügyi és 6 hadügyi tárgyú törvény-
czikk, összesen 465 §-ban rendelkeznek nép-
oktatásunknak igen jelentős dologi és személyi 
ügyei felől. 

Figyelembe véve, hogy azoknak a 
törvényeknek tú lnyomó többsége 30— 
32 év lefolyása alatt , sőt néhánya 
már 50 — 60 évvel ezelőtt, különféle 
jog- és államböleseletek elvei nyomán, 
különféle közhangulatok hatása alat t , 
s különféle szakczélok elérése végett 
ke letkezet t : körmyen megérthetni, hogy 
intézkedéseik nem felelhetnek meg sem 
a magyar népoktatás ma i vezérlő elvei-
nek, sem pedig a végrehajtás mai 

Lapnnfe lS-ik számához két melléklet van csatolva. 
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gyakorlatának. Alkotásaik korkü lönb-
sógei m ia t t maguk a szaktörvények is 
igen sok jelentős kérdésben lényegesen 
eltérnek egymástól, az idegen tá rgyú 
törvények pedig a hány, annyiféle alap-
elvű, s majdnem mind figyelmen k ívü l 
hagyják a népoktatás igazi érdekeit. 

Bizonyításul szolgáljon egy-két kiváló 
példa: 

A népiskolai törvény a népiskolák föntar-
tására a polgári községet csak második sorban 
kötelezi, vagyis ha más jellegű iskolája nincsen, 
vagy ha ez nem alkalmas, ellenben a kisded-
óvó törvény az óvóintézet szervezésének köte-
lességét elsősorban a polgári községre róvja. 
(1868 : XXXVIII. törvényczikk 23., 44. és 
45. §., s 1891 : XV. törvényczikk 3. és 15— 
17. §.) A népiskolai törvény a polgári köz-
ségnek az elemi népiskola föntartására vonat-
kozó kötelességét csak általánosságban állapítja 
meg, holott a kisdedóvó törvény az óvóintézetek 
szervezésének kötelességét a polgári község 
közigazgatási rangjához, egyenes állami adójá-
nak évi összegéhez és az óvásra szoruló 
gyermekek számához, tehát határozott föl-
tételekhez méri. (1868: XXXVIII. törvényczikk 
23. és 44. §., s 1891 : XV. törvényczikk 15. 
és 16. §.) A népoktató s a népiskolai ható-
ságokról szóló törvények az állam felügyelő 
jogát tiszta ellenőrzéssé szabályozzák, a kisded-
óvó törvénv pedig intézkedő vezérletté rendeli. 
(1868 : XXXVIII. törvényczikk 128. §. és 
1876 : XXVIII. törvényczikk 5. §., s 1891: XV. 
törvényczikk 28. §.) A népiskolai törvény a 
tanítóképző-intézetek szervezetét csak vázla-
tosan körvonalozza, ellenben a kisdedóvó 
törvény az óvónőképzők szervezetét tüzetesen 
megállapítja. (1868 : XXXVIII. törvényczikk 
81 — 115. §., s 1891 : XV. törvényczikk 31— 
43. §.) A magyar nyelv tanításáról szóló 
törvény az idegen ajkú népiskolában csak a 
II. osztálytól kezdve teszi kötelezővé azt a 
tanítást, holott a kisdedóvó törvény az óvó-
intézetek mindenik fokozatában és évfolyamá-
ban kötelezően elrendeli a magyar nyelv ápo-
lását. (1879 : XVIII. törvényczikk 4. §., s 
1891 : XV. törvényczikk 8. §.) A népiskolai 
törvény a községi és állami népoktató inté-
zetekben a hitoktatást a felekezetek gondos-
kodásába utalja, a kisdedóvó törvény pedig 
mindenféle jellegű óvóintézetben meghonosítja 
a vallás-erkölcsös nevelést a fohászszerű imával. 
(1868 : XXXVIII. törvényczikk 57. és 80. §., 
s 1891 : XV. törvényczikk 8. §.) A népiskolai 
törvény szerint a kántorság a felekezeti nép-
tanítóknak is csak megengedett mellékes fog-

lalkozása, de a néptanítók fizetéseit rendező 
törvény mégis rendes javadalomnak számíttatja 
a kántori jövedelmet. (1868: XXXVIII. törvény-
czikk 141. §., s 1893 : XXVI. törvényczikk 
8. §.) A néptanítók nyugdíjazásáról szóló első 
törvénynek majdnem mindenik rendelkezése 
a nyugdíjalap érdekeinek védelmére irányul, 
ellenben a második törvény elsősorban a 
tanítók és családjaik javát kere?i. (1875 : 
XXXII. törvényczikk 27—37. §., s 1891 : 
XLIII. törvényczikk 2 - 9 . és 15. §.) 

íme, ez a néhány példa is világosan 
mutat ja , hogy maguk a szaktörvények 
is egymástól nagyon különböző alapelvekre 
épültek, s igen különféle becsű támo-
gatással biztosít ják a magyar nemzeti 
közművelődést és a végrehajtás pon-
tosságát. 

Még nagyobb az elvi különbség és 
még gyöngébb a népoktatás támogatása 
az idegen tá rgyú törvények intézkedé-
seiben. Erre száz példát idézhetnék, de 
csak a legföltünőbbeket mu ta tom be: 

A telepítvényeket rendező törvény a telepít-
vényen levő iskola épületét és telkét, s a 
faiskola területét a birtokló egyház tulajdonává 

j nyilvánítja, holott a népiskolai törvény csak 
községi iskolai alapvagyont ismer. (1873 : 

| XXII. törvényczikk 23. §., s 1868 : XXXVIII. 
| törvényczikk 40. §.) A bélyeg- és illetékekről 

szóló első törvény a közoktatás czéljaira szol-
gáló ingatlanokat fölmenti az illeték-egyen-
érték alól, de már a későbbi hasonló tárgyú 
törvény azoknak az ingatlanoknak csak kicsiny 
értékű kedvezést biztosít. (1881 : XXVI. tör-
vényczikk 24. §., s 1887 : XLV. törvényczikk 
5. §.) A tőkekamat-adóról szóló törvény föl-
menti ez adó alól a nyilvános közoktatás 
czéljaira szolgáló tőkék kamatjövedelmét, 
holott a pénzintézetekben elhelyezett tőkékből 
folyó jövedelmet megadóztató törvény adózás 
alá veti az iskolának a magánfelekaél biz-
tosabb pénzintézetben elhelyezett vagyonát. 

i (1875 : XXII. törvényczikk 2. §., s 1883 : VII. 
törvényczikk 7. §.) Az adótörvényeket módo-

I sító törvény az általános jövedelmi pótlékadót 
kiveszi az iskolai pótlékadó alól, vagyis éppen 
a nagy vagyon anyagi hozzájárulásától fosztja 
meg az iskolát, ellenben a községekről szóló 
törvény némely esetben még a napszámosokat 
is megadóztatja az iskola javára. (1883 : XLVI. 
törvényczikk 16. §., s 1886 : XXII. törvény-
czikk 130. §.) A keresztény vallásfelekezetek 
viszonosságáról szóló törvény elrendeli ugyan, 
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hogy a felekezeti népiskolákat igazságos arány 
szerint kell segélyeznie a polgári községnek, 
de már az arány természetes kulcsát, a minden-
napi tanulók számát, nem állapítja meg. (1868 : 
LIII. törvényczikk 23. §.) A községeket rendező 
törvény elrendeli, hogy a községi képviselő-
testület legtöbb adót fizető tagjainak kisze-
melésekor a néptanítók egyenes állami adóját 
kétszeresen számítsák, holott a törvényható-
ságokat rendező törvény nem engedi meg 
ugyanezt a törvényhatósági bizottság legtöbb 
adót fizető tagjainak kiszemelésekor. (1886 : 
XXII. törvényczikk 33. §., s 1886 : XXI. tör-
vényczikk 26. §.) A népiskolai törvény vilá-
gosan kimondja, hogy a néptanító esküdtszéki 
tag lehet, ellenben az esküdtbíróságokat szer-
vező törvény kirekeszti a tanítót az esküdtek 
közül. (1868 : XXXVIII. törvényczikk 141. §., 
s 1897 : XXXIII. törvényczikk" 7. §.) A lel-
készek fizetéseit rendező törvény megengedi, 
hogy a lelkésznek időközben lecsökkenő java-
dalmát a pótló állami segély megjavíthassa, 
holott a néptanítók fizetését rendező törvény 
megtagadja ugyanezt a tanítótól. (1898 : XIV. 
törvényczikk 15. §., s 1893 : XXVI. törvény-
czikk 10. §.) A véderőről szóló törvény a 
tanítójelölteket és a tanítókat a póttartalékba 
osztja be, holott a póttartalékos mindig csak 
közlegény, s az ilyen tanító holtig a kocsis-
káplár „alantasa" marad. (1889 : VI. törvény-
czikk 18. és 32. §.) A közutakról szóló törvény 
föltétlenül fölmenti a törvényhatóságú város-
ban működő néptanítót az útadó alól, de a 
rendezett tanácsú városban, vagy nagyközség-
ben, avagy kisközségben, tehát amannál sokkal 
kedvezőtlenebb anyagi helyzetben szolgáló 
tanítót csak 300 forint, vagy kevesebb fizetés 
esetén menti föl. (1890 :1. törvényczikk 25. §., 
s a kereskedelemügyi ministernek 1893. évi 
8391. számú rendelete, a Magyarországi Ren-
deletek Tára 1893. évi folyamának 296. 
lapján.) Vámszerződéseink a szomszéd Romániá-
val és Szerbiával, s a nagy Oroszországgal, 
Francziaországgal és Nagybritániával, átalános 
kijelentésekben csak sejteni engedik, hogy a 
könyveknek és tudományos eszközöknek onnét 
behozása vámkedvezésben részesül, ellenben a 
Sinai- birodalommal kötött vámszerződésünk 
tételesen kijelenti, hogy „chinai könyvek vásár-
lása nem fog akadályoztatni." (1894 : XIV. 
törvényczikk I. és II. czikk, 1893 : XX. tör-
vényczikk I. és VII. czikk, 1894 : XXI. tör-
vényczikk I. czikk, 1884 : "VI. törvényczikk 
I. czikk, 1876 : XLIX. törvényczikk II. és III. 
czikk, s 1871: XXXV. törvényczikk XII. czikk.) 
íme, csak e tizenegy példában is mennyi ellent-
mondás és a népoktatás valódi javának mek-
kora mellőzése mutatkozik. 

Azt hiszem, sikerül t bebizonyítanom 
az eddig előadottakkal, hogy ha a nép-
oktatásunkat szabályozó 735 különféle 
alapelvű és czélú tö rvény té te l közül 
csak az 1868 : X X X V I I I . törvényczikk-
nek ma érvényes 126. §-át, vagyis 
népoktatásügyünk joganyagának csak 
1 7 % - á t módosí tanék: igen kicsiny 
töredékét orvosolnék meg sokat v i ta-
t o t t bajainknak. Még mindig megma-
radna 609 átvizsgálatlan és módosí-
ta t lan törvény melyeknek az új 
törvény szellemétől sokképpen eltérő 
rendelkezései bizonyosan ismét csak 
i r o t t malaszttá bénítanák a legjobb 
elvű és czélú új intézkedéseket is. 

De nagy kérdés, bogy sikerülne-e 
most az 1 8 6 8 : X X X V I I I . törvényczikk-
nél jobb új tö rvény t a lkotn i? Nem a 
tervezők képességeiben és szándékaiban, 
hanem a belső és külső lehetőségben 
kételkedem. A belső lehetőségen azt 
értem, bogy általában akárk i tudna-e 
a mostaninál mélyebb bölcselmű, sza-
badabb elvű, nemzetiesebb, egyszóval: 
eszményibb népiskolai tö rvényt java-
solni ; a külső lehetőségen pedig azt, 
hogy vá j jon ma i po l i t ika i helyzetünk-
ben törvényszerzésünk három ténye-
zője megalkothatná-e nagyobb meg-
rázkodások né lkü l azt a jobb tö rvényt? 
En egyiket sem tudom remélni. 

Az eszményibb javaslatot azért nem, 
mer t az 1868 : X X X V I I I . törvényczikk, 
néhány kisebb súlyú elavult rendel-
kezésén kívül, igazi remekmű. Egész 
nemzetünk összes elemeit á t tek in tő és 
hosszú évtizedekig előrelátó bölcselme, 
a családnak önrendelkező jogá t tisztelő 
és a népoktatásnak mindennemű ténye-
zőjét mél tányoló szabadelvűsége, s a 
közerőknek mindegyikét a magyar nép-
oktatás szolgálatába vonó és azoknak 
békés együttműködését ugyanarra a 
czélra i rányí tó nemzetiessége olyan 
magas fokú, hogy annál föl jebb alig 
emelkedhetik emberi szellem. Alapelvei 
a legtökéletesebben határozzák meg a 

18* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. szÁM. 

magyar népoktatás czélját, eszközeit és 
módszerét, ki jelölvén népoktató inté-
zetekben a közműveltség egyetemes-
ségét czélul, a felelős szabadságot esz-
közül, s a gyöngének szeretettel segí-
tését módszerül. Okosabb, szigorúbb, 
magyarabb törvényt könnyen szerkeszt-
hetni, de eszményibbet semmiképen sem. 

S ha nemzetünk géniusza meg is 
ajándékozná korunkat avval a jobb 
javaslattal : én nem remélem, hogy 
mostanában törvénynyé szentesülhetne. 
Pol i t ika i helyzetünk most egyáltalá-
ban kedvezőtlen az e nemű alkotá-
sokra. Egész nemzetünket, de legkivált 
törvényszerző tényezőinket a közjog-
nak, közgazdaságnak és közigazgatás-
nak nagy kérdései foglalkoztatják. A 
jelen ügyeinek zaklató gondjai nem 
engednek nyugalmat a jövő rende-
zésére. Azonkívül néhány év óta annyira 
összezavarodtak pol i t ikai életünk vezérlő 
eszméi, s a vallás, a nemzetiség, a 
vagyon érdekei annyira előtérbe léptek, 
hogy az új népiskolai törvény, mely 
előreláthatóan igen sok érdeket érzé-
kenyen érintene, nagyon heves ellen-
zésbe ütköznék, pol i t ikai és társadalmi 
közéletünknek még manap nem gya-
n í to t t köreiben is. Már pedig ha valamit, 
éppen a népoktatásnak emberszerető és 
szelídítő ügyeit kel l féltve óvni at tól , 
hogy országrengető pol i t ikai harcz okai 
és tárgyai legyenek. De ha kiküzdenők 
is azt a harczot, bizonyosan tépett 
lobogó gyanánt kerülne k i belőle az 
új törvény, mely akkor semmiesetre 
sem lehetne jobb a mainál. 

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom 
az utóbb mondottakkal, hogy az 1868: 
X X X V I I I . törvényczikk módosításának 
a törvényszerzés előtt javaslása most 
igen kétséges kísérlet lenne. A bizony-
talan valamiért pedig még a bizonyos 
rosszat sem tanácsos föláldozni, annál 
kevésbbé a j ó t ; k ivál t mikor a többi 
kisebb jóságú törvény úgyis meg-
maradna. 

De mert már csakugyan ideje volna, 
hogy a népoktatásunkra vonatkozó 178 
különféle alapelvű és czélú törvény 
egységes vezérlő eszme és irány szerint 
kormányozza a végrehajtást : azért 
kívánatos valamennyinek intézkedéseit 
a népiskolai törvény alapelvei és czéljai 
szerint kodifikálni. Ez a munkálat, az 
elvi jelentőségű kormányrendeletek 
lényeges tételeivel kiegészítve, egyön-
tetűen ós tüzetesen szabályozhatná a 
magyar népoktatás egész szervezetét; 
kihagyhatná az elavult rendelkezése-
ket, módosíthatná a czélszerűtlen intéz-
kedéseket, megerősíthetné a jóknak 
bizonyult §-okat s megvilágosíthatná 
a homályos tételeket. Törvénynyé eme-
lése is csekély küzdéssel járna, mert 
ellenzői már régebben szentesített 
törvényekkel szemben állanának, a 
minek tudata bizonyosan csökkentené 
támadásaik erejét. 

A belső és külső lehetőség szerint 
egyaránt könnyen megalkotható egye-
temes törvény kielégíthetné mindazokat 
a kívánságokat, a melyeket a revízió-
nak vi lági álláspontú sürgetői a nép-
iskolai törvény módosításához fűznek. 
És pedig annál inkább, mert a kíván-
ságok túlnyomó többségének kielégítése 
már mai törvényeinkben is megvan, 
csakhogy eddig nem tudtuk végre-
hajtani. Ha a kodifikálás kellő súlyt 
helyezne a végrehajtás pontosságára 
és gyorsaságára, s megfelelően gondos-
kodnék a végrehajtás nagy költségei-
nek födözéséről: alig maradna betöl-
tet lenül egyetlenegy méltányos óhajtás. 
A népoktató intézetek j ó anyagi ellá-
tását, a tanítás és nevelés behatóságát 
és magyarosságát, az oktató személyzet 
kiképezésének és képesítésének egy-
öntetűségét, e személyzetnek tisztes 
javadalmazását és társadalmi elismeré-
sét, az oktató szolgálat viszonyainak 
szabályozását, az állam fölügyelésének 
hathatósságát, a szakképzettségnek a 
szolgálat minden ágában és fokán 
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érvényesülését, egyszóval a ma isme-
retes közkivánságok mindenikét bizto-
síthatná az egyetemes törvény, mer t 
az mind csak a végrehajtástól és 
a szükséges pénz folyósításától függ. 
Ha ez a ke t tő kezére já r népoktatá-
sunknak, ez bizony, Jókai mondása 
szerint, másodszor is meghódít ja Magyar-
országot. S ezt a két fö l té te l t a kodi-
fikálás, mai törvényeink nyomán, ú j 
és nyomatékos törvénybe igtathat ja. 

Ezért is, de k ivá l t nehogy az 1868: 
X X X V I I I . törvényczikk módosításának 
töredékes és kétséges kísérlete kocz-
kára vesse népoktatásunk szervezetének 
előrefejlődését: azt bátorkodom java-
solni az intéző köröknek, hogy ezentúl 
a népiskolai törvény revíziója he lyet t 
inkább a népoktatásról szóló összes tö r -
vényes intézkedések kodifikálására töre-
kedjenek. Ez jobb is, könnyebb is lenne. 

(Lőcse.) Hajnóczi lí. József dr. 

A hazai tanítóképzés íij iránya. 
Az állami tanítók országos egyesülete hús-

vét előtt tartotta meg közgyűlését. E gyűlésen 
egyebek között szó volt a gyermekvilág meg-
figyelésének fontosságáról, czéljáról és mód-
járól. Nagy László, tanítóképző-intézeti igaz-
gató volt e kérdés előadója. A közgyűlés 
lelkesedéssel fogadta előadását és határozati 
javaslatát, nemkülönben indítványait is. (L. 
Népt. Lapja f. é. 16. sz., 15. old.) 

Nagy László és társai máris sokat tettek 
e téren. Fölkeltették az eszme iránt a társa-
dalom érdeklődését, a mennyiben mozgalmat 
indítottak egy országos egyesület létesítésére, 
a melynek ezélja a gyermekek megfigyelésére 
vonatkozó kérdések megoldása lenne. Az egye-
sület főképen a megfigyeléshez szükséges szak-
képzettséget és arravalóságot terjesztené. Pethes 
János, csurgói tanítóképző tanár igen szép 
anyagot gyűjtött már egybe és dolgozott föl. 
A „Népnevelők Könyvtáráéban legutóbb 
megjelent jeles müvét „Gyermekpsychologiá"-
ját senki sem nélkülözheti, ha a gyermekek 
alapos és szakszem megfigyelésével akar fog-
lalkozni. Nagyon becsesek az érdemes szer-

zőnek a „Magyar Tanítóképző "-ben megjelent 
tanulmányai is. Donner, polg. isk. igazgató is 
foglalkozott a kérdéssel. A tanítóvilág Pethes 
és Donner műveiből megismerheti a meg-
figyelés módját. E két munkát a legmelegeb-
ben aj áldom tanítótársaimnak. A kik maguk-
nak meg nem vehetik, szereztessék be az 
iskolai és tanítóegyesületi könyvtárak számára. 
Minél inkább hatolunk be a gyermekek meg-
figyelésének lényegébe, annál jobban fog egész 
nevelési és tanítási eljárásunk megváltozni. 

Nekünk e szép munkára egymást nevel-
nünk kell. 

Az elméleti magyarázatok egymagukban 
keveset érnek. A leghelyesebb eljárás az, ha 
a gyermekek társaságában mutatjuk be a 
megfigyelést. így hathat egyik nevelő a má-
sikra. A szakképzettségre tartozó ismeretek 
így lesztek alaposak és, a kiben a rátermett-
ség nem volna még meg, az az eszméért 
bensőleg lelkesülő és a dologhoz jól értő 
tanítótestvérének hatása alatt meg fogja szokni 
a megfigyeléshez szükséges arravalóságot is. 

Nekünk egymást úgy erre, mint minden 
nevelési és tanítási dologra nevelnünk kell. 
Erős hitem, hogy eddigelé azért nem értük el 
a ezélba vett eszméket és elveket, mert egy-
mást — mondhatni — mindig csak agyon-
magyaráztuk. Fordítsunk a dolgon, vegyük 
szemügyre a physiologiai s a belőlük eredő 
psychologiai tényeket s azután ezek helyes 
fölismeréséből vonjuk el a testi és lelki élet 
fejlődésének örök törvényeit. Az egyes gyer-
mekek testi és lelki életének a képéből alkos-
suk meg az évfolyamok fejlettségi állapotát, 
az egyes évfolyamokéból az egész iskola, a 
6—12-éves gyermekek életének jellemző saját-
ságait. Ily módon csakhamar tisztában leszünk 
az egyes családok, a gyermekvilág, az iijuság, 
a felnőtt társadalom, szóval az egész község 
lelki életével. 

A tanítók gyakran szokták egymást meg-
látogatni. Mindannyian szeretjük szép hivatá-
sunkat. Beszélgetésünk rendesen az iskolán 
kezdődik s az iskolán végződik. A többi kö-
zött fordítsunk a gyermekek megfigyelésére is 
1—1 félórát. 

Alaposan vegyük át a test- és egészségtant! 
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főleg a gyermek élettanára vonatkozó közle-
ményeket és műveket. Szerezzük be Petbes és 
Donner munkáit. Olvásgjssuk mindakettőt s 
vonatkoztassuk szerzett ismereteinket a gyer-
mekek között megfigyelt tényekre. Vessük 
össze tapasztalatainkat a mások megfigyelésével. 
A kormány szervezzen minden tanítóképző-
intézetben szünidei továbbképző tanfolya-
mokat; gondoskodjék arról is, hogy a tanító-
képzők tanárai az egyetemen a gyermek-
psychologiában tovább képeztessenek. Az eszme 
megvalósításának nagy szolgálatot tenne a 
minister, ha az ország valamennyi tanítóképző-
intézetének gyakorló iskolai tanítóit s nevelés-
tudományi tanárait az egységes eljárás meg-
állapítására egybegyűjtené. A gyakorlóiskolai 
tanítóknak és a ne veléstaui tudományok tanárai-
nak összejövetele nagy mértékben vinné előre 
az egységes tanítóképzés megoldatlan kérdését. 
Hogy állami segítség nélkül e tervet keresz-
tül nem vihetjük, az bizonyos. En megfagyok 
arról győződve, hogy az elsorolt intézkedések 
nélkül sem a gyermekek okszerű megfigyelé-
sének a kérdését, sem az egységes tanító-
képzés szép tervét nem fogjuk oly mérték-
ben előbbre vihetni, mint a mennyire hazai 
népnevelésünk kivánja. 

Elmondottam szerény véleményemet arra 
nézve, hogy a tanítóképzőkből kikerült, ma 
már tényleg működő tanítók, de meg a tanítói 
pályára készülő ifjúság mesterei mily módon 
juthatnának a legkönnyebben s a legtermésze-
tesebb módon egész hazai nép nevelésünket 
alapjában átalakító gyermekpsychologiai szak-
képzettséghez és arravalósághoz. A következő 
közleményekben azt fogom elmondani, hogy 
mii) ennek gondolom a jövő évtizedek tanító-
képzését. 

(Léva.) Láng Mihály. 

A gyermeki lélek megfigyelése. 
A család. Fontos föladatnak tartom, a gyer-

mekrajzi vizsgálatokba a szülőket is mind 
szélesebb körben belevonni. A szülők, különö-
sen az anyák vannak hivatva a legtöbb adatot 
szolgáltatni a gyermeklélektan számára. A 
gyermek születésétől fogva az anya szakadat-
lan gondossága alatt növekszik föl. A gyer-
meknek egyetlen mozgása, gondolata, szava 

sem kerüli el a gondos anya figyelmét. 0 leg-
jobban bele tudja magát élni a gyermek lelki 
világába. Oly jeleket is fölfog és megért, a 
melyek más előtt észrevétlenek vagy érthetet-
lenek maradnak. 0 tudja, hogy a gyermek 
minden érzésének, indulatának milyen minő-
ségű hang felel meg; megérti gügyögését, 
nyafogását, minden mozdulatát, űgy olvas a 
gyermek lelkében, mint mi a könyvben. 

Azonban nagy akadályai is vannak annak, 
hogy a szülőktől, illetőleg az anyáktól értékes, 
anyagot kapjunk. 

Egyik nehézség, hogy gyermekeiket gyakran 
ferdén és szubjektíve figyelik meg. Azt tartják 
becsesnek, a mi a tudomány szempontjából 
értéktelen; sokat látnak ott, a hol kevés van. 
Az ő megfigyeléseiken az ösztön uralkodik.. 
Behatolnak ugyan a gyermek lelkébe, de 
szinte maguk se tudják, miféle jelekből Ítélnek, 
következtetnek. Azt meg egyáltalán nem tud-
ják, mit is figyeljenek meg. Szóval: nincsenek 
lélektani szempontjaik. Egyik teendőnk volna, 
tehát, hogy a gyermekpsychologiát s a gyer-
mekek megfigyelési módját tárgyaló füzeteket 
adjunk a szülők kezébe. További föladatnak 
azt tartanám: oda hatni, hogy a felsőbb leány-
iskolákban, női gimnáziumokban a gyermek-
lélektan rendes tantárgyként taníttassék s ez. 
iskolákban a leánytanulókat a gyermekek meg-
figyelésére utaljuk és szoktassuk. Ezen intéz-
kedés foganatosítása a leányok pedagógiai 
kiképzésének közvetlen érdeke. 

Általános tapasztalat az is, hogy az anyák 
csak az első két esztendőben foglalkoznak 
intenzíve gyermekeikkel, míg ezek beszélni 
megtanulnak. Ezután csökken az érdeklődésük 
a gyermeki lélek folyamatai iránt. Nem kutat-
ják s nem is értik meg annyira belsejüket 
tőlük e tekintetben mintegy fokozatosan távo-
lodnak s egy hatéves gyermeknek már száz, 
és száz érdekes léleknyilatkozata van, a mely 
az anya előtt észrevétlenül s megértetlenül 
marad. De ha talán meg is figyelik az anyák 
növekedő csemetéiket, a jeleket nem írják le; 
vagy ha leírják is, vonakodnak azokat nyilvá-
nosságra hozni, a mi az eset Amerikában is,, 
a hol az „Akadémiát végzett anyák egyesü-
lete" csak bizonyos nehézségekkel tud az 
anyáktól tudományos értékű följegyzéseket 
szerezni. 

Azt hiszem, e téren nálunk még több nehéz-
ség leend. Mindamellett nem szabad vissza-
riadnunk s azon törekvésünktől elállanunk, 
hogy a művelt szülőket gyermekeik életjelen-
ségeinek följegyzésére bírjuk. Nem pedig azért, 
mert az anyák ily irányú tevékenységének nem 
csupán tudományos, hanem gyakorlati jelentő-
sége is van. Ha a szülők gyermekeiket jobban; 
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megértenék, jobbá is válnék a családi nevelés, 
s mivel többet foglalkoznának a gyermekek-
kel, azért jobban is vonzódnának családi 
körükhöz, általában erősíttetnék a családi élet. 
Tehát az ilynemű vizsgálatoknak pedagógiai 
és szocziális jelentősége is van. 

Egyelőre csak azt tartanám keresztül viendő-
nek, hogy a szülők s különösen az anyák 
gyermekeik életének nevezetesebb eseményeit 
és fejlődésüknek fontosabb mozzanatait jegyez-
zék föl. Pl. mikor mosolygott a gyermek elő-
ször ? Mikor tudta a gyermek fejét először 
fölemelni? Magától felülni? Fölállni? Járni? 
Mikor jött az első foga? Milyen testi változá-
sokkal járt a fogjövés? Mikor vitték először 
szabadba ? Mikor választották el ? Mikor oltot-
ták he ? Mikor mondta ki az első szót ? Mikor 
használta az első ragozott szót ? Mikor használta 
először a személyes névmást ? Milyen betegsége-
ken ment keresztül ? Miféle lelki hibákban, zava-
rokban szenvedett ? stb. stb. Ezen följegyzések-
nek az a czéljuk is volna, hogy az iskolába 
lépéskor a tanítóval közöltetnének, a ki azokat 
szintén jegyzékbe venné s ez alapul szolgálna 
a tanító további megfigyeléseihez. Természe-
tesen ezen vázlatos följegyzések csak mintegy 
előkészítőül szolgálnának ahhoz, hogy kiválóan 
művelt s psychologiailag képzett szülők rend-
szeres följegyzéseket készítenek gyermekeik 
fejlődéséről. 

Internátusok, árva- és szeretetházak. A gyer-
mekrajzi vizsgálatok terén kiválóan fontos 
szerepe van az árva- és szeretetházaknak, 
javító intézeteknek s általában mindennemű 
internátusoknak. Ezekben a növendékek neve-
lése föltétlenül szükségessé teszi összes élet-
viszonyaiknak, multjok és jelenjök, testi és 
lelki képességeik, erkölcseik, egyszóval egész 
egyéniségük beható ismeretét. De a nevelés 
gyakorlati czéljain kívül ez intézetekben a 
tudományos czél is szem előtt tartandó. Ezen 
intézetekben a legkedvezőbbek a föltételek 
ahhoz, hogy a gyermekrajzi tudomány előbbre-
vitelére hasznos megfigyelések és följegyzések 
tétessenek. Megvannak a psychologiailag kép-
zett nevelők, a kik a gyermekekkel együtt 
élnek; együtt van a gyermekek nagy száma, 
karakterbeli, észbeli, testi sokfélesége, a saját-
ságos, többnyire súlyos családi viszonyok között 
különös módon fejlődő karakterek, tehát az 
érdekes esetek nagy száma. Mindezek önma-
guktól kínálkozó alkalmak nagybecsű meg-
figyelésekre. Figyeljék meg tehát a nevelők a 
kezük alá adott gyermekeket munka és játék 
közben, felügyelet alatt és szabad mozgásuk-
ban ; figyeljék meg a nevelő-hatásból származó 
fejlődéseket; a nevelői hatás előmozdító és 
gátló körülményeit; az egyes gyermekek tevé-

kenységének köztevékenységre, szellemüknek a 
közszellemre való hatását; s viszont a köz-
szellemnek, a közérzésnek az egyesre való át-
alakító hatását. Minden gyermekről külön füzet 
készítendő, a mely a következő szempontok 
szerint vezethető. 

1. Jegyzékbe veendők a növendék múltjára, 
családi és anyagi viszonyaira és életeseményeire 
tartozó adatok. 

2. A növendékek lehetőleg teljes antropolo-
giai leírása a fölvételkor: a testnagyság, váll-
nak, lábnak, kéznek, törzsnek hosszúsága, mell-
bőség, a fej méretei, a koponya rendellenességei, 
az arczvonások, a szemnek és arcznak saját-
ságos kifejezése, haloványsága; a fejnek, 
végtagoknak sajátságos mozgása, tartása; a 
testsúly, a testi erő adatai; a látás, hallás 
képessége, hibái; a beszéd és kiejtés; a külön-
leges hajlamok, ügyességek; a test és lélek 
abnormitásai; tájékozás szerzendő a növendék 
szemléletköréről, intelligencziájáról. 

3. A nevelő vezesse be a füzetbe legalább 
hétről-hétre a rábízott növendékekről tett 
saját megfigyeléseit, mindig arra törekedvén, 
hogy a gyermek alapjellemvonásait kiismerje 
és vizsgálja, hogy az összes lelki jelenségek 
milyen összefüggésben vannak az alaptulajdon-
sággal. írja föl az újonan észlelt jó és rossz 
tulajdonságok első jelentkezését, fejlődését, 
írja le a pedagógiai eseteket, vagyis, hogy 
milyen pedagógiai eljárásokat alkalmazott s 
mi lett azok hatása. 

4. A tudomány érdekében válaszszon ki a 
nevelő egy gyermeket, a kinek fejlődése tüne-
ményeit napról-napra figyelemmel kiséri és 
följegyzi. 

5. Az internátus vezetője gondoskodjék arról, 
hogy az adatok gyakorlati, pedagógiai és tudo-
mányos czél okra földolgoztassanak. 

Tanító- és óvóképző-intézetek. A tanító- és 
óvóképző-intézetek munkája a gyermek-psycho-
logiai vizsgálatok terén igen fontos és sürgős; 
mert ezekben nyerhetik a kilépő tanítók köz-
vetlen impresszióikat, útmutatásaikat, ösztön-
zéseiket teendőikre s a vizsgálatok módszerére 
nézve. Addig, míg a tanítóképző-intézetek hat-
hatósan föl nem karolják a gyermek meg-
ismerésére irányuló tevékenységet, nem is 
várhatjuk ez ügy nagyobb arányú föllendülé-
sét s mélyebbre ható alkalmazását a népisko-
lákban. 

1. Első teendőnek tartom, hogy az általános 
lélektan kísérleti alapon taníttassék s főleg 
hogy a gyermek-psychologia helyet találjon a 
tanítóképző-intézeti oktatásban. Tudtommal a 
Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete 
már megtette a kezdeményező lépést ez rány-
ban; s hiszem, hogy sem a közoktatási kor-



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. szÁM. 

mány, sem a Közoktatási Tanács nem fog a 
tanterv ily szellemű módosítása elé akadályo-
kat gördíteni s a törekvést meghiúsítani. 

2. A növendékek a gyermekek megfigyelé-
lésére indítandók és szoktatandók. A növen-
dékek gyermekrajzi tanulmányainak alapelve 
az legyen, a mi a Russel-féle eljárásé a wor-
cesteri tanítónőképző-intézetben, t. i. hogy a 
növendékek a gyermekeknek ne a mestersé-
gesen előidézett, hanem az önkéntes lelki 
megnyilvánulásait figyeljék meg s jegyezzék be. 
A jegyzetek ellenőrizendők és földolgozandók. 

3. Minthogy a képző-intézetek mellett fönn-
álló gyakorló iskolák, óvodák egyúttal minta-
intézetek is, azért szükséges, hogy ezekben 
minden eljárás, az egész nevelés és oktatás 
gyermek-psycholog:ai alapon álljon. E czélból 
végzendők az összehasonlító gyermeklélektani 
vizsgálatok; de az egyes gyermekek egyénisé-
gének meghatározására különös gond fordí-
tandó s e végett törzskönyv vezetendő. 

4. Ha a psychologia tanárának készültsége 
kellő biztosítékot nyújt, a gyakorló-iskolában 
hely engedhető a tudományos jellegű, exakt 
vizsgálatoknak is. 

Az egyetem. Az Észak-Amerikai Egyesült 
Államokban és Canadában is az egyetemek 
vezetik a gyermekrajzi tanulmányokat. Minden 
egyetemen tanszéke van a gyermeklélektannak 
s tevékenységüket mind a tudományos, mind 
a társadalmi térre kiterjesztik. Hogy Ameri-
kában rövid két évtized alatt szédítő gyorsa-
sággal óriási gyermekrajzi irodalom támadt 
s az egész művelt társadalom melegen érdek-
lődik a gyermekrajz iránt s a tanítók és 
szülők ezrei foglalkoznak megfigyelésekkel, 
az leginkább az egyetemeknek^ köszönhető. 
Némelyik egyetem valóban bámulatra méltó 
erélylyel és agilitással fáradozik a gyermek-
psychologia fejlesztésén és terjesztésén. A 
Massachusetts államban lévő woreesteri Clark-
egyetemen Stahley Hall két nagy gyermek-
psychologiai folyóiratot szerkeszt és ad ki 
(American Journal of Psychology és Peda-
gogical Seminary) s azonkívül az egyetem 
minden évben almanachot ad ki, a melynek 
tetemes részét a doczensek és egyetemi hall-
gatók gyermekrajzi tanulmányai foglalják le. 
Stanley Hall munkássága kiterjed az egész 
Egyesült Államokra köriratai és kérdő-ívei 
által. S hogy mennyire meg tudja nyerni a 
közönséget, arra csak egy példát hozok föl. 
Arra a kérdésére, milyen a nép hite a gyer-
mekről, több mint 100.000 feleletet kapott. 
A standforti egyetemen JJarnes, továbbá Shinn 
asszony szintén küldenek ki kérdő-íveket s 
azonkívül kurzusokat tartanak, a melyeken 
minden rendű és rangú tanítók s nevelők 

résztvesznek; hetenkint értekeznek egy-egy 
csoport tanítóval, megvitatják a kérdőponto-
kat s a beérkezett feleleteket; s ilyen módon 
már óriási tanulmányi anyagot gyűjtöttek össze. 

S hogy állunk mi ? A mi egyetemünk még 
tudomást sem vett a gyermeklélektanról. A 
budapesti tud.-egyetem psychologusai, filozó-
fusai és pedagógusai közül még egy sem árulta 
el érdeklődését a gyermeklélektan iránt. Hiszen 
a mi egyetemünkön a lélektani tanszék mellett 
még laboratórium sincs s exakt kisér eteket sem 
a tanár, sem hallgatói nem végeznek. 

így állván a dolgok, nem merjük sem hinni, 
sem remélni, hogy az egyetem vegye kezébe 
a gyermekrajzi vizsgálatok ügyét. A mi egye-
temeink hármas kinai fallal vannak körülvéve 
s az egyetemi tanár aligha fog katedrájáról 
lelépni, hogy a társadalmat vezesse s munká-
ját irányítsa. Nem kérjük tehát azt sem, hogy 
az egyetemen gyermek-psycliologiai kurzusok 
tartassanak, kérdő-ívek szerkesztessenek s a 
tanulmányok anyaga földolgoztassék. Csupán 
azon kérelemmel fordulunk egyetemünkhöz: 
állítsanak tanszéket a gyermekrajzi tudományok, 
a normális és abnormis gyermekek lélektana s 
a lélek fejlődéitana számára. Ez kötelességük 
minimuma e tudománvnyal szemben. 

Társadalom. Ezek után az a kérdés merül 
föl, miféle kezdő lépés történjék a gyermek-
lélektani tanulmányoknak hazánkban való meg-
indítására ? 

Nincs más mód, minthogy a társadalomnak 
kell megfognia a dolgot. Mi a mi egyetemeink 
tői nem várhatunk semmit; a kormánytól is 
egyelőre csak keveset. Tehát a társadalomban 
indítandó meg oly irányú és körű mozgalom, 
a mely az ügy természetének megfelel. Ez a 
mozgalom csak úgy lesz erős életű és gazdag 
sikerű, ha ment lesz az egyoldalúságtól; ha 
belevonjuk mindazon tényezőket, a melyek 
hivatottak a gyermekrajzi tanulmányokra s a 
melyeknek ez hasznos. Ezek a tényezők az 
összes iskolákban és nevelő-intézetekben mű-
ködő tanítók, tanárok s nevelők, továbbá az 
orvosok és szülők. Ezek egyike sem nélkülöz-
hető, különben tökéletlen munkát végzünk. 
A középiskolának c-ak úgy szükséges a gyer-
mekek tanulmányozása, mint a népiskolának 
és a kisdedóvónak. Az egyetemi professzorok, 
ha vizsgálatokat akarnak tenni, föltétlenül 
rászorulnak a tanítók segítségére. Az orvos a 
fejlődéstani, élettani és psycho-pathologiai vizs-
gálatok teljesítésére hivatott. A szülők csatla-
kozása, mint már kifejtettem, fölötte fontos. 
Minthogy azonban olyan egyesületünk, a mely 
e tényezőket mind egyesítené magában s a 
melynek munkakörébe a gyermekrajzi tanul-
mányok összes ágazatai jól beleillenének: nin-
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csen: azért a kérdés csak úgy oldható meg, 
hogyha a gyermekrajzi czélokra önálló egyesület 
létesül. 

Örömmel jelezhetem, hogy a mozgalom egy 
ilyen egyesület keletkezésére már megindult. 
Ezelőtt néhány héttel tartatott egy értekezlet az 
összes említett tényezők részvételével, a melyen 
a jelenlevők nagyobb része hozzájárult oly moz-
galomhoz s' olynemű társadalmi szervezet léte-
süléséhez, a mely a gyermekrajzi tanulmányok 
minden ágát fölkarolja s a munkát szervezze. 

(Budapest. / Nagy László. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
O A Budapesti (budai) Tanítóegyesület 

április 25.-én tartotta meg tavaszi közgyűlését. 
Az elnöki előterjesztések után Koncsek Lajos 
elnök „Párisi jeg zetek" czímen párisi útjáról 
számolt be. Abban, a mit a párisi életről, 
szokásokról, népről stb. mondott, sok tévedés 
volt (a mi 13 napi ott tartózkodás mellett 
nem is csoda!), de a mit a kiállítás tanügyi 
részéről mondott, abban viszont nagyon sok 
volt a helyes megfigyelés és talpraesett meg-
jegyzés. Yitatételes előadást Eperjessy István 
tartott „Gyermekpsychologiai megfigyelések" 
cz. alatt. Élvezetesen beszélt a gyermekpsycho-
logia történetéről és jelentőségén 1, a fizioiogiai 
és összehasonlító gyermekpsychologiáról s 
kérdéseket terjesztett a közgyűlés elé a fővá-
rosi 6 éves gyermek képzettartalmának meg-
állapításához. A megindult vitában nagyon 
érdekes hozzászólásokkal résztvettek: Magyar 
József, Szőts András és Szabó Lajos. Végül 
a kérdések megállapítását bizottságra bízták, 
melynek tagjai: Nagy László, Eperjessy István, 
Szőts András, Magyar József és Szabó Lajos. 
Két pályatétel kitűzése és a pénztáros jelen-
tése után a közgyűlés véget ért. 

S Torda - Aránj osvármegye Általános 
Tanítótestületének tordai köre folyó év 
április hó 18.-án, az ó-tordai állami elemi 
iskola újonan épült helyiségében, fölszentelő 
ünnepélylyel kapcsolatosan tartotta meg rendes 
köri gyűlését. A magasztos ünnepélyt Lovassy 
Andor vármegyei főjegyző, gondnoksági elnök 
szép beszéddel nyitotta meg. Ezután fölavató 
imákat mondtak Füzy Sándor ev. ref. lelkész 
és Kovács Lajos róm. kath. esperes-plebános. 
Az iskola történetét Bölöni István igazgató-
tanító olvasta föl; melyet Miller Sándor kir. 
tanfelügyelőségi kiküldött, szépen átgondolt 
beszéde követett, átadva az állam nevében, az 
újonan épült kicsinyek templomát, a gond-
nokság és tanítótestületnek. A Szózat elének-
lése után a köri gyűlést Balogh Sándor köri 
elnök nyitotta meg, az iskoláról és tanítóról 

szóló elnöki megnyitó beszédével. Az Emke-
Gyertyántl'y féle alapítványból, Bartha Géza 
székelyföldvári állami tanítónak daloskör veze-
tésével és erkölcsnemesítő egyesület alapításá-
val szerzett érdemeiért nyert 100 korona 
jutalomdíjat Kovács Lajos az Emke alelnöke 
szép lelkesítő beszéd kíséretében adta át. 
„Alkalmazzunk-e tanítványaink közül felügye-
lőket?" czímű vitatételről fölolvasott Molnár 
János. „Községi faiskolák" czímen értekezést 
olvasott föl Kovács Samu állami tanító. A 
köri gyűlés végeztével társasebéd volt. 

Ixl A „Szatmárvárniegyei Általános Tanító-
egyesület" nagybányai köre folyó évi tavaszi 
gyűlését ápril hó 17.-én tartotta a „hosszú-
falusi" ev. ref. iskola tantermében. Mint ven-
dégek megjelentek: gróf Teleky László ura-
dalmi tisztjei és Sylaba főerdész; továbbá 
Buttyán gör. kath. plébános, kik az egész 
gyűlés lefolyását a legnagyobb érdeklődéssel 
hallgatták végig. A gyűlést megelőzőleg 
Ambrus Mózes hosszúfalusi ev. ref. tanító az 
V. osztályú osztatlan népiskola III. osztályá-
ban — az összes osztályok órarendszerinti 
foglalkoztatásának bemutatásával — a földrajz-
ból tartott gyakorlati tanítást, a melyet a 
megejtett birálat telje en sikerültnek és minta-
tanításnak nyilvánított. Székely Árpád köri 
elnök nagyhatású megnyitó beszéde után Pap 
István s.-m.-berkeszi lelkész deési ev. ref. 
egyházmegyei esperes „Egyház és iskola" 
czímű értekezését olvasta föl. „A szemléltetés-
ről" Szokol Margit nagybányai tanítónő tartott 
figyelmet keltő fölolvasást. „Az elemi — külö-
nösen az osztatlan népiskola belélete fejlesz-
téséhez még minő gyakorlati intézkedések 
alkalmazása ós életbeléptetése volnának üdvös 
hatással" fölovasta Ambrus Mózes ev. ref. 
tanító. .„Eltérések a népiskolai számtanításban" 
czímmel szabad előadást tartott Rozsos István 
nagybányai tanító. A gyűlést — Ambrus 
Mózes ev. ref. tanító vendégszerető házánál — 
barátságos társasebéd fejezte be. Az őszi gyűlés 
helyéül Kapnikbánya jelöltetett ki. (Z.) 

— Kérelem. Vas Sándor bold. kartársunk 
özvegye, egy árvával, teljesen vagyon és segély-
díjra való jogosultság nélkül a legnagyobb 
nyomorban van. Az emberszeretet nevében 
fordul esedezve a könyörületes szívű tanítóság-
hoz s a nagy társadalom védangyalaihoz sege-
delemért. Gyönyörű, eszes, kedves csacsogó 
3-éves leánykáját szívesen adná oda gyermek-
telen házaspár oltalmába, hogy így saját lét-
föntartásáról gondoskodhatnék. — Bármely 
csekély adományt hálás köszönettel fogad s 
Litkey Menyhért tanítói járásköri elnök czímére 
kér Tomaujfaluba. 
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Apróságok az udvar köréből. 
A magyar király magyar székes-fővárosában 

időzik s a mult héten fényes ünnepségek közt 
tette föl két bíboros fejére a birétumot. 
Báró Skrbenszlty Leó prágai herczegérsek és 
Pusyna János krakkói herczegpüspök volt ez 
a két bíboros. Itt időzött Mária Valéria fő-
herczegasszony is és résztvett egy humanitá-
rius intézmény fölavatásán. Szombaton, április 
27.-én király 0 Fölsége a helyőrségi csapatok 
fölött szemlét tartott a Vérmezőn, majd a 
képzőművészeti kiállítást nézte meg, a hol 
Wlassics minister fogadta a fölséges urat. 

Szóval: élet költözött be ismét a budai 
várpalota fényes termeibe s a magyar nemzet 
boldog, hogy királyát ismét fővárosában üdvö-
zölheti. 

Van is mit beszélni a városban a budavári 
ünnepségekről. Két kis történetet mi is köz-
lünk ; az egyik a magyar királynak a természet 
iránt való szeretetéről szól, a másik meg 
Mária Valéria főherczegasszony jó szivét 
dicséri. 

A király gesztenyefája. 
A várkertben, éppen a király dolgozó-szobá-

jának ablaka előtt áll egy vén gesztenyefa — 
az idők végtelensége óta. Nem emlékezik már 
rá senki, mikor ültették oda; öregebb a vén 
fa már a legidősebb udvari embernél is. 
0 Fölsége nagyon szerette ezt a gesztenyefát, 
a mely nyáron át zöld lombozatával kellemes 
árnyékot vont a dolgozó-szoba ablaka elé. Az 
idő egyszer csak kikezdte a vén fát. Egypár 
ága elszáradt s a törzse is anynyira elkorhadt, 
hogy az udvari kertész kimondta rá a halálos 
Ítéletet: 

— Ki kell vágni tövestől, mert egy szép 
napon úgyis kidönti a szél. 

Jelentést tett erről a szándékáról magasabb 
helyen s az udvari hivatalnokoknak sok fej-
törést okozott a dolog. 

— Hja, az 0 Fölsége fája, azt az ő tudta 

és beleegyezése nélkül nem lehet kivágni! 
Végre is megkérdezték ebben az irányban 

Ő Fölségét. 
— Nem szabad azt a fát kivágni, — mon-

dotta a király, — hiszen dolgozni sem tud-
nék, ha nem látnám a lombjait az ablakomon 
keresztül. Azután meg hálátlanság is volna . . . 
együtt öregedtünk meg. 

A vén gesztenyefát azóta megtámogatták 
jó erősen, hogy valami szélvihar valahogy 
ketté ne törje korhadt derekát. 

A főherczegasszony és a rendőr . 
A minap, hogy Mária Valéria főherczeg-

asszony megtekintette a Mátyás templomot 
és ott az egyik kápolnában a boldogult király-
asszony menyasszonyi és gyászruhájából készí-
tett misemondó ruhákat, a látogatás előtt egy 
díszbe öltözött rendőrt állítottak a kápolna elé. 

— Senkinek sem szabad bemenni addig — 
így szólt a rendelet — a mig a főherczeg-
asszony nem jön. 

A rendőr liaptákba vágta magát és úgy 
várta a fenséges vendéget. Egyszer azután 
két egyszerűen öltözött hölgy jött feléje, egy 
polgári ruhás uri ember társaságában. Az egyik 
hölgy már be akart lépni a kápolnába, a mikor 
a rendőr megszólalt: 

— Kérem, nem szabad bemenni senkinek, 
Mária Valéria főherczegnő ő fönsége látoga-
tását várjuk ! 

A polgári ruhás úr odaugrott a rendőr elé 
— gróf Cappi kamarás volt, a ki a főherczeg-
asszonyt kisérte Vécsey bárónő udvarhölgy-
gyei — ós megértette a rendőrrel, hogy éppen 
a főherczegasszonyt állította meg. 

Elképzelhető a szegény rendőr ijedelme. 
Elsáppadt, mint a fal és remegve kért bocsá-
natot. A következő pillanatban azután barát-
ságos hangon így szólt hozzá a főherczeg-
asszony : 

— Ne féljen jó ember, nem lesz semmi bántó-
dása, maga csak a kötelességét teljesítette! 
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IRODALOM. 
Széchy Mária új kiadása. Dóczi Lajos 

munkáinak végleges kiadásából most jelent 
meg Széchy Mária, mely a Faust fordítás és 
a Csók után a Lampel (Wodianer) czég ki-
adásában megjelenő díszes sorozat harmadik 
kötete. Kis nyolczadrétü alakban, finom velin 
papiron jelent meg, modern metszésű, új antik 
betűkkel, fekete-kék nyomásban, stilszerü kiál-
lításban. Fűzve antikstilű borítékkal, kötve 
művészi kivitelű szin- és aranynyomatú dísz-
kötésben, aranymetszéssel. Ara fűzve 4 korona 
50 fillér, kötve 7 korona 50 fillér. 

Megjelentek: az ókori Lexikon 11-dik füzetei 
mely a munka I. kötetének 41—44. íveit fog-
lalja magában, Eostól Eumenesig. A füzet ára 
1 korona; a folytatólagos füzetek julius és 
augusztus kivételével a hó 15 ike táján jelen-
nek meg. — Az állatok világa 21-ik füzete, 
mely bevezetése az eddig kiadott füzeteknek. 
Ebben találjuk a szerkesztőnek, Méhely Lajos-
nak előszavát, a melyben megmagyarázza, hogy 
„Az állatok világa" a német eredetinek nem 
egyszerű fordítása. Mint minden tudomány, 
úgy a zoologia is nagyot haladt az utolsó 
tiz év alatt s ennek az évtizednek újabb 
eredményeit, úgy a megfigyelések anyagában 
mint megítélésében kifejezésre kellett juttatni 
a magyar kiadásban. A műnek úgy belbecse, 
mint művészi kiállítása arra hívja föl a művelt 
közönséget, hogy „Az állatok világá"-t meg-
szerezze. (Légrády Testvérek könyvkiadóhiva-
tala, Váezi-körút 78.) — A selyemtenyésztés 
közigazgatása. A selyemtenyésztés védelmére 
és előmozdítására vonatkozó törvényes sza-
bályok. Összeállította: dr. Dolenecz József. A 
Közigazgatási Könyvtár folyó évi III. száma. 
Tanítóknak és jegyzőknek hasznos füzet; ára 
1 K. 20 fillér. Szerkesztőségünkben is megren-
delhető. — Az oktatásügy múltja és jelene 
Bács-Bodroghvármegyében. Irta: dr. Dudás 
Gyula segédtanfelügyelő. — A Bodrogköz. A 
testi fenyíték kérdése. Mindkettőt írta Geőcze 
Sarolta. — A Balkán-államok népoktatása, 
írta: Szabó Lajos. Nagyon érdekes pedagógiai 
tanulmány. Ara 50 fillér. — Képek az életből. 
Elbeszélések és rajzok. írta: Farkas Imre 
(mezőtúri tanító). Ára 2 K.; megrendelhető 
Gettter Ignácz „Corvina" könyvkereskedésében 
Mezőtúron. — Hozsanna. Enekeskönyv vasár-
napi iskolák, vallásos összejövetelek és a 
család használatára. Összeállította: Victor 
János. 202 zsoltár, régi magyar ének. Ára 
vászonkötésben 1 K. 20 f. (Megrendelhető a 
vallásos iratokat terjesztő társulatnál, Buda-
pest, Alkotmány-utcza 15. sz.) — A Phono 

mimika és megalkotója: Grosselin Ágoston.. 
Születésének 100-éves évfordulójára írta Tom-
csányiné-Gzukrász Róza. (Kapható Nagel Ottó-
nál.) — Művészettörténeti korrajzok, beveze-
tésül a képzőművészetek egyetemes történetébe. 
Irta: Divald Kornél. II. kötet. Budapest, 1901. 
8-rét, 264 lap. Ara fűzve 2 korona 40 fillér, 
kötve 2 korona 80 fillér. A Szent István-
társulat kiadása. Ugyancsak e társulat kiadásá-
ban jelentek meg: Számtan és mértan a gaz-
dasági ismétlő-iskolák számára a ministeri 
tanterv nyomán. írta: Győrffv János. Budapest, 
1901. 8-rét, 124 lap. Ára 80 fillér. Ó-szövet-
ségi bibliai történetek. Középiskolák haszná-
latára írta dr. Pokomy Emánuel. Ára fűzve 
1 K. 20 fillér. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Bende Imre 

nyitrai püspöknek, a ki az utóbbi 5 év alatt 
a trencsénmegyei róm. kath. iskolák építésére 
és helyreállítására 67.804 koronát adományo-
zott; a kézdivásárhelyi polgári leányiskola első 
tantestületének az ottani jótékony nőegylet 
által fentartott polg. leányisk.-ra tett 200 koronás 
alapítványáért; a budai szegény gyermekeket 
fölruházó asztaltársaságnak, a mely az elmúlt 
tél folyamán ötven szegény gyermeket 750 
korona értékű ruhával látott el; Török Andor-
nak, a ki családja megbízásából a kézdivásár-
helyi jótékony nőegyesület polgári leányiskolája 
javára egy 211 koronás alapítványt tett. 

Kinevezte: Csontos György oki. tanítót a 
felső-hraboniczai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá;, 
Papp Olga oki. tanítónőt áll. el. isk. tanítónővé 
és szolgálattételre az élesdi államilag segélye-
zett közs. el. népiskolához rendelte. 

Áthelyezte: Herresbaclier Sándor bánlaki 
áll. el. isk. tanítót a magyar-pádéi áll. el. 
iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Z&udy Irma és 
Galiszter Zsófia perlaszi közs. el. isk. rendes, 
tanítónőket jelen állásukban. 

Végkielégítést engedélyezett: Marosán 
Czeczillia középlaki áll. el. iskolai munka-
képtelen tanítónő részére 400 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Petrik Sándor mucsonyi nyugdíjazva volt 
gör. kath. tanító özvegye, szül. Szabados Anna 
részére évi 391 koronát; néh. Evinger Henrik 
nyug. ujsziváczi ev. ref. tanító özv., szül. 
Vásárhelyi Jusztina részére évi 638 korona 
80 fillért. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Szepessy István ettesi voltr. k. tanító Mária, 
nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Dimitrijevits C. A méhkas ügyében forduljon 

a vidékükön működő méhészeti vándortanító-
hoz. — Sz. J. Egyházi főhatóságánál jelentse 
be, hogy miután jövő évben lesz 65 éves, 
akkor kivánja beterjeszteni kérvényét nyug-
díjazás végett. Most másként károsodást szen-
vedne, holott egészséges állapota is meg-
engedi, hogy még tanítson. — M. I. A 
törvény kijátszása volna, ha valamely tanító, 
midőn közeledik nyugdíjazásának ideje, hogy 
több nyugdíjat kaphasson, pro forma haszon-
béri szerződést kötne hivatali földjeire s eme 
szerződés alapján emelnék nyugdíjigényét. Ez 
tilos dolog. Különben is a nyugdíjintéző ható-
ság fölülvizsgálja az ily szerződéseket s nem 
fogad el ilyen „pro forma" intézkedéseket. — 
K. A. Felekezeti iskola berendezése tekinteté-
ben az illető hitközségi iskolaszék hivatott 
intézkedni. A jelezte kérdésben ne legyen ön 
a kezdeményező. A felelősségből úgy is bőven 
kijut a tanítónak, minek akar mesterségesen 
is több-több gondot venni a nyakába. — 
M. Miklós. A tanítói kertben levő fa értéke-
sítése felől az iskolagondnok jogosan intézked-
hetik, mert az nem a tanító tulajdona, A 
gondnok azonban nem járt el kellő figyelem-
mel, hogy önt a kérdéses fa kivágásáról nem 
értesítette. — H. J. 1859-től fogva egy tan-
terem volt s ön, mint kántortanító tartozott 
egy segédtanítót élelmezni. Később ön „át-
adta" a segédtanítót a növendékek szaporodása 
folytán szükségessé vált második tanterembe s 
azóta ő csak a kántorságban segédkezett s a 
maga (második) tantermében tanított. Most az 
egyházi tanfelügyelőség kötelezni akarja a 
segédtanító élelmezésének havi 12 frttal leendő 
megváltására. Ez eljárást méltányosnak tartjuk. 
Nyugodjék bele, másként könnyen azt mond-
hatják: 41 év óta szolgálsz, hivatalból meg-
indítjuk a nyugdíjazási eljárást; mi pedig 
csinálunk új díjlevelet, melyben a második 
tanítónak élelmezés helyett készpénzt biztosí-
tunk, általában szervezzük a Il-ik tanítói állo-
mást. — Militis. 1. Lapunkban közöltük, hogy 
az iskola telkén levő fákat a tanító ki nem 
pusztíthatja önhatalmúlag stb. A faiskola cse-
metéit, ojtványait sem adhatja el a kezelő-
tanító „önfejüleg." Az ilyenre nézve az iskola-
székkel kell előzetesen megállapodni. 2. A 
tanítói özvegyi segélyt félév elteltével kezdik 
számítani a nyugdíjalapból. 3. A gondnokságnak 
tagja a kormány részéről igazg. teendőkkel meg-
bízott tanító.— K. M. A kir. pénzügy-igazgatóság 
saját hatáskörében adhat halasztást a tanítónak 
100 koronáig menő nyugdíjjárulék hátralék be-
fizetésére. Oda kell ily ügyben folyamodni. — 
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N. I. Az orsz. tanítói nyugdíjalapból csak 
kiskorú tanítói árvák kaphatnak állandó évi 
segélyt. Nagykorúak nem, még ha nyomorékok 
is. Rendkívüli segélyt azonban esetleg a 
nagykorú nyomorék árva is kaphat egyszer-
máskor a közoktatásügyi ministeriumtól. — 
Állami. Csak az 1894. év végéig kinevezettek 
kapták meg az 1000 koronát; hogy a jövő 
évben hogy és mint lesz: nem tudjuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Ferencz József Tanítók Háza ki-

építése. A Tanítók Háza felügyelő bizottsága 
és az Eötvös-alap elnöksége Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsos elnöklete alatt folyó 
hó 22.-én együttes ülést tartottak, melyen 
Baumgarten építész, a közoktatásügyi minis-
terium építészeti hivatalának főnöke, előter-
jesztette a Ferencz József Tanítók Háza ki-
építésére vonatkozó terveket. A nagy gonddal 
kidolgozott terveket, a melyek készítőjüknek 
nagy dicséretére válnak, a felügyelő-bizottság 
és az Eötvös-alap elnöksége a maguk részéről, 
némi lényegtelen módosítással, elfogadták s 
elhatározták, hogy azokat sürgősen fölterjesztik 
a közoktatásügyi ministerhez azzal a kére-
lemmel, hogy a terveket jóváhagyni s az 
építés megkezdését elrendelni kegyeskedjék. 
Baumgarten építész tervei szerint a Tanítók 
Háza három emeletes lesz és a mostani kert 
és udvar egy része is beépül, mindamellett 
marad még a fővárosi viszonyokhoz mérten 
eléggé tágas fásított udvara. A berendezés 
minden tekintetben czélszerű lesz. A második 
emeleten nyer elhelyezést a Pedagógiai Könyv-
tár s a harmadikon (az egész utczai homlok-
zaton, kitűnően megvilágítva) az Orsz. Tanszer-
múzeum. A mi főiskolai intemátusunk a család-
rendszerre lesz alapítva s az építész gondos 
figyelemmel volt erre a körülményre. Az intézet 
gazdagon lesz ellátva tanuló-szobákkal, zene-
termekkel és fürdő-szobákkal. A homlokzat, 
a tervek szerint, monumentális lesz. Szóval: a 
magyar tanítóság büszke lehet majd a maga 
házára, melynek ily nagyszerű kiépítése arra 
lelkesítheti, hogy az Eötvös-alapot minden 
tekintetben támogassa. Az épület új részének 
építése (a kertben és az udvarban) alkal-
masint már folyó évi junius havában kezdetét 
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veszi; a mostani épület átalakítása a jövő év 
tavaszára marad s az egész épület 1902. év 
őszén adatik át rendeltetésének. Az építkezés 
a berendezéssel együtt körülbelül 400.000 
koronába fog kerülni. Itt említjük meg, hogy 
a Tanítóit Háza most már telekkönvvileg is 
átszállott az állam-kincstár tulajdonába s az 
Eötvös-alap visszakapta a vételárat és beren-
dezés költségeit. 

— Dr. Steinberger Ferencz nagyváradi 
kanonokot, a magyarorsz. kath. tanítók orsz. 
bizottságának érdemes elnökét király 0 Föl-
sége szegzárd i czímzetes apáttá nevezte ki. 

— Tanfelügyelők értekezlete. A kir. tan-
felügyelők, s.-tanfelügyelők és tollnokok április 
25.- én értekezletet tartottak a Tanítók Házában, 
melyen, mint legidősebb kir. tanfelügyelő, Tótli 
József kir. tanácsos elnökölt. Előadó Hajnóczi R. 
József dr. szepesmegyei kir. tanfelügyelő volt, 
a ki tüzetesen ismertette az összejövetel czél-
ját. Az idők jelei arra intik a tanfelügyelői 
kart, mondotta, hogy a tanfelügyelői intézmény 
szervezetét a mai viszonyokhoz képest rendezni 
s a nemzet közvéleményét az intézmény rendel-
tetése és értéke felől föl kell világosítani. Erre 
a czélra egyetemes tanfelügyelői nagygyűlések 
szükségesek. Mivel azonban a tanfelügyelők a 
minister intencziói értelmében kötelesek az 
ügyet szolgálni, még a közjóra irányuló törek-
vésben is a minister beleegyezésével akarnak 
eljárni. Azért arra kell kérni a ministert, en-
gedje meg, hogy a tanfelügyelői kar egyeteme 
egész személyzete f. é. augusztus hóban nagy-
gyűlést tarthasson. A másik czél a kar anyagi 
ügyei rendezésének szorgalmazása. Ily érte-
lemben szerkesztett kérvényeket adtak át 
Zsilinszky államtitkárnak, a ki a ministeri 
tanácsban elfoglalt ministert helyettesítette s 
a ki igen szívesen fogadta a kir. tanfelügyelők 
küldöttségét. 

— A népisk. tantervhez való utasítások 
elkészítésével a Közokt. Tanács a következő 
tanítókat bízta meg: Peres Sándor, az összes 
Utasítások szerkesztője, a Beszéd- és értelem-
gyakorlatokhoz és a történelemhez és alkot-
mánytanhoz írja az Utasításokat, Lakits Vendel 
a földrajzhoz, Sretvizer Lajos a magyar nyelv-
tanhoz, Pásthy Károly a természettan- és vegy-
tanhoz, Schőn József a számtan-, mértan- és 
természetrajzhoz, Ereund Vilma a női kézi-

munkához, Pataky Vilmos az énektanításhoz, 
Szüts Izsó a rajztanításhoz és Gruttenberg Pál 
a kézügyesség tanításához, Eperjessy István 
a gazdasági és kertészeti gyakorlatokhoz és 
Szemző Lajos a tornatanításhoz. 

— Lapunk mai számából tér szűke miatt 
a jövő számra kellett hagynunk több czikket 
és Tanítók Tanácsadója czímű rovatunk egy 
részét. 

— Alapítvány a Tanítók Házában. A Vas-
megyei Általános Tanító-Egyesület a Ferencz 
József Tanítók Házában egy szobát alapított 
s az alapítványi összeg felét: 2000 koronát 
az Eötvös-alap pénztárába már be is fizette. 

— Elismerés egy kir. tanfelügyelőnek. 
Kosztka Mihály, Trencsénvármegye tevékeny 
tanfelügyelője a vármegyei közigazgatási bizott-
ság előtt beszámolt ottani öt (1894/5 bezá-
rólag 1899/900.) évi működése alatt a vár-
megyei népoktatás terén elért eredményről.. 
E beszámoló hatása alatt, mely fényes tanú-
jele Kosztka Mihály tanfelügyelő ügybuzgósá-
gának, a közigazgatási bizottság egyhangúlag 
a következő határozatot hozta: „A vármegye 
közig, bizottsága azon rendkívüli buzgó tevé-
kenységet, melyet Kosztka Mihály vármegyei 
kir. tanfelügyelő Trencsénvármegye közoktatás-
ügyének fölvirágzása érdekében kellő szakérte-
lemmel párosult fáradhatatlan buzgalommal a. 
lefolyt 5 év alatt kifejtett, örvendetes tudo-
másul veszi. Ezen buzgó és odaadó szolgála-
taiért a bizottság nevezett érdemes tanfel-
ügyelőnek elismerő köszönetét fejezi ki, azt 
jegyzőkönyvbe iktatni s erről a vall.- és-
közoktatásügyi magyar kir. minister úr ő 
Nagyméltósága a tanügyi rovatos kimutatás 
csatolása mellett fölterjesztésileg értesíttetni 
rendeltetik. Kelt Trencsénben, a vármegye-
közigazgatási bizottságának 1901. évi már-
czius hó 12.-én tartott üléséből. Osztroluczky 
s. k. főispán, elnök." 

— Hogy köszönjenek a gyermekek? 
Gyöngyössy István ily czímű czikkének egy 
állítására helyreigazítást kaptunk a segesvári 
járáskör elnökétől, a melyet a következőkben 
közlünk: Gyöngjössy úr nem úgy tette meg 
az indítványt, a mint ő állítja, hanem csak 
annyit mondott, hogy állapíttassák meg az 
egyöntetű köszönésmód összes iskoláinkban. 
Ebben tett azután javaslatot az „agilis mun-
kásságot" kifejtő kartársunk, hogy használtas-
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sék a jó magyaros köszönésmód „adjon Isten 
jó napot," mely javaslat megokolva lévén, a 
járáskör minden vita nélkül hajlandó volt azt 
elfogadni, s hogy mégsem fogadtatott el, 
annak tisztán az itteni felekezeti viszonyok 
voltak az okozói. A róm. kath. hitoktató ugyanis 
fölszólalt s azt javasolta, hogy a „jó napot" 
helyett fogadtassék el s tétessék kötelezővé a 
sokkal szebb „dicsértessék a Jézus Krisztus." 
E csupán egyik felekezet érdekeit kielégítő s 
a többit valamennyit (mert nálunk minden 
felekezet képviselve van) sértő módozat nem 
fogadtathatván el; de mert ezt a felekezetet 
sem akarta, nem akarhatta a gyűlés megbán-
tani : fogadtatott el az a közvetítő indítvány, 
hogy a köszönési módozat megállapításában 
szorítkozzunk csupán magára az iskolára, hol 
a tanítók föltétlen rendelkezhetnek s a hatá-
rozatnak érvényt szerezhetnek. így állapítottuk 
meg, hogy az iskolában a gyermekek a taní-
tót, vagy bárki oda belépőt egyszerű katonás 
fölállással üdvözöljék s az eltávozáskor ezzel a 
szóval „Isten áldja." Hogy az utczán és otthon 
minő üdvözlést használjanak a gyerekek, az 
bizassék a hitoktatókra és a szülőkre. Ezzel 
gondoltuk elejét venni annak a hamis hely-
zetnek, melybe jutottak volna a gyerekek, ha 
a tanító egy, a hitoktató más, s a szülők ismét 
egy harmadik köszöntés módot kívántak volna 
tőlük, melyre pedig föltétlen joguk van. Ezeket 
Gyöngyössy úr is éppen úgy tudta, mint mi 
mindnyájan, mert hiszen ö is ott volt, abban 
a meddő vitában ő is résztvett s a végén ő 
is belenyugodott a hozott határozatba, mint 
olyanba, melynél jobbat az itteni viszonyok 
között hozni nem lehetett. Nem azért, mintha 
nem lettünk volna az előadóval egy vélemé-
nyen, hanem azért, mert a felekezeti békét 
fölzavarni nem akattuk. Segesvár, 1901 ápr. 23. 
Benedek Mihály. 

— Franczia kitüntetés. A párisi kiállítás 
alkalmából, mint annak idejében jeleztük, két 
kitűnő munka jelent meg az Athenaeum ki-
adásában franczia nyelven, mindkettő arra 
hivatva, hogy hazánk ismeretét a külföldön 
terjeszsze. Az egyik „Magyarország története" 
volt, a másik a „Magyar irodalom története," 
Párisban élő hazánkfia: Kont I. tanár fordí-
tásában. Hogy ez a két munka kitűnően elérte 
czélját, arról e sorok írója Párisban szemé-
lyesen meggyőződött. Az Athenaeum e mun-
kákat oly díszesen állította ki, hogy kulturális 
missióján kívül ez a két fényes kötet a magyar 
nyomda-ipar fejlettségéről is tanúságot tett. 
Közrebocsájtásuk körül — Emich Gusztáv i 

igazgató mellett — nagy érdemei vannak az 
Athenaeum könyvkiadó hivatala főnökének: 
Banschburg Viktornak, a kit ebbeli érdemeiért 
a franczia kormány a franczia akadémia tiszti 
jelvényével (Palmes académiques) tüntetett ki. 
Gratulálunk a jól megérdemelt kitüntetéshez! 

— A Tanítók Tanácsadójáról Schlosz 
Lajos kartársunk a „Bácska" cz. lapban „Egy 
hasznos könyv" czím alatt a következőket 
írja: „Ismeretes dolog, hogy a népiskola fölött 
álló hatóság, nevezetesen az iskolaszék és 
elüljáróság nem mindenütt tanügy i szakférfiak-
ból áll s nagyon sokszor megtöiténik, hogy 
egy-egy hivatalos ügy elintézése rosszul alkal-
mazott ministeri rendeletek vagy egyéb tájé-
kozatlanság miatt a végtelenségig tart. Másrészt 
a tanügyi adminisztrácziót ma már oly sokféle 
utasítás szabályozza, hogy még a velük foglal-
kozóknak is vezérfonal nélkül szinte lehetetlen 
eligazodni a rendeletek útvesztőjében. A „Nép-
tanítók Lapja" érdemes szerkesztői: Ujváry 
Béla kir. tanácsos és Göőz József dr. számos 
fővárosi és vidéki tanférfiú fölszólítására, azon 
eléggé meg nem hálálható feladatot vállalták 
magukra, hogy „Tanítók Tanácsadója" czímmel 
oly kódexet szerkesztenek, melyben a nép-
oktatásügy vezetésével és kormányzásával hiva-
tásszerűleg foglalkozók, valamint magánegyének 
az iskolai törvényekről, utasításokról, rende-
letekről, nemkülönben a tanítók jogviszonyai 
felől biztos tájékozást nyernek. A magyar 
tanítóság feszült érdeklődéssel várta a derék 
könyv megjelenését, mert nagyrabecsüli a 
Néptanítók Lapja szerkesztőit s tudja, hogy 
azok igaz szeretettel, lelkesedéssel munkál-
kodnak a nemzeti tanügy előbbrevitelén s 
hogy ehhez a szeretethez mély tudás és alapos 
készültség is társul szegődött. Szóval, szivükön 
hordják a magyar közművelődés szent ügyét. 
Most már lelkes örömmel jelezhetem, hogy a 
Tanítók Tanácsadója iránt táplált reményeink-
ben nem is csalatkoztunk. Félreismerhetlenül 
tűnik ki belőle, hogy a tanítóság iránt érzett 
őszinte szeretet és meleg érdeklődés sugal-
mazta közrebocsátását. Az érdemes könyv 
kedves vendége lesz mindazoknak, kik a 
magyar tanügy iránt érdeklődéssel viseltetnek. 
A Tanítók Tanácsadója azon hasznos könyvek 
közül való, mélyek minden iskolai, családi és 
népkönyvtárnák díszére válnak, miért is szivem 
mélyéből óhajtom, hogy minél nagyobb elter-
jedést találjon azon körökben, melyeknek 
szánva van. Tájékozásul az érdeklődőknek, 
érdemesnek találom felemlíteni, hogy a mű 
hét szakaszban öleli fel terjedelmes anyagát. 
Az első szakasz tájékoztató a tanítók jog-
viszonyairól ; a második a tanítók katonaügyét 
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tárgyalja; a harmadik a tanítók anyagi ügyeit; 
a negyedik a tanítók egyesületi és közjótékony-
sági ügyeit; az ötödik az iskola szervezet-
tanáról és a hatodik az iskolai alaptörvények-
ről és utasításokról szól; a hetedik szakasz 
pedig a közoktatásügyi rendeletek betűrendes 
emlékeztetőjét tartalmazza. A mű ára 2 korona 
60 fillér és kötve 3 korona. Kizárólag a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztőségénél kapható 
Budapesten, II. ker., Ostrom-utcza 17. sz." 

— Fővárosi kartársainkhoz már eljutott 
az Eötvös-alap körlevele, melyben a Tanítók 
Háza iparczikkeinek támogatására szólítja föl, 
a gyűjtő- és kezelő-bizottság megbizásából, az 
elnökség a fővárosi tanítóságot. A központi 
raktár, mely a Lázár-uteza 12. sz. alatt már 
megnyílt és működik, gyufa dolgában a 
legnagyobb megrendeléseknek is eleget tud 
tenni: szappan nagyobb mennyiségben csak 
•egy hét múlva lesz kapható. A magunk 
részéről mi is kérjük fővárosi kartársainkat: 
kövessenek el minden lehetőt e két ipar-
czikkünk érdekében. Olvassák el lapunk mai 
száma ugyanezen rovatának első közleményét 
s látni fogják, hogy a Tanítók Háza kiépí-
tése és fejlesztése már bevégzett dolog s hogy 
-ennélfogva a föntartás költségei is emel-
kedni fognak. Az Eötvös-alapnak tehát az 
eddiginél nagyobb jövedelemre van szüksége, 
ezt pedig részben elérheti azzal, ha a taní-
tóság fölkarolja az említett két iparczikket, 
mely ez esetben több ezer koronát fog jöve-
delmezni szép intézményünk javára. A fővárosi 
tanítóság propagandája sokat tehet e tekintet-
ben s mi reméljük is, hogy fővárosi kartársaink 
nem fogják röstellem azt a csekély fáradságot, 
a mit, a tanítóság közös javáért, az Eötvös-
alap tőlük kér. — Vidéki kartársainkat 
figyelmeztetjük, hogy a mi czikkeinket áru-
sítani hajlandó kereskedő urakat egyaránt 
utasíthatják akár a gyárhoz (Gyula, Békésm.), 
akár a központi raktárhoz (Budapest, VI. ker., 
Lázár-utcza 12. szám). Egyetlen magyar tanító 
se mulaszsza el az alkalmat, hogy a Tanítók 
Háza föntartásához ezen az úton, tehát anyagi 
áldozatok nélkül, hozzá ne járuljon! 

— Rövid hirek. Pápai kitüntetés egy kath. 
tanítónak. A váczi megyéspüspök fölterjesz-
tésére a pápa Fodor Imre váczi kathatholikus 
tanítót a Szt Szilveszter-rend lovagjává nevezte 

ki. — A Tanítók Háza gyufáját Ungvárott 
Peltsássky Béla kereskedő Grigássy Károly 
járásköri elnök ajánlatára meghozatta és a 
szappant is meg fogja rendelni. A ki mai 
számunk „Különfélék" czímű rovatának első 
hirét elolvassa, meg vagyunk róla győződve, 
mind követni fogja Grigássy kartársunknak, 
a ki az Eötvös-alap támogatása körül álta-
lában dicséretes buzgóságot fejt ki, ország-
szerte követésre méltó példáját. Ugyancsak 
a mi két iparczikkünket Zemplén-Szirmán 
Mannheim Henrik tanító ajánlatára Szrulovits 
Mór ottani kereskedő megrendelte, a mit 
ezennel az ottani vidéki kartársak figyelmébe 
ajánlunk. Gárdonyban (Fejérmegye) Darabos 
Lajos és JBaán Ernő ref. tanítók buzgóságára 
Bobai Béla és Bende Ede kereskedők hozat-
ták meg a „mi gyújtónkat" és az egész köz-
ség azt fogyasztja; így támogatja a derék 
magyar társadalom az ő tanítóit. Országszerte 
mindenütt így kellene ennek lennie s lehetne 
is, ha a tanítók akarnák! — Tűzoltó tanfolyam 
nyilt meg április hó 21.-én a szombathelyi 
községi közigazgatási tanfolyamon, melyen az 
előadói tisztséggel Barabás István vasvári fő-
tanító és Szabó Gyula kismartoni polg. iskolai 
tanító, mint az országos tűzoltó szövetség 
titkárai bízattak meg. — Gyűlések. A Nagy-
Küküllőm. Tanítóegyesület segesvári fiókköre 
május 4.-én tartja tavaszi ülését Segesvártt 
az áll. iskola épületében. A kolozsmegyei 
tanítótestsület mocsvidéki köre f. évi tavaszi 
rendes köri gyűlését május 8.-án Szavában 
tartja meg. A mar ostor damegyei ált. tanító-
testület nyárádmenti fiókköre tavaszi gyűlését 
f. hó május 11.-én d. e. 9 órán kezdve 
Nyárádgálfalván tarja meg. A fehérgyarmati 
tanítói kör tavaszi gyűlését május hó 13.-ik 
napján Fehér - Gyarmaton d. e. 9 órától 
kezdve tartja. A tordaaranyosvármegyei álta-
lános tanítótestület maroihidasi fiókköre ez évi 
első rendes köri gyűlését f. é. május hó 18.-án 
d. e. 9 órától kezdődőleg Maros- Bogáton 
az áll. iskola tantermében tartja meg. A 
selmeczbányavidéki r. kath. népnevelök egye-
sületének ez évi közgyűlése Bátban, május hó 
23.-án lesz. A délmagyarországi tanítóegye-
sület nagybecskereki fiókegyesülete május hó 
9.-én Nagy-Becskereken Szilvássy János, nagy-
becskereki községi tanítónak a tanítói pályán 
való működése 40-dik évfordulója alkalmából 
ünnepi ülést tart. A nyitramegyei, ált. tanító-
testület privigyei járásköre május 21.-én Baj-
mócz-Fürdőben tavaszi rendes körgyülést tart. 
A békésvármegyeí ált. tanítóegyesület Békés-
Csabán május hó 7.-én a polgári leányiskola 
nagytermében, fennállásának 25.-ik évfordulója 
alkalmából jubiláris közgyűlést tart. 
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— A mi „kénes gyújtónk." Vidéki kartár-
saink már régóta sürgetik, hogy a Tanítók 
Háza javára kénes gyújtó is kerüljön forga-
lomba, mert a nép általában ezt fogyasztja. 
Örömmel jelentjük, hogy a gyulai gyárban már 
gyártják a Tanítók Háza kénes gyújtóját, mely 
18-as számú nagyságban különféle (kék, fehér, 
piros, ezüst- és nemzeti) színben készül és 
zöld tokban kerül forgalomba. T. kartársainkat 
kérjük, hogy a kereskedő urakkal a kénes gyu-
fára vonatkozó megrendeléseket Gyulára, Beis-
ner Emánuel gyárába intéztetni szíveskedjenek. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A kunfélegyházi 
állami tanítóképző-intézetben a fölvételi vizs-
gálatok junius hó 30-án történnek, melyre 
azonban csak azok bocsáthatók, a kik ezen 
időre a ministeri engedélyt már megkapták. 
Ezért tehát jóelőre kell folyamodni, mert 
utólagosan ily fölvételi vizsgálatok nem tar-
tatnak. A fölvételre minősíthetők közül jó 
előkészültségét s hasonló erkölcsi magaviseletet 
kimutató és szegénységét új keletű, szabály-
szerűen kiállított bizonyítványnyal igazoló 21 
I-ső éves növendék havi 8—20 korona ösz-
töndíjban fog részesíttetni, mely ösztöndíj a 
felsőbb osztályokban az illető szorgalma és 
jó magaviseletéhez mérten emelkedhetik. A 
fölvételért a „Tekintetes Igazgató-Tanács "-hoz 
intézendő és 1 koronás bélyeggel ellátandó 
folyamodványok május 31-éig küldendők be 
az igazgatóhoz. Továbbiakról az igazgatóság ad 
fölvilágosítást. — A máramarosszigeti áll. 
tanítóképző-intézet I. osztályába az 1901— 
1902. iskolai évre fölvétetik 30 növendék, még 
pedig a fölveendő növendékek közül 6 ingyen-
ellátásra, 8 ingyen-élelmezésre és 8 havi 6 
korona pénzsegélyre. Az ingyen-ellátásban 
részesülők mosásdíj fejében havi 2 koronát, 
az ingyen-élelmezésben részesülők lakás- __ és 
mosásdíj fejében havi 8 koronát fizetnek. Úgy 
ezek, mint a havi pénzsegélyben részesülő 
vidéki tanulók számára a lakásról az igazgatóság 
gondoskodik. Ugyancsak az igazgatóság gon-
doskodik arról is, hogy a havi 6 korona pénz-
segélyt élvező növendékek havi 17 korona 
ráfizetés mellett, a segélyben nem részesülő 
növendékek pedig havi 23 koronáért teljes 
ellátást nyeljenek. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister úr O nagyméltóságához czím-
zett folyamodványokat (1 K. bélyeg) f. évi 
május hó 31-ig kell beküldeni a máramarosszigeti 
áll. tanítóképző-intézet igazgatóságához. — 
Az eperjesi áll. tanítónőképzőbe a jövő isk. 
évre fölvehető az első osztályba 10 ingyenes, 
10 féldíjas, 7 egész-díjas és 13 bejáró növen-
dék. Az egész-díjas bennlakó növendékek 240 

koronát, a féldíjasok 120 koronát fizetnek havi 
vagy évnegyedes részletekben előre. A fölvétel 
iránt való folyamodványok a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz czímezve 
f. é. május 31-ig az intézet igazgatóságához 
küldendők. — A znióváraljai áll. tanítóképző-
intézetbe való fölvételért a kérvények az 
intézet igazgató-tanácsához czímzendők és saját 
tanfelügyelőségük útján az igazgatósághoz kül-
dendők. Az intézettel kapcsolatos internátusban 
államsegélyt csakis szegény sorsú, jó maga-
viseletű és szorgalmas növendékek nyerhetnek. 
A segély minősége: 1. teljes ingyenes ellátás 
(lakás, étkezés, fűtés, világítás, gyógykezelés); 
2. fél ingyenes ellátás (mely esetben a fölvett 
növendék az előbbiekért 6 Irt díjat tartozik 
fizetni). Az államsegélyben nem részesülők a 
teljes ellátásért havonkint 12 frtot fizetnek. A 
folyamodványok beadásának határideje junius 1. 
A tanév szeptember 3-án kezdődik. 

— Fölvétel óvónőképzőbe. A h.-m.-vásár-
helyi állami óvónőképző-intézet I. osztályába 
az 1901—1902. tanévre 40 oly növendék 
vétetik föl, kik életük 14 ik évét betöltötték, 
de a 40-et meg nem haladták és ép testál ka 
tuak, jó zenei hallásúak, s a polgári leány-
iskola IV-ik, vagy a felső népiskola Il-ik 
osztályát sikeresen bevégezték. A fölveendő 
növendékek bejárók vagy bennlakók. A benn-
lakók lehetnek: ingyenes, féldijas, vagy egész-
díjas növendékek. Egész-díj egy évi teljes 
ellátásért 100 frt, a féldíj 50 frt. Ezenkívül 
tankönyvekért és fölszerelésért 32 frt, mely 
utóbbi összeget az ingyenes növendékek is 
lefizetni tartoznak. A fölvétel iránt való folya-
modványok a nm. vallás- és közokt. Minister 
úrhoz czímezve f. é. május hó 31-ig az igaz-
gatósághoz küldendők. Ingyenes hely van 5; 
féldíjas 7; egész-díjas 7; bejárói 21, ezek 
közül 4, 100 kor. áll.-segélylyel. 

— Halálozás. Harsányi Sándor Veszpr.-m. 
nemes-szalóki közs. isk. r. kath. tanító életének 
35., tanítóskodásának 15. évében hosszas szen-
vedés után meghalt. Áldás emlékére! 

— Minden magya/r tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját1' és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tartalom : A népiskolai törvény revíziójáról. 
Hajnóczi R. József dr. — A hazai tanítóképzés új 
iránya. Lány Mihály. — A gyermeki lélek megfigye-
lése. Nagy László, — Egyesületi élet. — Szünóra: 
Apróságok az udvar köréből. — Irodalom. — Hiva-
talosrész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári) Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 18-ík számához. 

26.784. szám. 

Mezőgazdasági tanfolyam a nép-
tanítók számára. 

A m. kir. földmívelésügyi minister a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése czéljából folyó évi julius hó 15-étől 
augusztus hó 10-éig: 

1. adai, 2. algyógyi, 3. csákóvári, 4. csabai, 
5. hódmezővásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karczagi, 
8. komáromi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-
szentmiklósi, 12. rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szt.-
imrei iskolákon 20—20, összesen 280 néptanító szá-
mára négyhetes gazdasági tanfolyamokat rendez. 

A négyhetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító egyszáz (100) korona átalányban részesül, 
melyből útiköltség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly 
néptanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfo-
lyamon még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók ille-
tékes vármegyei tanfelügyelőségük útján jelent-
kezhetnek. 

(i4/ii—ni—2) M. kir. földmívelésügyi minister. 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti I . kerületi állami elemi iskolai tanító-

képző-intézetben az 1901'2. iskolai évre az I. osztályba 
való fölvételért folyamodhatnak oly ép testű, 14 évet 
meghaladott , de a 18 évet el nem ért növendékek, 
kik a gimnázium, reál-, vagy polgári iskola I V alsó 
osztályát vagy a felső népiskolát sikeresen e lvégezték; 
avagy a kik kivételesen ministeri engedély mel let t 
ezen előképzettségnek megfele lő fölvételi vizsgálatot 
képesek tenni. 

A fö lvé te lér t benyúj tot t s e g y koronás b é l y e g g e l 
e l l á to t t f o l y a m o d v á n y o k az igazgató- tanácshoz czí-
mezve , az intézet igazgatóságánál (Budapest , I. ker., 
Győri-út 11. sz.) legkésőbb f. évi május hó 31-ig 
adandók be s hozzá a következő b izonyí tványok 
mel lék lendők: 

1. Születési bizonyítvány arról, h o g y fo lyamodó a 
m e g k ö v e t e l t é le tkort betö l töt te . 

2. Az előképzettségről tanúskodó iskolai b izonyí t -
vány (lásd föntebb). Abban az esetben, ha folya-
modók rendes évvég i b i zony í tványnya l , a f o l y a m o d á s 
határnapjáig, m é g n e m rendelkeznének, me l l éke l -
het ik az előző évről s a megfe l e lő osztály lá togatá-
sáról szóló b izonyí tványukat vagy értes í tőjüket . 

3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy az i l l e tő 
t e l j e sen egészséges és tanítói pályára alkalmas. 

4. Hite les községi bizonyitvány a szülők vagyoni 
ál lapotáról és polgári állásáról, részletesen k imutatva 
azoknak minden forrásból eredő j ö v e d e l m ü k e t s a 
fo lyamodónak ese t l eges m a g á n v a g y o n á t . 

5. Községi vagy más hiteles bizonyítvány a család-
tagok számáról, ezek életkoráról s arról, h o g y h á n y 
g y e r m e k van a családfő közvet len gondozása a latt s 
hány van távol a szülői háztól . 

Minthogy az ének a nép i sko la köte leze t t tantár-
g y á t képezi , azért csak azok vehe tők föl, k ik a 
n a g y m é l t . val lás- és közokta tásügy i m. kir. minister 
úrnak 6915/1880. sz. m. rende le te ér te lmében a 
zene- és énektanuláshoz megkívántató képességüket 
fölvétel i vizsgálat által is igazolni tudják. 

A fölvételről az illetők a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister úrtól beérkezett 
jóváhagyás után azonnal értesíttetni fognak. 

A fölvételért folyamodók pályázhatnak az Örege-

désbe jött 3 egész-, 5 fél-köztartás és 10 ebédből álló 
állami segély egyikére. 

(Az egész köztartáson az internatusban való 
teljesen ingyenes ellátás értendő; a fél-köztartást 
élvezők havi 14 koronát fizetnek a köztartás költ-
ségeire.) 

Az intézetbe fölvetteknek közös kötelezettségei a 
következők : 

1. A fél-köztartásosok tartoznak a fönt említett 
havi köztartási díj felét (14 koronát) minden hónap 
elején, előre az intézet pénztárába befizetni. 

2. A köztartásnál az evőszerekre az évi költség-
vetésben nem lévén fedezet e czélra, mindjárt a tanév 
elején 5 korona fizetendő. 

3. Köteles minden bennlakó növendék magával 
hozni legalább 6 pár fehérneműt, 3 éjjeli inget, 
4 törülköző kendőt, 6 pár harisnyát, vagy ugyan-
annyi kapczát, 10 zsebkendőt, 3 lepedőt, 1 vánkost, 
2 vánkoshéjt, 1 téli takarót, vagy pedig 1 dunyhát, 
2 huzattal, 1 fogkefét, 1 fésűt, 1 ruhakefét és 3 
csizmakefét, u. m. 1 fényesítő-, 1 sár- és 1 mázoló-
kefét. 

Betegápolási díj fejében minden növendék 2 koro-
nát, könyvtári díj fejében 2 koronát, azonkívül, 
valamennyi növendék 20 korona biztosítéki díjat 
tartozik a beiratás alkalmával az intézet pénztárába 
lefizetni. 

Az első 8 nap alatt köteles magát mindenki a 
szükséges tankönyvekkel ellátni. A könyvek az első 
osztályban körülbelül 20—24 koronába kerülnek. 

Figyelmeztetendöknek tartom a folyamodókat, hogy 
úgy kérvényeik fölszerelését, mint a beterjesztés 
módozatait illetőleg szigorúan tartsák szem előtt az 
itt közlötteket, mert a szabálytalanul fölszerelt, vagy 
szabálytalanul, avagy elkésve benyújtott kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1901 ápr. 22-én. 
Dr. Kiss Áron, 

(20 h—I—1) kir. tanácsos, igazgató. 

PÁLYÁZATOK. 
Kántorsáííban teljesen jártas helyettest keresek, 

május elsőtől vagy tizenötödikétől két hónapra. 
Levélbeli megkeresések Huiin Nep. János róm. kath. 
kántorhoz Lajosmizse (Pestm.) intézendők. 

(358—II—2) . 
A rédei reform, egyházban megüresült kántor-

tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom: 136 
kor. pénz. 30 mérő rozs, 5 öl tűzifa, 17'A hold föld, 
30 font hús, 15 font só és 10 font fagygyu. Tandíj 
minden iskolás gyermek után 24 fillér és '/« mérő 
rozs. Pályázati kérvények junius hó 10-ig alulírott-
hoz küldendők. Réde (Veszprémmegye). Györffy József, 
lelkész. (362—II-2) 

A nagy-kolacs ini államilag segélyzett községi 
iskolánál üresedésbe jött tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 800 korona és lakás. Okleveles 
magyar-tót ajkú tanító, esetleg tanítónő pályázhat. 
Kérvények 1901. évi május hó 15-ig (Trencsénmegye) 
Nagy-Kolacsin, posta: Dubnicz, dr. Andaházy Pál 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (389—1—1) 

A homollczi román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 1000 korona készpénz, 16 köbméter tűzifa. 
86'3 ár szántóföld, tisztességes lakás konyhakerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, 1 koronás bélyeggel 
ellátott kérvények a nagymélt. vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrhoz czímezve, 1901. junius hó l-ig a 
pancsovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez ter-
jesztendők be. Pancsován, 1901. évi április hó 28-án. 
Faragó János, kir. s.-tanfelügyelő. (387—I—1) 
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Betöltendő a karánsebesi állami polg. fiú- és 
leányiskolánál egy évi ötszáz (500) korona fizetés és 
szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
iskolaszolgai állomás. Ezen állomásra az 1873. évi 
II. t.-cz. értelmében elsősorban igazolványos altisz-
tek pályázhatnak. Az ezen állomást elnyerni óhajtó 
igazolványos altisztek pályázati kérvényüket az 
1873. évi II. t.-cz. értelmében kiállított s polgári 
alkalmazásra jogosító igazolványnyal, keresztlevéllel, 
orvosi és erkölcsi bizonyítványnyal szabályszerűen 
fölszerelve, legkésőbb 1901. évi junius hó 15.-ig a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
Krassó-Szörényvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. 

(19/h—I—1) 
A kisuj szál lás i ev. ref. egyház elemi leányisko-

lájánál az ötödik és hatodik osztályokban szervezett 
állandó segédtanítőnői állomásra pályázatot nyit 
következő föltételek mellett: 1. Évi fizetés : készpénz 
800 korona törzsfizetés, 200 korona lakbér évnegyedi 
előleges részletekben az egyházi pénztárból. 2. Taní-
tónő kötelessége : ez idő szerint az ötödik és hatodik 
osztályban a megjelölendő tárgyak, ezek között külö-
nösen a női kézimunka tanítása. Pályázhatnak ev. 
ref. vallású, okleveles férjetlen tanítónők; állandósí-
tás az első sikeres próbaév leteltével történik. A 
kellően, keresztelőlevéllel, orvosi bizonyítványnyal 
és esetleges szolgálatot igazoló bizonyítványokkal 
fölszerelt folyamodványok f. év junius első napjáig 
alulírott iskolaszéki elnökhöz beterjesztendők. Az 
állomás 1901 szeptember 1-ső napján elfoglalandó. 
Kisújszálláson, 1901 április 22. Gulyás Lajos, ev. ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. 

A k isújszál lás i ev- ref. egyház egy elemi fiú-
iskolái tanítói állásra pályázatot hirdet következő 
föltételek mellett: 1. Évi fizetés 1000 korona törzs-
fizetés és 200 korona lakbér, évnegyedenkint előleges 
részietekben, az egyházi pénztárból. 2. Tanító köte-
lessége : ez idő szerint a harmadik és negyedik 
osztály tanítása, s a sorrend szerint reá eső vasár-
és ünnepnapokon, a két harangozás közt, a templomi 
éneklés vezetése és biblia olvasás. Pályázhatnak ev. 
ref. vallású okleveles tanítók, s állandósítás az első 
sikeres próbaév leteltével történik. A kellően föl-
szerelt, keresztelőlevéllel, orvosi bizonyítványnyal és 
esetleges szolgálatot igazoló bizonyítványokkal föl-
szerelt folyamodványok f. év junius 1-ső napjáig 
alulírott iskolaszéki elnökhöz beterjesztendők. Az 
állomás 1901. év szeptember 1-ső napján elfoglalandó. 
Kisújszálláson, 1901 április 22. Gulyás Lajos, ev. ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök (382—I—1) 

Miután itt a tanévnek vége, május 1-től s.-tanítói 
állást keresek, a hátralévő tanidőre. Czím: Dudás 
Karolin, Gyepes-Polány (Veszprémm.) (383 —1—1) 

Zemplénvármegyei hrubói, nagydomásta i és 
turányi róm. kath. magyar-tót kántortanítói — 
nemkülönben a benkóczi tisztán tanítói állomások 
betöltendők. Javadalmazás: a) Hrubón, mint kántor-
nak van: féltelek szántóföld, erdő, legelő, mintegy 
22 igás- és 74 kézi napszám, 10 köb. rozs, 10 köb. 
zab, 24—30 korona stóla, mint tanító kap tandíj 
czímén 244 koronát és fafuvart. — b) Nagy-Domás-
tán : szántóföldbőli haszon, tűzifa, párbér és stóla 
értéke 248 korona, tandíj 100 korona, államsegély 
252 korona. — c) Turányban : négy holdnyi szántó-
föld, szarvasmarhái részére közös legelő, párbér minek 
értéke 70 korona, tandíj 80 korona, államsegély 
412 korona, egyéb forrásokból 37 korona. — d) Ben-
kóczon (mire oki. tanítónők és óvónők is pályáz-
hatnak) kap: pénzben 200 koronát, terményekben 
200 koronát. Kérvények fenti állomásokra május 
20.-ig a kerületi m.-esperességhez Varannóra külden-
dők, hol a folyamodók előzőleg Írásbeli fölvilágosí-
tást is nyerhetnek. (388—I—1) 

A losonczi ágost. hitv. evang. egyház pályázatot 
hirdet egy kántorsággal egybekötött leánynépiskolai 
tanítói állomás betöltésére. A pályázni szándékozók 
1901 május hó 15-éig bezárólag terjeszszék be neve-
zett egyház lelkészi hivatalánál kérvényüket a szük-
séges okiratok (tanítói oklevél, keresztlevél, családi 
állapotukat és esetleg eddigi alkalmaztatásukat fel-
tüntető iratok) mellékletével együtt. A négyeshangú 
orgonajátékbeli jártasság mellett elsőbbségben része-
sülnek az oly pályázók, a kik valamely énekkarnak, 
dalegyletnek tagjai vagy vezetői. A megválasztandó 
rendes kántortanító ha kezdő, ideiglenes minőségben 
egy évig alkalmaztatik, melynek letelte után kifo-
gások híján, a működésben levők azonnal véglege-
síttetnek. Az egyház által megválasztandó ág. hitv. 
ev. kántortanító köteles: a népiskolai leányiskolában 
az iskolaszék által meghatározandó osztályok növen-
dékeit önállóan, esetleg egy másik tanítóval (tanító-
nővel) megosztva vezetni; a templomban hetenkint 
vagy kéthetenkint fölváltva orgonázni, az éneket 
vezetni, az egyházi énekkarban közreműködni, sőt 
esetleg azt oktatni, vezetni. Szükség esetén köteles 
arra is, hogy a kántori teendőket önállóan végezze, 
mely esetben azonban tanítási óráinak száma keve-
sebb és a törvényes óraszámon belül az állami elemi, a 
tanítóképzői gyakorló- és az ipariskolában a vallás-
tant tanítani. Fizetése a meghatározandó hívány 
értelmében 1200 korona készpénz az egyházi pénz-
tárból, szabad lakás, l ' /2 hold föld haszonélvezete 
és potlódíjként a temetési stóladíj és a tanítói offer-
torium arányos osztaléka. Ötödéves pótlék 100 ko-
rona, összesen 4 izben. Kelt Losonezon, 1901 április 
hó 23-án. Margócsy József, ev. lelkész. Gáber 
Gusztáv, felügyelő. (381—1—1) 

Zalateskándi iskola tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik május 6. napra. Két szoba, konyha, 
kamarán kívül 600 korona az évi díj ; 4 korona 
temetési díjon kívül konyhakertje is van a taní-
tónak. Kelt 1901 április 21. Teskándi iskolaszék. 

(380—1—1) 
A nagybecskereki községi népiskolánál nyug-

díjazás folytán üresedésbe jött tanítónői állásra 80U 
korona évi fizetés és 400 korona lakbér élvezet 
mellett pályázat hirdettetik. A kellően fölszerelt, 
bélyeggel ellátott folyamodványok az iskolaszékhez 
czímezve, f. é. május hó lO.-éig Baaden Károly közs. 
népiskolai igazgatóhoz küldendők. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. ( 3 7 9 - 1 - 1 ) 

Temes-Kubinban egy rendszeresített községi 
óvónői állásra pályázat nyittatik a következő évi 
járandóságokkal: 1. 600 korona fizetés. 2. 144 korona 
lakpénz. 3. 168 korona dajkatartásért. 4. 5 öl puha 
tűzifa, melyből az óvoda is fűtendő. Megkivántatik 
a megválasztandótól, hogy a magyar, nemet, szerb 
és román nyelveket bírja. A sajátkezűleg írt kér-
vény f. é. május 31-éig a községi óvoda-felügyelő-
bizottsághoz czímezve benyújtandó. (390—I—1) 

Rácz-Almás áll. seg. közs. népiskola egyik osz-
tálytanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
kilenczszáz korona készpénz s az iskolaépületben 
2 szoba, konyha, kamra és mellékhelyiségekből álló 
szabad lakás. Megválasztottnak kötelessége ezért az 
iskolaszék által kijelölt osztályban tanítani, hitok-
tató akadályoztatása esetén ezt helyettesíteni, a 
gyermekeket hetenkint kartársaival fölváltva, vasár-
és ünnepnapokon pedig a 32.543/99. sz. min. ren-
delet értelmében, saját osztályát a szokásos istentisz-
teletekre vezetni s ott rájok felügyelni. Kérvények 
az iskolaszékre czímezve, junius 8-ig bezárólag az 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Személyesen megje-
lenők előnyben részesülnek. Az állás szept. 1.-én 
elfoglalandó. Rácz-Almás közs. iskolaszékének f. é. 
ápr. 9-én tartott üléséből. Pödör István, r. kath. 
plébános, iskolaszéki elnök. (386—II—1) 
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O-Kanlzsára (Szeged mellett) róm. kath. segéd-
kántor kerestetik. Fizetése havonkint húsz korona 
ellátással. Jelentkezhetnek Kek Bélánál. 

0)85—II—1) 

H I R D E T É S E K . 

A tisztelt tanító uraknak a jövő tanév számára 
bevezetésre a következő, kiadványomban megjelent 

tankönyveket ajánlom : 
S z i r m a y József , Magyar nyelvképiskola n é m e í 

tannyelvű népiskolák II., III., IV., 
V. és VI. oszt. számára. 

,, ,, Magyar nyelvkönyv n ő i n é l tan-
nyelvű népiskolák II., III., IV., 
V. és VI. oszt. számára. 

„ „ Számtani példatár német tan-
nyelvű népiskolák II., III. és IV. 
oszt. számára. 

„ „ Magyar olvasókönyvek v e g y e s 
a j k ú népiskolák I., II., III. és 
IV. oszt. számára. 

,, „ Der deutsehe Sprachunterricht a 
népisk. II., III., IV., V. és VI. 
oszt. számára. 

Mutatványpéldánynyal kívánatra szivesen szolgálok. 

M o r o v i t z A d o l f 
könyvkiadó, 

(370-1- 1) N a g y s z o m b a t b a n . 
— y / 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

Nemzeti <s> <s> o 
ö <s> ö ö I s k o l a 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti: 

Kenetlek Klek és Földes Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

' és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét., mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
•a politikai kaueziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
E l ő f i z e t é s e : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az njság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 

M u t a t v á n y s z á m o t i n g y e n és b é r m e n t v e küld a 

Nemzeti Iskola 
(322 - V — 4) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Kottenbiller-utcza 5/a. 

jó papiroson, csinosan elkészítve 

lOO darab 55 kr. 
Neumann Jakabnál 

I P O L Y S Á G O N (Hontmegye). 
lOO (iarab bérmentve 15 krral több. 

( 3 7 3 - 1 - 1 ) 

Az amerikai cottage-orgonák 
köinggriitzi gyárának raktára: P i J K K K E K S Ó é s T Á R S A 

^ B Ü D A P E S T , ^ 
V. ker., Ferencz -Józse f - t ér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű liang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önmar 

gának zeng dicséretet. 

Áia ISO koronától löljobb. 
S koronás részletekben is. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótállás. (247—5'2—7) 

WÍef * w w W W W W * * W 

li É Z I M U \ li Á li 
himzöanyagok és himzőszövetek 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagyiparosnál, 

BUDAPEST, Király-utcza 4. sz. 
I Képes ár jegy zé-
'kemet 1725 ere-
deti kézimunka-

rajzzal 
kívánatra bér-

mentve küldöm, (gfff 
G y á r i r a k t á r a 

a legjobbnak 
elismert 

VICTORIA 
kezi iumzögépekiiek. 

Darabja I. rendű 8 korona. M Ü ^ P 
» n . „ e „ 

Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hlmzőkeret 
és himzöanyagok nagy választékban. 

•J"J «• «> MM «» 
Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 

Poin t -Lace munkák és az ahhoz tartozó összes 
anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 

344 Mintákkal sz ivesen szolgálok. x—3 
éríSrí é*í &"<t &Zt Pí *<»>--
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Ki tiszta tjó bort akar, 
kérjen árjegyzéket (2J-2—1 —i) 

Euding Ede szőllő birtokos tanítótól Nagy-Őszön. 

$> #> !! Mehészeknek és baromfi-

tenyésztőknek fontos ! ! # # 
A f. 1901. évi gazdagon illusztrált árjegyzék 

méhkaptárokról, méhészeti eszközök, baromfi-
tenyésztési czikkek és segédeszközökről meg-
jelent és kívánatra mindenkinek ingyen meg-
küldi : 

M ü l m e F e r e n c z , 
első magyar kereskedelmi méhtelepe és állat-
tenyésztési czikkek raktára, Budapest, I. ker., 

(312) Attila-utcza. III—3 

® <8> ® O © © © © O © © © © © € > © © © O 
Orgona- és harmoninm-épitö 

J H i d a s s y M i h á l y 
Budapest, IX., liemete-utcza 3. 

Ajánlja magát a tekintetes kántortanító urak 
figyelmébe. (354—III—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—16) 

^ Ék áfc Éf& # # # # tr # # # # # # # , 

Sa) _ _ ^ (mkií. 
H i i - d e t i f t i e i i ^ r . ^ 

Tisztelettel tudatjuk, hogy a 
..< L a m p e l R ó b e r t b u d a p e s t i e z é g f :- f j % 

kiadásában, megjelent 
%fi Gaetoler-Clierven-féle 
^ Magyarország és Európa 
"Ni hegy- és v íz ra jz i t é rképe i t f p 

rak táron t a r t j uk s azok ezen igazgatóságnál következő árak mel le t t ^ P * 
kaphatók: 

I. A (agyar ország hegy- ós vízrajzi nagy fal i térképe, vászonra ^ ^ 
-^ fö r húzva tukban 16 korona, léczekkel el látva 19 korona. <§Ptr 
^ ^ 11. Magyarország po l i t i ka i nagy fal i térképe, vászonra húzva ^ ^ 

tokban 16 korona, léczekkel el látva 19 korona. 
I I I . Európa hegy- és vízrajzi nagy fal i térképe, vászonra húzva ^Q^, 

tokban, 27 korona 60 fillér, léczekkel 27 korona 60 fillér. 
IV. Európa pol i t ika i nagy fal i térképe, vászonra húzva tokban 

27 korona 60 fillér, léczekkel 27 korona 60 fillér. 
Megrendeles alkalmával az árösszeg előlegesen beküldendő. (S: -^ 

m i A m. kir. tud.-effvetemi nyomda igazgatósága. 

0 W W # # jjt w W W W # W W 
Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T S K 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 kiirandó. 

Előfizetési Ar: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 íillér. — 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 dí,i előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek a,z egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
Ut'DAPKST, II. KEIl., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

ICéscira-tolcat n e m ac lun l t v i s s z a -

Tanítók az alkoholizmus ellen. 
Köztudomású dolog, hogy hazánk-

ban, főkép a szegényebb és kulturális 
tekintetben is elhagyatottabb vidé-
keken, a hol a táplálkozás gyengébb, 
az életért folyó küzdelem, munkafejtés, 
erőfölhasználás nagyobb és az isko-
lázatlanság, a tudatlanság általánosabb: 
az iszákosság ijesztő mérveket ö l tö t t ; 
úgyannyira. hog\ most már országos 
mozgalom iudult meg fajunk gyors 
degenerálódását előidéző eme vesze-
delmes szenvedély korlátozása czéljából. 

Senkinek sincs több alkalma a köz-
nép veszedelmes szokásait, szenvedélyeit 
szinről-sziure közvetlenül tapasztalni, 
mint a tanítónak és senki sem hiva-
tottabb ezek ellen küzdeni, mint a 
tanító, a k i — kivál t központoktól 
távoleső vidékeken, a hol az intelligens 
osztály képviselve niucs, vagy pedig alig 
van — mint egyedüli példa- és tanács-
adó, valósággal számottevő tényező. 

Az alkoholizmus veszedelmes terjesz-
kedését hazánk különböző vidékein 
általában szomorúan tapasztalták már 
régen kartársaim, erre vallanak azon 
eléggé nem is méltányolható törek-
véseik, hog}r ifjúsági egyesületek, szövet-
kezetek stb. alapításával, népszerű föl-
olvasásokkal igyekeztek sokan az i f jú-
ságot, a népet maguk köré gyűjteni s 
őket józan életelvekkel befolyásolni. 

Tehát tapasztalataink e téren nem 
újak. De hogy magam miket tapasz-
tal tam állomáshelyem vidékén, a Szé-
kelyföldön, az iszákosság és ennek 
nyomában elmaradhatatlanul járó er-
kölcsi sülyedés és anyagi züllés terén, 
az egyenesen megdöbbentő és a leg-
nagyobb mértékben elszomorító. 

Vannak egész nagy vidékek, a hol 
a szó teljes értelmében az italmérő 
vezet 

Kezében vannak nemcsak a falu 
lakói általában, hanem kezében vannak 
a községek elöljárói, a képviselő-testület 
és kezében vannak mindazok, a kik 
bármi tekintetben egy parányi hatalmat 
képviselnek a faluban úgy, hogy az 
alkoholizmus terjesztése, az erkölcsök 
sülyesztése, a népbutítás ós ilymódon 
a népfosztogatás valóságos gonddal 
kidolgozott haditerv szerint foly és az 
ámulat fogja el a szemlélőt: micsoda 
mimóza érzékenységgel reagál a lelki-
ismeretlen italmérő az erkölcsök neme-
sítésére czélzó leghalványabb és leg-
távolabbról megindult mozgalmakra és 
miként lép nemtelen eszközeivel azonnal 
sorojtnpóba, hogy a legkörmönfontabb 
intézkedésekkel megvédje „érdekeit!" 

Ezek az érdekek pedig a mi faji, 
nemzeti veszedelmünk! 

Az iszákosság kielégítése i t t csak-
nem kizárólag pálinkára szorítkozik. 

Lapunk 17-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Ezt fogyasztja a székelv kiesinye-nagyja 
oly mértékben, hogy ha az a naponta 
leküldött i ta l nem a veszedelmes pálinka-
szesz, hanem üde forrásvíz volna, akkor 
is kikezdené a szervezetet már meny-
nyiségénél fogva is. 

Hozzájut a legnagyobb mennyiségben 
a legkoldusabb ember is, mert ha nincs 
pénze, van két munkás kar ja s a hitelbe 
is kinálva-kinált és szívesen kiszol-
gál tatot t sok i ta lér t leköt i magát az 
italmérőnek annyi napszámmal, hogy 
egész nyáron arra dolgozhatik egész 
családjával együtt, a mi t az elmúlt 
télen megivott. A család nyomorog, 
züllik, de ha egyéb nincs is, i ta l mind-
addig van, míg a háznépnek já r tány i 
ereje egy kapavágást vagy tollufosztást 
megenged az italmérő számára. 

A mindennapi fogyasztás mel let t 
aztán, ha a legkisebb rendkívül i dolog 
fordul elő — valami építkezés, egy 
csűr fölállítása, valami kaláka, halál-
eset, lakodalom — akkor már éppen 
vederszámra viszik és fogyasztják az 
életölő i ta l t . Húshagyó kedden a falvak 
legapraja is tökrészegségig iszik. 

A gyermekek ós a serdülő i f jak iszá-
kosságra szoktatása az, a m i bennün-
ket nevelőket, taní tókat legjobban ér-
dekel ós legjobban megbotránkoztat. 
Mert ezt valósággal a bölcsőnél kezdik. 
Már a nyűgös, siránkozó csecsemőt 
pálinkával bódít ják el. 

Az úgynevezett fonók a főfészkei a 
dorbézolásoknak. Jóllehet ezek ellen 
törvényes rendeleteink vannak, mégis 
azt lát juk, hogy a központoktól távol-
eső vidékeken zavartalanul folynak 
ezek az if júság erkölcsét megmételyező 
t ivornyás éjszakázások. E vidéken pl. 
kü lön fonóba (ők chorusnak nevezik) 
járnak az asszonyok, kü lön a nagy 
leányok és ismét külön a gyermek-
leánykák minden felügyelet nélkül. Már 
7 — 8 — 9-éves korában megkezdi a leány 
a hasonló korú legénykék társaságában 
az éjszakázást és dőzsölést. A fonókat 

„virrasztókkal1' zárják be, a mi nem egyéb 
egy féktelen ivással összekötött dőzsö-
lésnél. Az asszonyok, legények összead-
nak pénzt, ezzel i ta l t , pál inkát vásárol-
nak. Az asszonyok, leányok lepényt s 
más i lyesmit sütnek hozzá s reggelig 
fo ly a dorbézolás. Legbotrányosabb a 
gyermekek fonója, mert ők is mindama 
tempókat, a miket a nagyok fonójában 
látnak, hasonlóan megcselekszik. A kis 
fiúk pénzt raknak össze pálinkára s 
a gyermekleánykákkal reggelig duhaj-
kodnak. 

Fö l kel l háborodnia bennünk nemcsak 
a nevelőnek és oktatónak, hanem pusz-
tán az embernek is az erkölcsi és fizikai 
elkorcsosodás eme borzasztó látványára; 
de fö l kel l háborodnia főkép a hazafinak 
és a honleánynak, látva, mint pusztul, 
mint rohan a magyar az anyagi és 
erkölcsi megsemmisülésbe. 

A taní tókra és pedig leginkább az 
állami tanítókra vár a nemes, nagy munka 
az alkoholizmus ellen való küzdelemben. 
Azért az állami tanítókra, mert elkép-
zelhető, hogy sem a felekezeti, s«m a 
községi tanítók, a kik helybeli egyének 
kezéből lesik a boldogulásukat, nem 
exponálhatják magukat e hatalmas szen-
vedélylyel, a kicsinyes érdekek ál tal 
tervszerűen istápolt veszedelmes áram-
la t ta l szemben anuyira, hogy annak 

í hatása lehessen. 
Mert hatalmas küzdelem az, mely e 

tekintetben a tanítókra vár. 
Avagy nem vet-e kellő világosságot 

a reánk váró küzdelem nagyságára és 
kényes voltára azon körülmény, hogy 
az alkoholizmus ellen a fővárosban 
megindult üdvös egyesülésre czélzó 
mozgalom alkalmából a sajtónak még 
olyan organumai is, melyek a legtisz-
tu l tabb erkölcsi fölfogás és a legkris-
tályabb hazafiúi érzés kifejezésére hiva-
t o t t a k : valósággal eléggé nem kárhoz-
tatható f r ivol módon emelnek hangot 
az üdvös mozgalom kigúnyolására és 
szánalmas eröltetettséggel haj szolnak fö l 
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néhány borízű rossz adomát, hogy az 
iszákosság jogosultságát i l lusztrál ják és a 
delir iumos tömeg szájába sípot adjanak? 

Am ez a jelenség ne téveszszen meg 
bennünket, t an í tóka t ! Küzdjünk teljes 
erőnkből a mórtéktelen ivás, főleg a 
pálinkaivás el len! 

Tegye magáévá a nagy föladatot 
minden tanítóegyesület s dolgozzanak ki 
módozatokat a nemes missió keresztül-
vitele érdekében. 

Bennünket a legönzetlenebb emberi 
és nemzeti jelszavak lelkesítsenek mű-
ködésünkben. 

Nemes, hasznos munkánkban, küz-
delmünkben — bizalommal remél jük 
és hiszszük: támogatn i fog és megvéd 
bennünket az a hatalom, melynek első 
és legfontosabb érdeke, hogy egész-
séges, munkabíró, erkölcsös és józan 
gondolkozású polgárok támogatásával 
föntarthassa a magyar hazát! 

(Kibéd.J E. Kemény fi Katinka. 

A tanítónő létkénlése. 
Egészen az 1869. okt. 1.-ig sürfi homály 

borította hazánk nőnevelésügyét. 
A mondott napon gyönyörű hajnalhasadást 

élvezett egy sereg szerencsésebb gyermek-leány 
és mindazok az emelkedni tudó lelkek, a kik-
nek keblében régen égett már a vágy leányaik-
nak igazabb, tartalmasabb műveltséget adhatni. 

Egy nő, — Veress Pálné, sz. Beniczky 
Hermin volt az, a ki nemcsak szóval han-
goztatta: „ha azt akarjuk, hogy fiaink jó 
hazafiakká váljanak, mindenekelőtt müveit 
magyar anyákra van szükségünk," hanem nagy 
áldozattal, ne nes buzgósággal, páratlan törek-
véssel föl is állította a Nőképző-egylet maga-
sabb leányiskoláját. Megelőzte egy fél évvel 
az első áll. tanítónő képzőt is, a mely az 1870. 
évben nyílt meg nagy Eötvösünk és ideális 
go idolkozású Molnár Aladárunk rendeletéből 
és erejéből. 

Ugyanegy időben tört elő a két külön 
irányú törekvés. Első: művelt magvar nőt 
nev-dni az árvuló hazának; a második: alkal-
mat adni a nőnek, hogy Istentől nyert erőit 
és tehetségeit a közérdek czéljaira ő is köz-
vetlenül értékesíthesse. Alkalmat adni az 
ezernyi-ezer tönkrejutott vagy jobb sorsra 
méltóbb családok tehetségesebb, arravalóbb 

leányainak, hogy a legszebb munkásságok 
egyikével — az oktatás művészetével — maguk 
tarthassák el magukat, esetleg özvegy anyjukat, 
vagy tehetetlen test rereiket is. Törekvés volt 
ez arra is, hogy a leány ne kényteleníttessék 
szeretet nélküli, kényszerült házasságot kötni, 
a melynek nyomorát, —- van-e, ki nem 
ismerné ? 

A XIX. századnak 70-es éveiben hozsannát 
zengett millió ajak államnak, fővárosnak és 
megyéknek egyaránt, a melyek versenyre kelve, 
dédelgetve fejlesztették tovább a villámgyorsan 
népszerűvé lett eszmét és kezeiken hordozták 
a képesített tanítónőt. 

Özönével kínálkoztak számára a jobbnál-
jobb aliások. Tetszés szerint válogathatott 
közülök. 

A tanítónőkhez kötött várakozások fényesen 
beváltak. Az iskolaszéki jelentések, a szülők 
nyilatkozatai, a vizsgálati eredmények, vilá-
gosan bizonyíták, hogy kiállják a versenyt 
férfi-társaikkal. 

A tanítónőknek jól esett a mindenkor érez-
tetett elismerés. A maguk iránt érzett önbizal-
matlanságnak és félénkségnek helyét csak-
hamar kellő önérzet és szükséges bátorság 
foglalák el bensőjükben. 

A jóleső tudat, hogy munkájukat lelkiisme-
retesen és mások megelégedésére végzik, 
nyugodttá; — hogy önerejükből tisztességesen 
megélnek, elégedetté; — hogy a hazának 
hasznos szolgálatot tesznek s hogy még hozzá-
tartozóikon is segíteni tudnak keresményükkel: 
végtelenül boldoggá tette őket. 

Ha munkájuk után fáradtan, nem egyszer 
kimerülten tértek is otthonukba: lelkiviláguk 
nyugodt volt, sorsukkal megelégedettek és 
hasznosságuk tudatában boldogok voltak. 

A XIX. század magyar fővárosainak, Pestnek 
és Budának nagytekintetű tanácsai a valódi 
igazság alapján — mintákat nem kutatva — 
mondák ki: a főváros tanítója, legyen az férfi 
vagy nő, egyenlő fizetést nyerjen. 

így volt ez helyes! Ez a nyilatkozat és 
ilye a tett felel meg a magyar ember logikus 
észjárásának. 

Büszke is volt fővárosára ez indokból az 
értelmiség nagy több;ége. Nem azért, mert 
tette azt, a mit a józan ész diktál, — de 
azért, mert eltért a más fővárosok kicsinyes 
és sértő rendszerétől, ha kellett, — áldozatok 
árán is. 

Pedig az első tanítónő-jelöltek nem fáradtak 
annyit akkoriban! Fogyatékos, kevés ismerettel 
léptek a képzőbe, honnét 3 kedves, derűs 
esztendő és egy rövid, barátságos képesítőzés 
után kibocsájtva, azonnal alkalmazást nyertek 
két, illetve három próbaév mellett. 

19* 
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A kevesebb készültségű és hivatalt könnyen 
elnyert fővárosi tanítónő egyenlő méltánylásban 
részesült férfi-kartársaival — a letűnt században. 

A XX. századnak beköszöntésével ismét 
beborulna a nőnevelés ege ? 

Lehetséges-e, hogy sülyedni, visszaesni lás-
sunk egy 30 éven át dicsőséges szeretettel 
ápolt és mérhetlen hasznot hajtó szent ügyet? 

Most, a midőn nyolcz tanévnek igen jól 
elvégzése után lehet csak a képzőbe bejutni; 
most, a midőn a képzőben nem 3, de 4 évet 
kell sokkal erősebb munkát igénylő fáradság-
gal elvégezni; most, a midőn igen sokan még 
a 3 évfolyamú polgári képzőt is elvégzik, 
mert mondva van, hogy ilyenek előnyben 
vannak a választásoknál; most a midőn 2—3 
évet is várhat a szegény folyamodónő, a míg 
napidíjassá, megint annyit a míg megbizottá, 
ismét annyit, a míg segéddé és ugyancsak 
annyit a míg osztály tanítónővé megválasztatik: 
most! — hallják kérem ? most akarják a mi 
szerencsétlen utódainknak fizetését leszállítani! 

A józan, az igazságszerető magyar léleknek 
gondolkozása ugyan már, hogyan tévedhetne 
ekkorát a fölvilágosodottság mai fényességének 
ragyogása között! 

Okul adják, hogy a tanítónők nem adnak 
annyi órát, mint a férfiak. Ez is csak részben 
áll, mert most már, hogy a kézimunkatanító-
nők kifogyóban vannak, évről-évre több-több 
osztálytanítónőre hárul e munkakör. Az ilye-
neknek meg van a 22, illetve 23 heti órájuk. 
Sokan tanítják az 5. és 6. osztályt heti 25 
órával. Yiszont a férfiak között is vannak, a 
kiknek nincsen alkalmuk betölthetni a törvény-
szerű köteles heti-óra számot. 

Hogy ez így van, annak nem a nők az 
okai. A tanítóüők önmaguk kérték már nem 
egy ízben, hogy tegyék már egyszer kötelezővé 
a rajz- és tornatanítást az elemi leányiskolákban. 
Ok maguk óhajtották, mert elkerülhetetlenül 
szükségesnek tartják a két művészeti tárgynak 
behozását. 

Mért nincs még ma sem eredménye a 
figyelemreméltó és okszerű kérésnek? Hiszen 
a mellett, hogy akkor a tanítónő is egyenlő 
óraszámot végezne a férfitanítóval az egész-
ségi és szépérzéki nevelés is, mennyivel előbbre 
volnának! 

Sokakat boszantott az, hogy a fővárosi 
tanítónőnek jó dolga van. Senkit sem bántott 
az, hogy a szegény elemi-iskolás leányok 
semminemű tornázásban nem részesülhetnek. 
Mindenki közönynyel tűrte, hogy a leánykák 
a 6 elemi osztályban a rajzolás elemeivel sem 
ismerkedhetnek meg. 

E két utóbbi pont most sem bánt senkit, 
az első azonban szörnyen, még pedig többeket. 

A fővárosi tanítónőnek jó dolga van! Több 
órára kell őt kötelezni, azonban nem a saját 
osztályában, hanem a maga osztályának elvég-
zése után menjen az ezentúl gazdát-vesztő 5. 
és 6. osztályokba tanítani. 

A fővárosi tanítónőnek jó dolga van! El 
kell venni a fizetéséből! Hisz egyéb hiva-
talokban sem kap a nő egyenlően a férfiúval. 
Legyen itt is akként! Aztán egyáltalában sok 
is az a pénz neki! 

Ezeket és ezekhez hasonló érveléseket hoz 
és visz a várva-várt tavaszi szellő és kelt, 
— nem üdeségtől, de szégyentől támadt — 
pírt az arczokon. 

Nem foglalkoztak azok soha pedagógiával, 
a kikben ilyen ideák szülemlenek. 

Ha többet adnának, akkor sem volna az 
sok azért a munkáért, a melyet a lelkiismeretes, 
gondos, feladatát helyesen fölfogott és betöl-
tött tanítónő végez. 

Azért a mulasztásért pedig, melylyel még 
leánynevelésünkön is — szomorú következ-
ményekkel járó csorbát ejt a főváros, lehet-
séges-e az elemi iskolák tanítói intézményét, 
a tanítói hivatást, a tanügy fontos mivoltát 
kicsinyíteni, megalázni, bántani — ? 

Vájjon az ifjú tüzes, forrongó század - eleje 
közönynyel nézné-e ? 

(Budapest.) JDoroysáylty Dénesné. 

A hazai tanítóképzés új iránya. 
Kérem e sorokat olvasó kartársamat, szálljon 

csak vissza a múltba, mikor átlépte, mint 
„nagyreményű" ifjú a tanítóképző küszöbét, 
hogy néptanítóvá képeztesse ki magát. Ugyan 
mondja meg igazán és őszintén, volt-e csak 
sejtelme is akkor annak az isteni pályának a 
fölséges voltáról, a melyre lépett ? Mi tagadás, 
a tanítóképzőbe lépő ifjúság, elenyésző csekély 
számú kivétellel, azért lép a tanítóképzőbe, 
mert szegény. Hány, meg hány készült papnak, 
doktornak, mérnöknek, fiskálisnak s Isten 
tudja még minek! Egyiknek meghalt kenyeret, 
költséget kereső apja, a másik édesanyját is 
elveszítette, a harmadik a közép- vagy polgári 
iskola 4. osztályában megbukott, a negyedik 
boltos-inasi terhes szolgálatát nem bírta, az 
ötödik de minek folytassam? Akad egy-
kettő a sok között, kiket az igaz gyermek-
szeretet. vezérelt a tanítóképzés szent templo-
mába. Ezekből lesznek azután a mesterek, a 
művészek, mert magukkal hozzák azt az isteni 
szikrát, a mely négy esztendő alatt az egész 
országot bevilágító örök világossággá gyarap-
szik. A ki a költők között Petőfi, Arany, 
Tompa, Vörösmarty, a festőművészek között 
Munkácsy, Benczúr, az államférfiak között 
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Deák, Kossuth volt: az a tanítók soraiban a 
nevelés és tanítás nagy mestere, a hivatását 
szerető, azt isteni lélekkel betöltő tanító. 

A ki a mi pályánkat nem ismeri, azt tartja, 
bogy tanító lebet akárki; sőt ^okan még ma 
is abban a véleményben vannak, ba gyerme-
kük sehol sem válik be, végső menedéknek 
jó lesz a tanítóképző is. Miért ne ? A míg a 
mi dolgainkhoz nem értő tanult és tanulatlan 
társadalom tényleg megvalósíthatja gondolatát, 
vagyis minden helyről kikopott gyermekét el-
helyezheti a tanítóképzőben: addig ne vessen 
senki sem követ azokra, a kik a tanítói állás 
nagy értékét nem ismervén, szánakozólag 
szólnak rólunk és ügyünkről. Nagyon hálára 
érdemes munkát végez a „Tanítóképző Tanárok 
Orsz. Egyesülete," a mikor ideális lelkesedés-
sel, mély bölcseséggel párosult SZÍVÓS kitartá-
sával küzd a tanítóképzés színvonalának eme-
léseért. 

Ministerünk s hazai tanítóképzésünket bölcs 
körültekintéssel intéző tanácsosai jól ismerik 
a tanítóképzők bajait, a melyeket én fönnebb 
röviden fölemlítettem; segítenek is a mutat-
kozó fogyatkozásokon. Hogy egy két év alatt 
nem lehet a tűrhetetlen állapotokat megszün-
tetni, az bizonyos dolog. Évről-évre haladunk. 
Azt hiszem, nem múlik el 5 esztendő s~ 
Magyarország tanítóképzése nemcsak meg 
fogja állani helyét bármely művelt nemzeté 
mellett, hanem túl is szárnyalja. Éppen azt 
akarom e közleményben elmondani, hogy a 
jelen oktatásügyi viszonyok szigorú figyelembe-
vétele mellett mint emelhetnék tanítóképzésünk 
színvonalát s belső erejét, tartalmi gazdagságát 
hogyan fokozhatnók. 

Először is jöjjünk tisztába a színvonal kér-
désével. A tanítóképzés színvonalának emelke-
dése alatt én nemcsak a tudás gyarapodását, 
mélyítését értem, hanem a gyakorlati művelt-
séget is. A tudás gazdagsága egymagában a 
mi pályánkon mit sem ér. A nevelés művelt-
ségéből táplálkozó tudásra van a magyar nép-
tanítónak szüksége. A tudást bőven is oszto-
gattuk eddig, de nem a kellő értelmi s bátran 
mondhatom erkölcsi műveltséget. Hogy így van, 
az élet bizonyítja. Szóljanak idősebb tanító-
testvéreim ! Kezdő-tanítóink csak úgy dobálóz-
nak a nevelés-tanítási elvekkel; agyuk majd 
leszakadt a rengeteg ismeretek terhe alatt. Es 
hol van a műveltség ? Hol az öregek vetésének 
megbecsülése ? Hol a képzőben szerzett száraz 
ismeretek helyes alkalmazásához szükséges 
arravalóság ? 

Újra és újra mondom, hogy ez hiányzik 
a mi tanítóképzésünkből. Ezt adjuk meg a 
növendékeknek s akkor képzésük színvona-
lát nagyon magasra emeljük. Én a meg-

levő baj okát nem a tudás kis mértéké-
ben, hanem az értelmi és kedélyi műveltség 
hiányában — mondjuk — fogyatékosságában 
látom. Tiszta dolog, hogy a férfi-tanítóképzők 
nem válogathatnak a növendékekben; az is, 
hogy a jelentkezők arravalóságot nem hoznak 
magukkal. Mit tegyünk tehát, hogy mégis hiva-
tásszerető tanítókat adhassunk a nemzetnek P 

Nekünk az ifjúságot a tanítói pályára szok-
tatnunk kell. 

Tehát legyen vége a száraz előadásoknak. 
Nem a katedra az a hely, a honnan a nép-
nevelői, mély és bensőséges hivatásszeretet 
fővilágossága árad az ifjúságra, hanem a gyer-
mekvilág iskolája, udvara, kertje, játéktere. 
A katedra adhat elméleti értékű ismereteket, 
lelkesedésre ragadhatja az ifjúságot, eszmény-
képeket varázsolhat lelki szemei elé; de ma-
radandó becscsel bíró szoktató-munkát nem 
végezhet. Miért ? Mert a szoktatáshoz nem 
elég a katedra, ahhoz gyermek, kert, udvar, t 
gyakorló-iskola is kell. A nevelés gyakorlata 
(a nevelés műveltsége) csak úgy mehet át 
ifjaink vérébe, ha nekik a megszokó munkában 
a teremtő, alkotó tevékenységre alkalom adatik. 
Ez, ez hiányzott eddig tanítóképzésünkből; azért 
nem voltunk a színvonallal megelégedve. 

Mai napig csak utánoztattunk. Nem a gyermek 
volt a lélektan, neveléstan, oktatástan maga, 
hanem megfordítva, a gyermeket húztuk és hu-
zattuk a jó-rossz kézi-könyvekben foglalt mérté-
kekre. Nem azt kerestük és kerestettük, hogy 
milyen az a gyermek a maga mivoltában, hanem 
azt, hogy mit is mond a lélektan, a módszertan 
stb. stb. A könyv, holt könyv, a betű tette a 
nevelés tanítás középpontját s nem a gyermek. 
Innen a könyvundor, a tudomány gyűlölete a 
tanítóképzőkből kikerült ifjúságban. 

Lehet e itt szó hivatásszeretetről ? 
A tanítóképzés egész embert kiván. A ki 

tanítóképző-tanárrá lett, az többé nem a 
magáé, hanem hazájáé. Nem hiszem, hogy a 
tanítói pályán kívül csak egy is legyen a 
világon, a hol a kötelességnek sem kezdete, 
sem vége nincsen. A mint a jó édesanya gyer-
mekeié: éppen úgy a tanítóképző-nevelőtanár 
is állandóan az ifjúságé. 0 kell, hogy apjuk 
és anyjuk is legyen egy személyben. A milyen 
a nevelőtanár, a tanári testület, az igazgató, 
a gyakorló-iskolai tanító, olyan népnevelők 
lesznek az ifjak is. 

A szoktatás sikere megköveteli, hogy minden 
tanítóképző internátussal legyen egybekötve. 
Az igaz, családias benső élet csak így fejlőd-
hetik ki az ifjúság s a nevelőtanárok között. 
Az ifjúság kell, hogy tanárát forró szeretettel 
szeresse, úgy, mintha édesapja, vagv édes 
testvére lenne. Ha az ifjúság a vele lakó és 
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élő tanárt nem szereti, az nem is hathat rája 
szoktatólag. Mennyit, de mennyit lehet négy 
év alatt alkotni. Nevelőtanár vagyok. Szeretem 
az ifjúságot hévvel, önfeláldozással. Szeretem 
örömében és bánatában, szerencséjében és sze-
rencsétlenségében ; könyeit fölszárítom, az élet 
súlyát vállairól leveszem. Es az az ifjúság 
látja, hallja, fogja szeretetemet mindennap, 
reggel és este, éjjel és nappal, az első pilla-
nattól kezdve az utolsó perczig. Szemem fénye, 
hangom rezgése, kezem fogása isteni szerete-
tet visz beléje. Lehet, sok új ifjúi lélek nem 
nyílik meg azonnal; hiszen a napsugár sem 
olvaszt meg egy nap alatt havat, jeget. 

A mely intézetben ily élet nincsen, ott 
hivatásszerető tanítókat nevelni nagyon nehéz : 
ott a szoktató-munka nem igen sikerül. 

Ha szeretetem melegétől fölmelegedett tanít-
ványomnak a szive, őrömmel fogja példámat 
követni. Már az utánzó fantáziával eszközölt 
munkája fél utat jelent. A hogy én beszélge-
tek velők, ők is úgy fognak beszélgetni. Sze-
retetök őket mindennek utánzására fogja vezé-
relni. Ki ne emlékeznék vissza egy-egy forrón 
szeretett tanárára, tanítójára. A kit nagyon 
szerettünk, azt utánoztuk beszédben, ruházat-
ban, járásban, fésülködésben, dalolásban. Mikor 
bajuszunk pelyhedzett, úgy hordtuk, mint jó 
tanárunk. Követtük példáját híven és követke-
zetesen. Végre az ő lelke átment belénk, szel-
leme minden csepp vérünkben benne van. 
0 természetünkké vált, tőle — ha akarnánk — 
sem tudnánk szabadulni. Bennünk él, őt adjuk 
tovább, lelke halhatatlan. Ily nevelés teszi a 
tudás lelkét, szivét. Ez hiányzott, azért láttuk 
a tanítóképzés szinvonalát oly alant. 

(Léva.) Lány Mihály. 

Az ,,Erdélyrészi Tanítóegyesületek 
Szövetkezetéiről. 

Tudom sokan lesznek, kik e czímet olvasva 
kérdezni fogják, hát még nem aludt el ez 
az eszme ? Az eszme kivitele ellenzőinek, a 
„régi" Néptanítók Lapja szerkesztőségének s 
az Országos Bizottságban ez eszmével ellen-
kező álláspontot foglalóknak azt felelem: az 
eszme nem aludt el, pihen és várja megérését! 

Ez év október havában 10 éve lesz, hogy 
ez eszmét a „Besztercze - Naszódvármegyei 
Általános Tanítóegyesület" közgyűlésében föl-
vetettem. A közgyűlés helyesléssel fogadta s 
az erdélyrészi tanítóegyesületeket a Szövet-
kezet megalakítására, illetve csatlakozási a föl-
kérte. 12 vármegyei általános tanítóegyesület 
jelentette ki csatlakozását; kettő föltételesen 
és csak kettő volt, mely az eszmével szemben 

ellenállást foglalt el. A Szövetkezet meg-
alakításának legnagyobb ellensége a „régi" 
Néptanítók Lapja szerkesztősége volt. Meg-
ijedt, hogy mi el akarunk az anyaországtól 
szakadni, féltette az Unió megbontását stb. stb. 
(Néptanítók Lapja 1895. évfolyam 19., 23. sz.) 

Vármegyénk tanítóegyesülete nem hátrált, 
folytatta megkezdett munkáját s 1896-ban a 
Szövetkezetet meg is akarta alakítani, de a 
tanítóegyesületi életben ministerünk bölcse-
sége folytán kezdődött uj életnek s annak a 
társadalomra való kihatásának bevárása tekin-
tetéből, továbbá a „Kolozsmegyei Tankerületi 
Tanítóegylet"-nek és akkori nagjérdemű elnö-
kének : Sólyom Jánosnak tanácsára: a Szövet-
kezet megalakítása 1900-ra halasztatott. Ez 
időt is elhaladtuk s a Szövetkezet még sincs 
megalakítva. Nincs, mert közbejött a „Tanító-
egyesületi élet fejlesztése" czímű Nagy László-
féle javaslat s annak eldőltét is meg akarja 
egyesületünk várni. Ámbár tudjuk, és tudom, 
hogy az Országos Bizottság igazgató-tanácsá-
nak nagyobb része ellene van az Erdélyrészi 
Tanítóegyesületek Szövetkezete megalakításá-
nak, mert 1899 augusztus havában, mikor az 
„egyesületi élet fejlesztése" czímű tételt az 
igazgató-tanács — Nagy László kérésére —-
a nagygyűlés napirendjéről levette, meit az 
addig beérkezett vélemények szerint a tanító-
egyesületek legnagyobb része állást foglalt 
a független alapon szervezendő tanítóegye-
sületek ellen: akkor, azon ülésben fölszólaltam 
és kértem az igazgató - tanácsot miszerint 
mondja ki, hogy addig is, a míg a Nagy 
László-féle javaslat ügyében végleges határozat 
hozatnék: ha az ország különböző vidékein a 
tanítóegyesületek szövetkezni akarnának, azokat 
erkölcsileg teljes erejével támogatni fogja. 
Fölszólalásom azonban hajótörést szenvedett. 
Mert az Országos Bizottság elnöke kijelentette, 
hogy hazánkban más Szövetkezetet nem ismer 
és nem is akar ismerni, mint a Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságát, mint a mely az 
összes tanítóegyesületek szövetkezetét képezi. 
Fölhozta, hogy a vidékenkénti Szövetkezetek 
gyengítenék az Orsz. Bizottság működését, 
esetleg veszélyeztetnék fönnállását stb. stb. 
Több pro és kontra fölszólalás után magam 
is igyekeztem az igazgató-tanácsot meggyőzni 
arról, hogy a Szövetkezetek fölött is az Orsz. 
Bizottság állana, azok ennek támogatására, 
erősítésére szolgálnának. Indítványomat fön-
tartottam, írásban is beadtam, mely kiadatott 
Nagy László képző-intézeti igazgatónak, hogy 
annak idejében tartandó előadásában ezen kér-
désre is terjedjen ki. 

Ez röviden az Erdély részi Tanítóegyesületek 
Szövetkezetének története. 
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Az eszme keresztülvitelével tehát a már 
említett okokból vártunk, de figyelemmel 
kisértük az egyesületek működését, figyeltük, 
hogy lánglelkü ministerünknek az egyesületi 
sikeresebb munkálkodás érdekében tett jóságos 
intézkedései előbbre vitték-e közoktatásügyünk 
állapotát, van-e hatással a nemzeti népoktatás 
fejlődésére s általában hazánk kultúrájában 
látszik-e ennek áldó hatása? En legalább úgy 
vagyok meggyőződve, hogy a haladás igen 
kevés és az a sok apró tanítóegyesület, a 
melv hazánkban ez idő szerint fönnáll, az 
önképzésen kívül nagyobb czélokat nem is 
fog elérni. 

Németország tanítóegyesületei miért alkottak 
Szövetkezeteket ? Azért, mert a társadalomban 
csak Szövetkezetek útján tudták a tanügy 

• iránti érdeklődést fölkölteni és csak így tudtak 
tanítói érdekeket szolgáló intézményeket léte-
síteni. Németországban egy-egy tanítóegye-
sületi Szövetkezet, mely 4 — 5 ezer tagot szám-
lál (legnagyobb a drezdai) kiváló tekintélyt 
vívott ki a társadalomban és hatalmas be-
folyást gyakorolt és gyakorol az ottani tanügyi 
viszonyokra. 

Ezt akarjuk mi is elérni a tanítóegyesületi 
Szövetkezetekkel és nem akarunk sem elsza-
kadni, sem az Országos Bizottságnak ártani, 
hanem éppen ellenkezőleg, szorosabb kapcso-
latot akarunk az egyes tanítóegyesületek és 
az Országos Bizottság között. Az Erdélyrészi 
Tanítóegyesületek Szövetkezete részére kidol-
gozott alapszabály-tervezetben megjelölt czél, 
hogy ezt világosan föltünteti, kitűnik a követ-
kezőkből : „ A. Szövetkezet székhelye, elnöké-
nek lakóhelye az Orsz. Bizottság elnökségéhez 
is bejelentendő. Czélja: Az erdélyrészi vár-
megyei tanítóegyesületek, illetőleg testületek 
szerves egybekapcsolása által az egy téren 
működő erők tömörítése s az egyesületi mun-
kásság föllendítése és hatékonyabbá tétele. 
A hazai közművelődés, különösen a nép-
oktatásügynek minden irányban való emelése 
és szakszerű fejlesztése. A nép erkölcsi és 
szellemi művelését előmozdító egyesületek és 
intézmények létesítése és pártolása. Saját 
területén a felekezeti és más jellegek szerint 
különvált tanítóegyesületek egyesítése. Szövet-
kezeti pénztár, esetleg külön segély-alap léte-
sítése. Az Eötvös-alap, Orsz. Tanítói Árvaház 
s a tanítói vagy tanügyi érdekeket istápoló 
más intézmények erkölcsi és anyagi támo-
gatása. Tanítók Háza, esetleg internátusok 
létesítése és föntartása, stb. stb.* 

Ezekből mindenki meggyőződhetik, hogy a 
Besztercze-Naszódvármegyei Altalános Tanító-
egyesület a Szövetkezet létesítése által nagy 
czélokat akar elérni és a midőn a kérdés meg-
oldását fölfüggesztette, akkor azon komoly 
mérséklet is vezette elhatározásában, hogy e 
rendkívül fontos és messze kiható terv meg-
valósítását sem erőszakolni, sem elsietni nem 
lenne czélszerű. Nem is erőszakolta, nem is 
sietett, de mert az eszme s a czél helyességé-
ről, a szövetkezés szükségességéről és üdvös 
voltáról teljesen meg van győződve, azért az 
elejtett fonalat újra föl fogja venni s az 
eszme keresztül vitele érdekében tovább fog 
harczolni. 

Hála a Gondviselésnek, az idők és emberek 
változnak, egy-egy már elvetett eszme az 
újak által ápoltatik s életre hozatik. A tanító-
egyesületek Szövetkezetének eszméje is mind 
nagyobb körökben kezd hódítani, tért foglalni. 
A „Nyugatmagyarországi Tanítóegylet" szer-
vezésének eszméje is már elvettetett s Piaciig 
Bertalan Pozsonymegye nagyérdemű kir. tanfel-
ügyelője nagy örömmel hozta volt a tanítóság 
tudomására, hogy az eszmét a Néptanítók 
Lapja jelenlegi felelős szerkesztője támogatja 
s a „kedvező jelek" közé sorolja. 

E „kedvező jelek" s a Székely Tanügy 
közelebbi számainak vezérczikkei adták a 
tollat nekem is kezembe újra, hog v föl újítsam 
kartársaim emlékezetében az Erdélyrészi Tanító-
egyesületek Szövetkezetének ügyét s ezzel kap-
csolatban fölhívjam figyelmüket az Országos 
Bizottságnak a tanítóegyesületi élet fejlesztése 
czímü s a nyári nagygyűlésen tárgyalandó téte-
lére. Szóljunk e kérdéshez komolyan, hányjuk, 
vessük meg jól, hogy már a nyári nagygyűlésen 
e fontos kérdést úgy oldhassuk meg, hogy édes 
hazánk nevelésügyére valóban áldást hozó is 
legyen. 

Ebben a kérdésben az én véleményem a 
következő: 

Mindenekelőtt igazat adok Nagy László 
képezdei igazgatónak, hogy „a tanítóegyesüle-
tek fejlődését akadályozza az a sokféle apró 
egyesület, a mely mai napság létezik." Ez 
azonban az 1868. évi törvény hibája, mely az 
általános egyesületekbe való belépésre csak az 
állami és a községi tanítókat kötelezi. Oda 
kell tehát törekednünk, hogy az 1868. évi 
38. törvényczikk revíziója alkalmával — mely 
soká már nem késhet — az egyesülésre vonat-
kozó szakasz úgy módos íttassék, hogy a tanítók 
csak egyféle egyesületben találhassanak műkö-

* , Külön segély-alap létesítését" fölöslegesnek tar t juk; e helyett támogassa az egflsz ország taní-
tósága — jelleg és felekezeti különbség nélkül az Eötvös-alapot, mely ha erős és hatalmas lesz, nagyobb 
hasznára lehet a tanítóságnak, mint a vidéki kisebb segélyegyesületek. „Tanítók Háza föntartásárá" pedig 
hasztalan gondol a „Szövetkezet"; (rre még az Eötvös-alapot is csak ezután kell erőssé tennünk. Szeri'. 
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dési tért, és pedig a vármegyei hivatalos 
tanítóegyesületekben. A mi a szabad, önálló 
egyesületek szervezése melletti állásfoglalását 
illeti, habár helyesnek látszik is, de jelenleg 
kivihetőnek nem tartom. Mert a tanítóság 
között széles e hazában való ismeretségem 
arról győz meg, hogy a szabad tanítóegye-
sületekbe a tanítóságnak legnagyobb része 
nem lépne be. Sajnos, de úgy van! Példa reá 
a független Eötvös-alap országos egyesület, 
mely a tanítóságra valódi áldás és aránylag 
mégis igen kevés tagot számlál.* 

Véleményem szerint az országban 3-féle 
tanítóegyesületet kellene szervezni. 1. Vár-
megyei hivatalos tanítóegyesületet, minden 
vármegye részére. 2. 10 „Szövetkezeti tanító-
egyesületet," melyeknek középpontjai lehetné-
nek pl. a következő városok: Kolozsvár; 
Máramaros-Sziget; Budapest; Temesvár; Nagy-
Várad; Debreczen; Kassa; Pozsony; Székes -
Fehérvár és Pécs. Ezen szövetkezeti egye-
sületek tevékenysége lenne aztán az, a mi a 
Nagy László-féle javaslat 3. és 4. pontjában 
foglaltatik. A fölsorolt szövetkezeti székhelye-
ken kellene Tanítói Otthonokat létesíteni, 
irodával, internátusokkal, pedagógiai és nép-
könyvtárakkal és tanszermuzeumokkal kap-
csolatban.** 3. A harmadik egyesület „A 
magyarországi tanítóegyesületek orsz. bizott-
sága" volna. Ennek czélja volna a jelenlegi 
czél mellett a szövetkezeti egyesületek véle-
ményeinek meghallgatása; azok részére uta-
sítások adása s ez képezné népoktatási ügyek-
ben a közoktatásügyi ministerium tanácsadó 
testületét. 

A hivatalos tanítóegyesületek munkálatai 
beterjesztetnének a szövetkezeti tanítóegyesületek-
hez, honnét azok letárgyalva beterjesztetnének 
az Országos Bizottsághoz, mely azokat szintén 
tárgyalná s jóváhagyás, illetve életbeléptetés 
rzéljából fölterjesztené a kormányhoz. 

így gondolom én a tanítóegyesületi élet 
föllendülését, a népoktatásügy magasra emel-
kedését, a társadalom tanügy iránti érdeklődé-
sének fölrázását s a tanítóság tekintélyének 
eljövetelét;*** me-t e háromféle egyesületi 
működés által a tanítóság olyan szellemi és 
erkölcsi erőt gyakorolna egymásra, a hatóságra 

* Bizony eléggé sajnos, hogy még a Tanítók Hóna 
létesítése sem bírta rá a tanítóságot tömegesebb belé-
pésre ! Adja Isten, hogy kartársaink meg ne bánják 
közönyüket. Szerk. 

** „Kellene," de „lehetne-e?" Szerk. 
*** Ez a „tekintély" nem „jön el:" ezt minden 

egyes tanítónak külön-külön kell megszereznie józan, 
vallásos, munkás élettel, az iskola szeretetével, a 
közügyek iránt való érdeklődésével és folytonos 
önművelődéssel. Szerk. 

és a társadalomra, hogy működését valóban 
fontosnak s a hazára nézve áldásosnak ismerné 
el mindenki s azt többé nem kicsinylené! 

Kövessünk el tehát mindent az egyesületi 
élet ily irányú fejlesztése és egységessé tevése 
érdekében. Vitassuk meg e kérdést alaposan, 
mert ezt már saját érdekünk is úgy kívánja.* 

(Besztercze.) Mihály Gábor 

A /áruvizsgálatok kérdéséhez. 
Haladás korszakát éljük, bátran, gondosan 

és Istenben bízva, „előre" a jelszó. Igen, mert 
nem 1868-ban vagyunk, sok történt azóta. A 
mi akkor jó volt, ma már nem az. Kérjetek 
és megadatik nektek. Sokat kértünk már, 
szinte félve ragadjuk meg újra és ismételve 
kérésre tollúnkat, nyitjuk föl szánkat. De ha 
kérésünk jobbra vezet, eredménye fényesebbet 
mutat föl, ne zárkózzunk el, hanem ki vele, 
kérjünk és kérjünk. 

Kedvelt lapunk fölvetette a záróvizsgálatok 
kérdését, ragadjuk meg e kedvező alkalmat, 
gondolkozzunk felőle, vitassuk meg alaposan, 
vessük a tapasztalás mérlegére és vigyük az 
Orsz. Bizottság elé. 

Ismerem a tanítóság (? Szerk.) hő óhaját s 
ez az, hogy töröltessék el az évvég i záró-
vizsgálat. Én is e mellett vagyok. 

A vizsgálaton nem lehet az iskola belső 
életéről, a növendékek ismereteiről meggyőződni 
jól és alaposan. A legjobb tanuló esetleg 
mitsem tud, a rossz tanuló pedig jól felel. 
Megeshetik tehát, hogy ez utóbbi tanjegyét 
kijavítják. 

Okot nagyon is sokat lehet fölhozni, de 
én rövid akarok lenni, azért felsorolásukat 
mellőzöm. 

Vizsgálat helyett ajánlom, hogy évköíben 
látogassák minél többször meg az iskolaszéki 
tagok és a felettes hatóságok az iskolát, hall-
gassák végig a tanítás menetét év elején, 
közben és év vége felé, így jobban meg-
győződnének az eredményről, a fokozatos 
haladásról, mint a záróvizsgálaton. 

Azután meg rendezzünk iskolai ünnepélye-
ket, hol alkalom adassék a szülőknek az 
iskolával, tanítóval való érintkezésre, és legyen 
kötelező a havi iskolai értesítő behozatala és 
használata minden jellegű iskolában, melyből 
a szülő gyermeke előmeneteléről meggyőződ-
hetik. 

Viszgálat nélkül még jobban teljesítené a 

* Mivel az egyesületi élet fejlesztésének kérdését 
az Orsz. Bizottság augusztusi közgyűlésének napi-
rendjére tűzte, szívesen közlünk czikkeket e kérdés-
ről olyanoktól, a kiknek igazán van mondanivalójuk. 

Szerk. 
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mai tanítóság kötelességét, mert tudatával bír 
annak, hogy Magyarországot neki kell még 
egyszer újból meghódítania, hazafias, értelmes, 
müveit és derék po'gárokat nelvelnie, meg is 
teszi, lelkesülve, fáradhatatlan buzgalommal, 
kitartó szorgalommal tanít és elkövet mindent, 
hogy kötelességének hűen és pontosan meg-
feleljen, Magyarországot és polgárait magyarrá 
tegye. 

Ismerjük WYassics minister jóindulatát, tud-
juk azt, hogy országos nagy dolgokkal van 
túlterhelve, de azért az ő szellemi gyermekeit 
nem feledi, figyelmét óhajaink nem kerülik ki. 

Kérjük azért a záróvizsgálat eltörlését* és 
legyünk hálásak bölcs ministerünk iránt, mit 
ne csak iránta táplált soha meg nem szűnő 
szerei etünkkel, hanem azzal is mutassunk meg, 
hogy megteszünk mindent, mit a haza tőlünk 
kiván. Ez saját erkölcsi jutalmazásunk is, 
mely maga után vonja az anyagit is. 

(Szegzárd.) Na<jy Béla. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
3 A Sopronvármegyei Általános Tanító-

egyesület f. hó 2.-án tartotta első rendes 
közgyűlését a vármegyeház díszes nagytermé-
ben, mely egészen megtelt a tagokkal és 
erdeklődő közönséggel, melynek sorában ott 
láttuk: Kidiszeky Ernő győrmegyei kir. tan-
felügyelőt, Bábel László szerkesztőt stb. A köz-
gyűlés előtt minta-tanítás volt, melyet Krug 
Lajos tartott az ág. ev. központi iskola dísz-
termében. A kiválóan sikerült minta-tanítás 
tárgya: olvasmány-tárgyalás volt idegen ajkú 
népiskolában. (Méltatta Pintér Ferenez.) A köz-
gyűlés Kollwenz Ferenez megnyitóbeszédével 
vette kezdetét, mely után az ügyrendet tár-
gyalták (előadó Bognár Károly); e közben 
mege'rkezett az ülésre Ujváry Béla kir. taná-
csos, a ki a vallás- és közoktatásügyi minister 
nevében üdvözö te az új egyesületet első köz-
gvülésén, Isten áldását kérve közhasznú műkö-
désére. A zajos éljenzések lecsillapulta után 
folytatták a tanácskozást, majd Bíró Samu 
soproni tanító, az egyesület buzgó titkára 
tartotta meg kitűnően kidolgozott értekezését 
az évzáró vizsgálatokról. A szép értekezés 
mindvégig lekötötte a közgyűlés tagjainak 
érdeklődését. Bíró S. oda konkludált, hogy a 
voltaképeni vizsgálatot szakemberek ejtsék meg, 
a nagyközönségnek meg a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok keretében és azok alapján 
mutassák be a tanulók haladását és érettségét, 

* De előbb csak vitassuk meg alaposan, az Orsz. 
Bizottság nyári nagygyűlésén, hogy csakugyan kér-
jük-e ezt? Szerk. 

az évet pedig iskolai ünnepély fejezze be. 
A jól megírt és jól előadott értekezéshez töb-
ben hozzászóltak s végül az egyesület magáévá 
tette az előadó konklúzióit. A folyó ügyek 
letárgyalása után a sor az indítványokra került, 
melyek közül kiemeljük Bíró Samuét, mely 
azt kívánta kimondatni, hogy a „Sopronmegyei 
Ált. Tanítóegyesület" közgyűlése fölötte kívá-
natosnak tartja, hogy minden tagja belépjen 
egyszersmind a Ferenez József Tanítók Házát 
föntartó Eötvös-alap kötelékébe. Az indítvány-
hoz Ujváry Béla, mint az Eötvös-alap másod-
elnöke, szólt hozzá és ajánlotta a sopronmegyei 
kartársak szeretetébe az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza ügyét. Erre Bíró Samu indít-
ványát egyhangúlag elfogadták s ezzel a szép 
akkorddal végződött az egyesület első közgyű-
lése. — Déli 12 órára volt kitűzve a dísz-
gyülés, melyre már 12 óra előtt előkelő és 
díszes közönség töltötte meg a megyeház nagy-
termét. A díszgvülésnek egyetlen tárgya Szabó 
Károly kir. tanácsos és tanfelügyelő 25-éves 
hivataloskodásának ünneplése volt s arról, hogy 
a díszgyíilésen megjelent Sopron város és 
megye egész értelmisége, következtetni lehet 
arra a nagy tiszteletre és szeretetre, a melvlyel 
Szabó Károly kir. tanfelügyelőt a soproniak 
körülveszik. Ott voltak: Boán Endre dr. alispán, 
Póda Endre apátplébános, Gebhardt J. polgár-
mester, Lóskay Fidél benczés házfőnök, Horváth 
Kristóf, dr. Wallner Ignácz és Gombócz Miklós 
középiskolai igazgatók,egyesületek, hitközségek, 
iskolák küldöttségei stb. Az ünnepeltért 
küldöttség ment s mikor Szabó Károly kir. 
tanácsos megjelent a tereinben, szűnni nem 
akaró éljenzés fogadta. A jubilánst az egyesület 
nevében Kollwenz Ferenez elnök üdvözölte 
nagyon formás beszédben, az őszinte ragasz-
kodás és hála igaz hangján. Elmondotta: mit 
tett Szabó Károly 21 év alatt, a mióta a 
megyében működik, a sopronmegyei iskolák 
fölvirágzásáért és az egyesület nevében biztosí-
totta a sopronmegyei tanítók ragaszkodásáról. 
A közoktatásügyi minister nevében Ujváry Béla 
kir. tanácsos, lapunk főszerkesztője, üdvözölte 
az ünnepeltet s átadta neki a minister meleg 
liangű elismerő és üdvözlő levelét, melyet a 
díszgyülés nagyközönségének óvácziói közt 
olvastak föl. Következett ezután az üdvözlések 
hosszú sora. Küldöttségek élén üdvözölték a 
jubilánst: a soproni r. kath., ág. ev. és izr. 
iskolák, a soproni ev. tanítóképző, a győri 
tanító-egyesület nevében Mohar tanár, a győri 
r. kath. tanító-egyesület részéről Ujlalcy Géza, 
a soproni felső kereskedelmi iskola nevében 
Kajaba. az állami felsőbb leányiskola részéről 
Marmák s a polgári iskolák nevében Kramcr 
igazgatók, a soproni iparos-tanoncziskola névé-



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. szÁM. 

ber Kirchknopf kamarai titkár. Megható volt 
a kisdedóvónők hálája, a kik kék selyembe 
kötött díszes üdvözlő iratot adtak át szeretett 
tanfelügyelőjüknek, a kit Kapuvár városa dísz-
polgárának választott. Az ünnepelt meghatot-
tan mondott köszönetet első sorban a vallás- és 
közoktatásügyi minister úr ő nagyméltóságának, 
a ki képviselőjét küldötte el az ő ünnepére. 
Majd sorra megköszönte az üdvözlő küldött-
ségeknek jóindulatukat s végül megyéje tanító-
ságához a szeretetnek és elismerésnek oly 
igaz hangján szólt, hogy szavaiból rögtön 
megértettük nagy. népszerűségének az okát: 
mint atya a gyermekeit, úgy szereti a tanítóit. 
Lelkes óvácziók közt ért véget a szép ünne-
pély, mely után ünnepi lakoma volt a TPannónia" 
fogadó^ nagytermében, mely csordultig meg-
telt; az ebéden is megjelent a soproni társa-
dalom szine-java. Az első felköszöntőt Szabó 
Károly mondotta a királyra; Wlassics ministert 
Kollwenz elnök, a minister képviselőjét Biró 
titkár köszöntötte föl. Újvári/ Béla kir. taná-
csos, utalva arra, hogy a sopronmegyei tanítók 
a közös oltárra első áldozatukat a hála nevé-
ben teszik le, éltette Szabó Károly kir. tan-
felügyelöt. A tanítók működésére elismerő 
felköszöntőket mondtak: Baán alispán és 
Takács Dénes kir. törvényszéki elnök. Ügyes 
felköszöntőket mondtak még: dr. Arnhold 
Károly ügyvéd e's lapszerkesztő, Kelemen 
Gizella és Ciapó Kálmán kir. tanf. tollnok, 
a kinek, másokkal együtt, az ünnep ügyes 
rendezésében is nagy része van. Máhr .János 
ágfalvi tanító a közgyűlésen az Eötvös-alapról 
és Tanítók Házáról elhangzottak hatása alatt, 
poharat emelve e két intézmény fölvirágzására, 
10 koronát adott át a Tanítók Háza javára. 
A Sopronmegyei Alt. Tanítóegyesület első 
föllépése minden tekintetben kitűnően sikerült. 

$ A Népnevelök Budapesti Egyesülete 
csak nemrég honosította meg a szülői erte-
kezleteket s mult szombati pedagógiai szak-
osztályi ülésén már egy újabb eszmével foglal-
kozott Buza János fővárosi tanító előadó az 
életből ellesett példákkal mutat rá a ferde, 
avagy felszeg családi nevelésre s kimutatja, 
hogy mind ennek az anyák tudatlansága az 
oka. A csecsemő nevelésével eddig nem törőd-
tünk, ráhagytuk az anyára, a ki tudatlansá-
gában neveli gyermekét úgy, mint nevelte azt 
dédanyja, haladás tehát e téren nines. Előadó 
azt indítványozza, létesítse az egyesület az 
anyák értekezletét. Gyűljenek ott egybe a 
társadalom minden rétegének anyái, egyesítse 
az értekezlet a legalsóbb néposztályt a legfel-
sőbbel valláskülönbség nélkül. Művelt, tapasz-
talt anyák orvosok, pedagógusok támogatásával 
tanítsák meg a fiatal anyát csecsemője ápolá-

sára, gondozására. Vitassák meg az anyák 
egymás közt a családi nevelés legaprólékosabb 
részleteit a legelső, a ruha szabásától a gyer-
mek olvasmányáig. Nálunk ily intézmény isme-
retlen, de meg van Amerikában, a hol a leg-
kisebb városban is van ily értekezlet, a mely 
szerves összeköttetésben áll a főértekezlettel, 
a hol ezer és ezer anya vesz részt a vitákban. 
Több hozzászólás után a pedagógiai szakosz-
tály határozatilag kimondta, hogy a kérdést 
örömmel tartja napirenden. Az értekezlet máso-
dik tárgya Peres Sándor előadása a főváros 
iskolaügyi terveiről. Igen élénk vita fejlődött 
ki e tárgyban. A tanítók a tanítói önérzet meg-
sértését és a fővárosi népoktatási ügv vissza-
fejlesztését látják a tervbevett intézkedések-
ben, a melyek a tanítói fizetést redukálni és 
előléptetésüket megnehezíteni akarják. Az 
összes egyesületeket fölhívják az ellenállásra. 

R A Csauádmegyei Tanító Egyesület 
battonyai járásköre Tornyán az áll. isk. helyi-
ségében a következő tárgysorozattal tartotta 
meg rendes tavaszi ülését: 1. PaiOik Imre 
járásköri elnök rámutatott a tanítók munka-
körére, társadalmi helyzetükre s örömmel üdvö-
zölte a csaknem teljes számmal megjelent 
tagokat. 2. Veszelovszki János tornyai áll. el. 
isk. tanító gyakorlati tanítást tartott az I-ső 
fiúosztályban a számtanból: összeadás a lii-os 
számkörbea. 3. Porda Szilárd tornyai áll. tanító 
elemeztetett a Ill-ik fiúosztályban; bemu-
tatta, hogy mily fényes eredményt mutathat 
föl még egy idegen ajkú tanító is, ha előbb 
mondattant s csak azután tanít szótant. Az 
egész járáskör lekötött figyelemmel hallgatta 
végig a derék lantestület nevezett két tagja 
szereplését s valóban értékkel bíró tanításukért 
jegyzőkönyvileg is köszönetet szavaz. 4. „A 
pásztor fiú"-ról tartott pedagógiai értekezést: 
Földes Ferencz mezőhegyesi tanító. 5. „A fiú-
gyermekek kézügyesítésé"-ről értekezett: Veress 
Károly tornyai áll. isk. igazgató. 6. „A föl-
vigyázó alkalmazása a népiskolá"-ban. Érte-
kező : Orbán Ferencz battonyai ev. ref. tanító. 
7. „Iskolaszékek és Gondnokságok hatásköré 
ről értekezett: Veress Károly tornyai áll. isk. 
ig. 8. „A tehetség és szorgalom"-ról érteke-
zett : B. Szabó Imre mezőhegyesi tanító. 9. Az 
alapszabályok módosítását ismertette: Irlanda 
Dezső makói tanító. 10. ,, A Tanítók Tanács-
adója" czímű hézagot pótló, minden tanító 
által nélkülözhetetlen müvet ismertette, kar-
társai szives figyelmébe ajánlotta s rámutatott, 
hogy egy tanító asztaláról sem lenne szabad 
annak hiányoznia: Veress Károly. A jövő 
gyűlés idejének és helyének megállapítása az 
elnökségre bízatott. 
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Régi idők emléke. 
Érdekes kérvény birtokába jutottam, mely 

egész terjedelmében így hangzik: 
„Nagy Méltóságú, s Méltóságos Püspök 

Nékünk Kegyes Földes Uraságunk!! 
Alább meg írattak Rába Csanaki Helység-

nek lakosai közönségesen esedezünk mélly 
alázatossággal Kegyelmes Földes Uraságunk 
szine előtt a végett: Hogy az eddig Kegyes-
sen meg adott Oskola Füttéshez szükséges 
Fát Kegyeimessen resolválni Méltóztatnék, — 
Mivel: — 

Boldog emlékezetű Vilt József Győri Püs-
pök Esztendőnként két öli Szalmát resolválni 
Méltóztatott, a mellyet a Felséges Cs. Kir. 
Kamara is helyben hagyván ki szolgáltatta; 
Utóbb pedig Hertzeg Svartzenberg a Gulya 
Marhát szaporítván, és a Rákosi*Birkákat is 
Telelísre ide hajtatta, kívánta ezen Füttés 
eránt való szükségünket Tüzelő Fával ki pó-
tolni ; Kinek nem vélt halála után ezen Kegyes 
resolutióját a Fels. Kamara is helyben hagyta, 
és úgy Nagy Méltóságod is Püspökséginek 
által vételekor Kegyessen ki adatta. 

Esedezünk újra mélly alázatossággal mint 
Kegyelmes Földes Uraságunk Kegyes Szine 
előtt; Hogy Méltóztassa Szegény Gyermekeink 
sorsát tekintetbe venni, és számokra Tüzelő 
Fát Kegyessen resolválni, mert egyébaránt a 
Télnek kegyetlensége miatt Gyermekeink az 
Oskolából ki maradni kéntelenéttetnek; Mi 
pedig szegény szülék azon volnánk, hogy 
Gyermekeinket mint a jó erkölcs, mint a 
Keresztényi tudományokban oktattatván, jó, s 
engedelmes Polgárokat nevelhetnénk. 

Melly vélünk teendő ingyen Kegyelmiért 
Kettőzött Jobágyi hiv szolgálatunkat ajánl-
ván, Szentséges Kezeinek tsolkolásunk mellett 
vagyunk 

Nagy Méltóságú Püspök 
mint Kegyes Földes Uraságunknak 
Rába Csanakban 3. Január 1830 

legalázatossab Fejhajtó 
szegény Jobbágyai a Kö-
zönséges lakosok. 

(Rubrum) 
Eő Méltósága 

A Nagy Méltóságú 
Juranits Antaly Ur, 

Győri Püspök s. a. t. 
mint nékünk Kegyelmes 
Földes Uraságunknak ke-
gyes Szine eleibe nyújtandó 
alázatos esedezésünk 

a belől irt mód szerént." 
(Elintézés. A püspök saját kezű írása.) 
„A Csanaki Oskola számára annyi Rőzsét 

resolválok, a mennyit a mult esztendőben 
resolváltam; hanem mégis egy kévével keve-
sebb légyen, a nálam tudva lévő okra nézve. 

Győrött 4.-ik Január 1830. eszt. 
Juranits Antal Püspök 

m. p. 
Szó szerint közlöm az érdekes kérvényt. 

Nagyot fordult azóta a világ kereke. Érdekes 
az, hogy a jan. 3-án kelt kérvényt a püspök 
jan. 4-én már elintézte. Az is érdekes, hogy 
a földesúri jog fentartása s az úzus kikerült se 
végett a rőzse „egy kévével kevesebb légyen." 
Szeretem megőrizni az iskolára vonatkozó dol-
gokat, de szívesen átadom megőrzés végett 
rába-csanaki kollegámnak az iskolájára vonat-
kozó érdekes iratot. 

(Budapest.) Hév hegyi Iván. 

IRODALOM. 
Gyógypedagógai-Könyvtár. Ez a czíme egy 

újabban megindult könyvsorozatnak, mely a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium megbízá-
sából jött létre. A Könyvtár I. száma: „Köz-
érdekű tudnivalók a siketnémákról." A szülők 
és az érdeklődők tájékoztatására, továbbá a 
siketnémák oktatásával foglalkozni óhajtó lel-
készeknek és tanítóknak útmutatásul. Irta 
Klis Lajos, siketnéma-intézeti tanár. A könyv 
80 oldalra terjed, ára nincs jelezve. A II. 
szám: „Népszerű útmutatás a beszédhibák föl-
ismerésére és elhárítására." Szülők és tanítók 
részére. Irta dr. Sarbó Artúr, egyetemi magán-
tanár, a dadogók és egyéb beszédhibában 
szenvedők oktatására képesítő állami tanfolyam 
vezetője. A füzetke Franké Pál könyvkereske-
désében kapható. Ara 30 fillér. Ezen számo-
kat — hihetőleg rövid időn belől — követni 
fogják a hülyék és gyengetehetségüek és a 
vakok gyógypedagógiáját ismertető számok. — 
Mintegy 3 évvel ezelőtt egy napilapban a 
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gyógypedagógiáról irva, arról panaszkodtam, 
hogy „míg a sokszor emlegetett nyugati 
kultúr-államokban — jelesen Németország-
ban — minden tanítóképző - intézetben a 
jelölteket már régebb idő óta beavatják a 
hibás beszéd gyógykezelésének módszertani 
titkaiba, addig nálunk, sajnos, ez a tanítóképző-
intézetekben még ismeretlen valami. Pedig 
ennek ismerete nélkül képzett tanítót még 
csak elképzelni sem lehet. Az iskolák csaknem 
minden osztályában van 3—4, a népiskolák 
alsóbb osztályaiban pedig jóval több hibás 
beszédű tanuló. Es a tanító, a ki hivatva 
volna őket helyes beszédre tanítani, a hozzá-
forduló szülőknek útbaigazítással, tanácscsal 
szolgálni, ha jobb érzésű: ott áll a szeren-
csétlenekkel szemben megilletődve, mondhatni 
pironkodva, tehetetlenségének és hiányos kép-
zettségének tudatában." S ime, a mit alig 
reméltem volna: a panaszra indító baj orvos-
lása már foganatba véve. Bölcs közokt. minis-
terünknek mindenre kiterjedő éber figyelmét 
és éles látását a neveléstanításügy ezen fogyat-
kozása sem kerülte ki, a min a Gyógypeda-
gógiai Könyvtár kiadásával óhajt segíteni. 
Évtizedes mulasztást pótol ez a Könyvtár, 
melyet hozzáférhetővé kell tenni minden tanító 
részére s a mit meg kell ismertetni minden 
tanítóképzőben a jelöltekkel, terjeszteni kell a 
lelkészek és szülők között. — Az első szám-
ban az író, kerülve minden tudományos fejte-
getést, tömören, mindenki által könnyen meg-
érthető módon, igazi ügyszeretettel és érde-
kesen ismerteti a szerencsétlen siketnémák 
testi és lelki tulajdonságait, a bajt elősegítő 
okokat, s hogy miként korlátolhatjuk a baj 
terjedését; útmutatást nyújt ezen fogyatékosok 
nevelés-tanításában. A második füzet 8 feje-
zetben szintén ily sikerülten oldja meg föl-
adatát a beszédhibák fölismeréséről és elhárí-
tásáról. — A könyvek czéljuknak teljesen 
megfelelnek : felölelik mindazt, a mit az érdek-
lődő ezen szervi hibákban szenvedőkről tudni 
óhajt, a mit a művelt embernek róluk tudni 
kell s a mire minden tanítónak szüksége van. 
Vajha e könyvek testi és szellemi fogyatko-
zásban levő embertársaink ügye iránt a lelké-
szeket, tanítókat, szülőket és a társadalmat 
minél nagyobb érdeklődésre és nemes fölbuz-
d»lásra keltenék. Csikós Gy. 

Watz Nándor verseczi tanítónak az általa 
egybeállított új vonalrendszerű s a szépírás 
tanítására szolgáló füzeteiről (irkáiról) mi is 
tettünk már lapunkban említést s ajánlottuk 
kartársaink figyelmébe. Ugyanezt teszszük 
most is, a mikor előttünk vannak a jó kiál-
lításban megjelent füzetek, a melyek meg-

érdemlik, hogy kísérletet tegyünk velők isko-
láinkban. Az új 5 számú eredeti füzeteket 
szívesen megküldi Watz Nándor kartársunk 
minta gyanánt azoknak, a kik érdeklődnek 
iránta és mutatványt kérnek belőle. Egy-egy 
füzet ára 3 fillér. Üjraelárusítóknak 1000 drb, 
csomagolás nélkül, 24 korona. 

A Magyar Könyvtár most megjelent áprilisi 
sorozata folytatja a M. K. Shakspere-kiadását, 
Mikes Lajos fordításában közölvén Otliello-t 
(214—215. sz.)- Érdemes füzet a 216. számú 
is, mely Zrinyi Miklós-nak politikai hitval-
lását, „Az török áfium ellen való orvosságot" 
teszi olcsón hozzáférhetővé. A XVII. század-
nak e legkiválóbb prózai munkáját Ferenczy 
Zoltán látta el bevezetéssel és kitűnő jegyze-
tekkel. — A 217. szám Bársony Istvánnak egy 
újabb füzete. Czíme: Szól a puska. Természeti 
képek és vad ásztréfák. Három elsőrangú modern 
angol elbeszélőt ismertet meg a magyar közön-
séggel a 218. szám: Angol Elbeszélők Tárai. 
Phillips, Merrick és Becke — nálunk alig 
ismert három név, pedig mind a három kiváló 
novellista. Van a sorozatban végül a M. K. 
Peío/f-kiadástnak egy líjabb füzete is (2 35. sz.), 
a „Románezok," melyet Lenkei Henrik látott 
el bevezetéssel és Akantisz Viktor illusztrált. — 
A Magyar Könyvtár eddig megjelent számai 
részletfizetésre is kaphatók. Teljes jegyzékkel 
ingyen szolgál minden könyvkereskedés. Meg-
rendelhető egyes füzetenkint is Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyv-
kereskedésében, Budapesten, VI., Andrássy-út 
21. sz. alatt és minden könyvkereskedésben. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Hurguly János oki. tanítót a 

russi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Czermann 
Ferencz oki. tanítót a bethlenházai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Arnold János és 
Leopold Karolina oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a soborsini áll. el. népiskolához r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Binder Hildegard oki. tanítónőt a 
vajda-hunyadi áll. el.]népiskolához r. tanítónővé; 
Győry Jánosné, szül. Csobod Mária oki. óvónőt 
a huszti áll. óvóhoz áll. óvónővé; Bősz István 
és Králik Andor oki. tanítókat az almás-
kamarási áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; 
Polyák Mihály oki. tanítót a bereg-felső-remetei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Varga Mária 
oki. tanítónőt a déznai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Francsák Mária oki. kisdedóvónőt 
áll. kisdedóvónővé s állandó szolgálattételre a 
trsztenai felvidéki magyar közművelődési egye-
sületi óvodához beosztotta. 
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Áthelyezte: Czucza János kalotaszent-
királyi áll. el. isk. tanítót a bánffy-hunyadi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségben. 

Végleg megerősítette: Rainer Mária lajos-
falvai közs. el. isk. r. tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Stich Kálmán, 
kassai közs. el. isk. munkaképtelennek talált 
tanító részére évi 1140 -koronát; Kirchknopf 
Ferencz pomogyi szolgálatképtelen r. kath. 
tanítónak évi 960 koronát; özv. Emecz Józsefné, 
szül. Braun Borbála keszthelyi közs. isk. 
tanítónőnek évi 1180 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Hosszú János kalocsai és papteleki gör. kath. 
nyugdíjazva volt el. isk. tanító özv., szül. 
Mosucz Rebeka részére évi 300 koronát; néh. 
Torma Antal nyug. m.-pécskai közs. tanító 
özvegye, szül. Tomány Katalin részére évi 442 
koronát; néh. Gaál János uraji nyug. r. k. 
tanító özvegye, szül. Szedlák Francziska 
részére évi 300 koronát; Vámos Imre újbányái 
áll. el. isk. tanító özvegye, szül. Kaldrovics 
Jolán és két kiskorú árvája részére összesen 
733 korona 32 fillért; néh. Gémessy Miklós 
galgóczi áll. polg. isk. tanító négy kiskorú 
árvája részére együtt évi 765 K. 32 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Más felekezeti tanuló tanításdíja tekinte-

tében az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 45. §-át 
kell irányadóul venni, mely szerint „ott, hol a 
más hitfelekezetekhez tartozó gyermekek száma 
a 30-at el nem éri, ezen gyermekek is — a 
mennyiben szülőik oktatásukról más úton nem 
gondoskodnának — a létező felekezeti iskolába 
fognak járni s szüleik ezen iskola költségeihez 
ugyanazon módon és arányban fognak járulni, 
mint azon hitfelekezet tagja, mely az iskolát 
föntartja— Tanítóképesítés ügyében az a 
válaszunk, hogy a ki középiskolai VIII osztályt 
végzett, az a VI osztályt végzettel eshetik egy 
szempont alá az állami tanító-képezdei rend-
tartás tekintetében; t. i. ezen az alapon csak 
a IH-ik évfolyamba vehető föl különbözeti 
vizsgálat mellett. Az olyanok azonban, kik 
gimnáziumi vagy más középiskolai nyolcz 
osztályt végeztek és e mellett egy éri 
tanítói gyakorlatot tudnak igazolni: 
azokat fölmentik a magán osztályvizsgálatok 
alól s tanítók ép esítöre bocsátják a képe-
sítő szabályzat 8. §-a alapján. — Gör. kel. 
román tanulók sziinetnapjai állami és 
községi népokt. tanintézetekben a közokt. 
min. 1896. évi 71.667. sz. rendelete alapján 
ezek: a) A hol gör. kel. vallás-felekezetnek 
temploma van: Újév, Krisztus körülmetéltetése, 
Vízkereszt, Gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó-

Boldogasszony, Szent-Péter és Pál apostolok, 
Kisasszony, Mária áldozása, Karácsony első 
és másodnapja, Nagypéntek, Húsvét hétfő, 
Krisztus menybemenetelének napja, Pünkösd 
hétfő napja, A helybeli templom védszentjének 
napja, b) A hol a gör. kel. vallás-felekezet-
nek nincs temploma: Karácsony két napja, 
Vízkereszt, Húsvét hétfő napja, Krisztus 
menybemenetele napja, Pünkösd hétfő napja. — 
Alsó-Bagod. Hat kérdésre — pedig életbevá-
gókra — kiván tőlünk választ s mégsem 
tartja érdemesnek becses nevét tudatni, hanem 
jelige alatt poste restante küldött levelet vár 
tőlünk. Lapunk komolysága s a mi komoly 
szolgálatunk a tanítók ügyének nem engedi 
meg, hogy ily eljárás után tüzetes választ 
adjunk. — Duuántuli. 1. Állami és törvény-
hatósági szolgálatban álló tanítók, tanárok a 
kir. tanfelügyelőt a közigazgatási bizottságban 
helyettesíthetik a közokt. min. 1891. évi 4380. 
sz. rend. értelmében. Egyébként is a népneve-
lési tanfelügyelők számára 1876. évi 20.311. 
sz. rendelettel kiadott Utasítás 4. §-a alapján 
a tanintézetek meglátogatására ahhoz értő 
egyéneket küldhet ki. 2. Fegyelmi ügyébe 
nem avatkozhatunk. Kérjen szomszéd kartár-
saitól tanácsot, a kik jobban ismerik a helyi 
viszonyokat s a fölmerült hatósági beavat-
kozás alapját, irányát, méreteit stb. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. A m. hét legnevezete-

sebb külföldi politikai eseménye a porosz 
országgyűlés föloszlatása volt. A kormány, nem 
tudván többséget biztosítani csatomajavasla-
tainak, föloszlatta a képviselőházat, három mi-
nister meg beadta lemondását. Egyelőre ennyi 
az egész, de lehet esetleg komolyabb folyta-
tása is. — A kinai helyzet még mindig bizony-
talan, sőt újabban annak a hire jött, hogy a 
kinai seregek összeverődtek s erős ütközetök 
volt a német csapatokkal. Dél-Afrikában is 
foly még a harcz, de hogy mi történik oda 
lenn, nem lehet bizonyosan tudni az angol 
távirat-czenzúra miatt. Hogy az angoloknak 
nincs valami rózsás dolgnk, abból látjuk, hogy 
újabban is 500 angol katonát fogtak el a 
búrok, a kik állítólag French tábornokot is 
elfogták, de becsület-szóra szabadon eresztették. 

— Estély a Tanítók Háza javára. A „Sop-
ronvármegyei Általános Tanítóegyesület11 f. hó 
2.-án tartotta első rendes és díszközgyűlését, 
melyet 1.-én este hangversenynyel és tánczczal 
egybekötött ismerkedő-estély előzött meg. 
Az estély, mely minden tekintetben kitűnően 
sikerült, a Kaszinó termeiben folyt le s meg-
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jelent azon a soproni társadalom színe-java. 
A műsor ügyesen volt összeállítva. Az ág. 
liitv. ev. tanítóképző-intézet énekkara és a 
Soproni Férfidalkör szabatosan előadott ének-
kel, Altdörfer Viktor zongora-játékkal, Kelemen 
Gizella tanítónő és Balogh István segédtan-
felügyelő szavalattal vettek részt a hangver-
senyen, míg SimJcó Endre tanár a bemutat-
kozót mondotta el. Nagy hatást keltett Balogh 
István szavalata, a ki „Napszámosok" czímü 
költeményét (a tanítói pálya és a tanítók 
működésének apoteózisát) szavalta el. A hang-
verseny után táncz volt. Az estély úgy erköl-
csileg, mint anyagilag kitűnően sikerült. Az 
uj egyesület első föllépése egy csapásra 
meghódította a sopronvárosi és megyei közön-
séget, a Tanítók Háza meg szép jövedelmet 
lát az estélyből. Május 2.-án volt a közgyűlés 
és a díszgyülés. Ezekről „Egyesületi élet" cz. 
rovatunkban számolunk el. 

— Az Eötvös-alap érdekében Kozma 
Ferencz kir. tanácsos, tanfelügyelő a következő 
lelkes fölhívást intézte a kolozsmegyeí tanítók-
hoz : .Tisztelt Tanító Úr! Az 1875 ben alakult 
„Eötvös-alap országos tanítói segélyegyesület," 
melynek mult évi vagyonmérlege 341.837 
koronával záródott, már eddig is megbecsül-
hetetlen jótéteményeket gyakorolt tagjainak s 
azok özvegyei, árvái és tanuló gyermekeinek 
segélyezésével. Ezen czímeken csupán a mult 
évben 28.231 korona értékű segélyt nyújtott. 
Közreműködasével eszközölte ki dr. Wlassics 
Gyula közoktatásügyi minister úr az ország-
gyűléstől azon egymillió korona államsegélyt, 
melyből Budapesten már megnyílt a „Ferencz 
József Tanítók Háta" és Kolozsváron is a 
jövő évben felépül egy hasonló intézet. Ezek-
ben az „Eötvös alap" még fokozottabb mér-
tékben nyújt támogatást a tanítók azon gyer-
mekeinek, a kik felsőbb tanintézetekben vagy 
szakiskolákban tanulva, a „Tanítók Házá"-ban 
lakást, élelmezést és nevelői gondozást nyernek. 
Szóval: az egyesület olyan előnyös helyzetbe 
jutott, hogy abban hazánk tanítósága felekezeti 
és nemzetiségi különbség nélkül egyik legfőbb 
támaszát üdvözölheti. Minden tanító és tanítónő 
saját maga és családja javát mozdítja tehát 
élő, ha ez egyesület rendes tagjai sorába belép. 
Az évi rendes tagsági díj három korona, vagy 
pedig egyszermindenkorra fizetendő ötven 
korona, melyet öt év alatt tíz koronás részle-
tekben lehet törleszteni. Remélem, hogy vár-
megyénk tanítósága örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy e jótékony egyesület áldásait 

maga és övéi számára biztosítsa. Igaz jóakarat 
tal szólítom föl azért Ont, hogy ez egyesületbe 
belépni el ne mulaszsza s a túlsó lap rovatait e 
czélból kitöltve, azt egy levélborítékban hozzám 
visszajuttassa. (A kir. tanfelügyelő e felhívás 
mellett egy elkészített rovatos ívet is küldött az 
illető tanítóhoz kitöltés és aláírás végett.) A tag-
sági díjak az itteni gyűjtő-bizottság pénztárnoká-
hoz, Sólyom János városi polgári iskolai tanár 
lírhoz küldendők pósta utalványnyal, 4 fillér kéz-
besítési díj hozzászámításával. A tanítói állomás 
változása a pénztárnoknál mindig bejelen-
tendő — a tagsági jog nyilvántartása czéljából. 
Szivélyes üdvözlettel: Kolozsvárt, 1901. április 
hó 23. Kozma Ferencz, kir. tanfelügyelő." — 
Hasonló fölhívást az összes kir. tanfelügyelők 
intézhetnének —• a tanítók érdekében — a 
tanítósághoz. 

— A fészek oltalma. A hivatalos „Buda-
pesti Közlöny"-nek április 30,-i számában 
megjelent a földmívelési minister rendelete, a 
mely védelmébe veszi a mezőgazdaságra hasz-
nos állatvilág négy emlősét és tömérdek rovar-
pusztító, szúölő madarát. A négy emlős: a 
denevér, a vakondok, a cziczkány és a sün. 
A madarak száma légió s a rendelet névsor 
és tájszólás szerint csoportosítja őket s e sok 
névben nincs egyetlen magyartalan sem, a mi 
szép bizonysága zoológiánk magyar nyelvérzé-
kének. Még az éjféli huhogó madárra is talál-
tak kellemes nevet, elnevezvén gyöngy-bagoly-
nak, a mely megállja a helyét a legszebb 
madárnevek: a kaczagó sirály, a kőszáli fecske, 
a hógalamb, a tüzesfejű királyka és a kékbegy 
mellett. A madarak védelme után következik 
a fészek oltalma. A ki a fölsorolt állatokat 
pusztítja, a madarak fészkét földúlja, tojást, 
madárfiókot hatósági engedelem nélkül szed, 
kihágást követ el és száz koronáig büntethető. 
A hatósági engedelem pedig csak tudományos 
czélra adható s engedelem nélkül még szállí-
tani se szabad a fölsorolt állatokat. Az enge-
delmet honi tudományos intézet vagy szaktudós 
Írásos kérelmére adja ki a hatóság korlátolt 
mértékben, legfeljebb tíz állat elfogására, tíz 
fészek és tojás szedésére. A rendelet végül az 
engedelem mintáját is közli, a szállítás enge-
delmével egyetemben. Hogy ez a hasznos 
rendelet ne maradjon részben hatás nélkül, 
ahhoz szükséges, hogy a tanítók vissz tartsák 
az iskolásgyermekeket a madártojás-szedéstől 
és a fészekfosztogatástól, a mire föl is kérjük 
ezennel t. kartársainkat. 

— Első segélynyújtás. Krassó Szöre'ny-
vármegye bogai járása az első, a hol az élet-
mentő-tanfolyamok első cziklusa immár be is 
fejeződött. Rendezte pedig ezt a járás főbírája 
az összes községi- és körjegyzők, bírák, elül-
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járók, bábák, községi- és mezőőrök, csendőrök, 
tűzoltó parancsnokok részvételével minden 
hónapban kétszer más-más községi-, illetve 
körjegyzőségi székhelyen, hová meghivattak 
még az illető községek lelkészei, tanítói s a 
szokásos közhírré tétel által a község egész 
lakossága, úgy, hogy a községházán vagy az 
iskolákban tartatni szokott ilyen előadások 
alkalmával rendesen szépszámú hallgatóság vett 
részt s vehetett kioktatást az első segélynyújtás 
körüli legszükségesebb tennivalókban. Az elő-
adásokat Mérei Manó dr. járási orvos és a 
lugosi áll. főgimn. egészségtan tanára tartotta. 
Ugye nő a lugosi tanítói járáskör má jus 4.-én 
tartott tavaszi körgyülésére is fölajánlotta szak-
előadásának megtartását. 

— A Tanítók Tanácsadója czímü útmu-
tató könyv érdekében a battonyai járáskör 
ülésén Veress Károly igazgató-tanító a követ-
kező fölhivással fordult kartársaihoz, mely szól-
hat az ország összes tanítói járásköreinek: 
„Igen tisztelt járáskör! Szeretett kartársak! 
A tanítóság régen érzi hiányát egy olyan 
könyvnek, melyben megtalálhatná azon fontos 
és nevezetes törvényeket és rendeleteket, me-
lyekre tanítói életünkben föltétlen szükségünk 
van s a mely nemcsak a tanítók jogviszonyaira 
vonatkozó törvényeket és rendeleteket, hanem 
azok értelmében teendő eljárásokat is egész 
részletességgel közli. Ujváry Béla és dr. Göőz 
József a „Néptanítók Lapja" érdemes szer-
kesztői, kik naponkint tapasztalják, hogy a 
tanítóknak hány oly, legtöbb esetben saját 
személyüket érdeklő ügyek fordulnak elő, me-
lyek, ha nem a kellő időben és módon intéz-
tetnek el: ügyüket késlelteti, sokszor anyagi 
károsodást is von maga után. E két kiváló 
tanügyi férfiút a tanítók iránti rokonszenvek 
és önzetlen szeretetük arra ösztönözte, hogy 
egy útmutatót, jobban mondva tanácsadót 
adjanak a tanítók kezébe. Mély tudás, alapos 
ismeret és sok fáradság után ma a tanítóság 
eme nélkülözhetetlen könyve előttünk áll. 
Áttekintés végett átadom tagtársaimnak s ké-
rem, szerezzék meg önmaguk vagy a tantestü-
leti könyvtár részére, mert önmaguknak hasz-
nálnak vele. Világos, hogv a tanítóságot már 
ezen nagybecsű munkájával is halára kötelezte 
a „Néptanítók Lapja" két érdemes szerkesz-
tője; de még világosabb az: hogy egy — ha 
nem tanítói is — de testületi könyvtárból 
sem lehet s szabad e régen nélkülö/.öit tanács-
adónak hiányoznia. Veress Károly, all. isk. 
igazgató." 
O o 

— Rövid liirek. Kérdem a Jánn-há a és 
vidéke tanítóihoz. A „Tanítók Háza gyufáját" 
és „szappanját" Singer Sándor (Spit/er S. 
utóda) jánosházi kereskedő fólszolításomra 

megrendelte: kérem a kartárs urakat, hogy 
nevezett kereskedő úrtól vásárolják a mi 
czikkeinket. Pálfa, (Vasm.). Kartársi szeretet-
tel: Sztrókay Lajos. — Gyűlések. A beregvár-
megyei általános tanítóegyesület szolyvai járás-
köre május hó 16-án Álsó-Vereczkén tartja 
tavaszi körgyülését. Gyűlés végeztével táncz-
mulatság lesz, melynek tiszta jövedelme a buda-
pesti „Ferencz József Tanítók Háza" javára fog 
fordíttatni. A nógrádvármegyei tanítóegyesület 
nógrádi köre ez évi körgyülését május hó 9-én 
Rétságon a r. kath. iskola tantermében tartja 
meg. A kolozsmegyei tanítótestület bánffy hvnyad-
almásmenti köre folyó tanévi második rendes 
közgyűlését május hó 15.-ikén tartja Kis-
Sebesen. A marostordamegyei általános tanító-
testület görgényi kvre ez évi tavaszi gyűlését 
Marosvécsen folyó évi május hó 14.-én tartja 
meg, melyre a t. tagtársak és tanügybarátok 
tisztelettel meghivatnak. A gyűlés kezdete 
d. e. 10 órakor. A brassómegyei tanítótestület 
folyó évi május hó 18.-án Apáczán az állami 
iskolában tartja rendes közgyűlését. 

— Fölvétel tanítóképzőkbe. A kolozsvári 
m. kir. állami tanítóképző-intézetben a föl-
vételi vizsgálat letehetésére engedélyt nyertek 
részére a fölvételi vizsgálat idejéül 1901. évi 
julius hónap l-ének délelőtti 8 órája tűzetik 
ki. A tanítóképző intézet harmadik évfolya-
mába fölvehetők, a kik a polgári vagy közép-
iskola hat osztályát sikerrel elvégezték. Az 
ilyen tanulók az I. és II. évfolyam különbözeti 
tárgyaiból vizsgálatot tesznek. A fölvétel és 
segélyezés iránti kérvények a kolozsvári állami 
tanítóképző-intézet igazgató-tanácsához czím-
zendők s legkésőbb ez évi május hónap 31-ig 
az igazgatónál nyújtandók be. A tanítóképző-
intézettel 80 növendék számára berendezett 
internátus van egybekapcsolva, melyben sze-

; génysorsú, példás magaviseletű és szorgalmas 
tanulók államsegélyben részesülnek. A jövő 
1901/2. iskolai évre az első évfolyamba föl-
vehető 20 benlakó és 10 bejáró, összesen 
30 növendék. A 20 benlakó tanuló közül 
öt teljesen ingyenes ellátásban részesül, neve-
zetesen kap lakást, étkezést, fűtést, világítást, 
mosást és gyógykezelést. Egy teljesen ingyenes 
hely havonkinti 28 korona kedvezménynek 
felel meg. Ugyanilyen teljes ellátásra fölvétetik 
öt tanuló havonkinti 14 korona befizetéssel, öt 
tanuló iiavoi kinti 10 korona befizetéssel és 
ö", tanuló ba onkinti 6 korona befizetéssel. 
A bejáró növen b kek közül 5 tanuló havon-
kiuti 20 korona < sztöndíjban részesül. — 
A lohin e i áll tanítóképző intézetben a jövő 
iskolai évre 15 ingvenes étkezési és 10 inter-
nit.usi kedvezményes elv üresrfdik meg. Ezekre 
a helyekre csak L osz ályos növendékek vétet-
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nek föl. A rendtartási szabályzat 10. és 11. 
szakaszában körülírt föltételeknek megfelelően 
ellátott kérvények f. é. május 31-ig nyújtandók 
be a losonczi tanítóképző igazgatójához. — 
A „Magyarországi központi Fröbel-nőegyesület" 
által föntartott áll. segített óvó- és tanítónő-
képző-intézetnek (Budapest, VI., Bajza-u. 27.) 
első osztályába az 1901/2. isk. évre fölvétetnek 
oly ép testű tanulók, a kik 14. évüket betöl-
tötték, de 18 évesnél nem idősebbek és a felső 
népiskolát, a polgári, felsőbb leányiskola, leány-
gimnázium IV osztályát elvégezték. Az elnök-
séghez vagy igazgatósághoz intézendő kérvé-
nyek keresztlevéllel (születési biz.), iskolai 
bizonyítványnyal, illetőleg évharmadi értesítővel, 
tiszti orvosi bizonyítványnyal (mely igazolja, 
hogy folyamodó a tanítónői pályára teljesen 
alkalmas) és esetleg szegénységi bizonyítvány-
nyal látandók el s f. évi május hó Sl-ig kül-
dendők be. A fölvett növendékek négy évi 
tanfolyam alatt tanítónőkké képeztetnek, de 
kivételesen ministeri engedélylyel, a II. év-
folyam végeztével óvónő-képesítő vizsgálatot 
tehetnek. Minden növendék bejáró, az intézet 
részéről anyagi segélyt nem kap, de sem tan-, 
sem beiratási díjat nem fizet. — A lévai tanító-
képzőben a jövő évre fölvétetik: az I. osz-
tályba 30 tanuló; ingyen köztartást kap 5; 
köztartásra 180 korona segítséget 4 ; köztar-
tásra 120 korona segítséget 5; 120 korona 
pénzsegélyt 4 ; egész díjas 12. A II. osztályba 
26 tanuló; ingyen köztartásos 7; 180 korona 
értékű köztartást élvez 5; 120 korona értékű 
köztartást élvez 5; egész díjat fizet 7; 180 
korona pénzsegélyt kap 3. A III. osztályba 
26 tanuló; ingyen köztartást nyer 7; 180 ko-
rona értékű köztartást élvez 7; 180 korona 
pénzsegélyt kap 6; egész díjat fizet 6. A IV. 
osztályba 21 tanuló; ingyenes köztartásban 
részesül 11; 180 kor. értékű köztartást kap 5; 
240 korona pénzsegélyt nyer 4 ; egész díjat 
fizet 1. A kérvények (a ministerhez ezímezve, 
1 koronás bélyeggel) 1901. junius l- ig a lévai 
állami tanítóképző-intézet igazgatóságánál adan-
dók be. Az ingyenes élelmezésben részesülő 
növendékekért az állam fizeti az évi 240 ko-
rona élelmezési díjat. A kik 180 korona élel-
mezési segítséget kapnak, azok évi 60 koronát 
fizetnek az intézet pénztárába az élelmezési 
költség pótlásaképen. A 120 korona élelmezési 
segítségben részesülő tanulók 120 korona pótló 
élelmezési díjat fizetnek. A fölvételről az inté-
lélektanból, módszertanból, ének és zenéből a 
zet igazgatósága minden folyamodót idejében 
értesít. A tanítóképző III. osztályába oly folya-
modó is vehető föl, a ki a polgári vagy közép-
iskola hatodik osztályát legalább elégséges 
sikerrel elvégezte s a test- és egészségtanból, 

pótló-vizsgálatot leteszi. A pótlóvizsgálatok 
1901 szeptember első napjaiban lesznek. — 
A máramarosszigeti állami tanítóképző-intézet-
ben a tanképesítő Írásbeli vizsgálatok f. évi 
junius hó 3., 4. és 5. napjain tartatnak meg. 
A ministeri engedélylyel bíró jelöltek IV-ed 
éves magánvizsgálata május hó 23-án reggeli 
8 órakor kezdődik. A tanképesítő szóbeli része, 
az új szabályzat értelmében, junius hó 2-ik 
felében leend. Erről az érdeklettek az Írásbeli 
vizsgálatok bevégzése után értesíttetnek. — 
A csáktornyai állami tanítóképző-intézet első 
osztályába a jövő tanévre 25 növendék vétetik 
föl államsegélylyel. Minden fölveendő növendék 
elsősorban lakást és mosást kap ingyen. Ezen-
kívül szorgalmához és vagyoni állapotához 
képest: ingyen, havi 6, 12, 18 vagy 24 koro-
náért az intézet köztartásán élelmezést nyer. 
A kérvények junius 10-ig a tanítóképző-inté-
zet igazgatóságához küldendők. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Peres Sándor (tiszteletdíját) 5 K.; 
Madar Júlia 10 fillér; a módósi izr. el. isk. 
növendékeinek szini előadásából (bek. Iíoscnberg 

\ Ármin) 31 K. 73 f.; Máhr János 10 K.; 
Szabó Károly kir. tanf. 20 K.; Kelemen Gizella 
2 K.; Toldy Ferencz, Nagytótfalu (márczius 
15.-iki ünnepen 10 fillérjével befolyt bevétel-
ből) 4 K. 20 fillér. — 2 . , Eötvös-alapra: 
Kránich Károly 40 fillér. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 
44. szám.) 

— Az Eötvös-alap pénztárosánál a fő-
városi Ínségesek javára 9 K. 70 fillér folyt be; 
ehhez hozzájárultak: Vályán Illésné 1 K.; 
Erdős István 50 f.; Lázár József 20 f.; 
Lederer Ábrahám 4 K.; Péterfy Sándor 1 K.; 
Demesné-Albu Mária 2 K.; Schmidt Albin 1 K. 
Schmidt Albin pénztáros úr ezt az összeget 
kiosztás végett a VII. ker. elüljáróságnak adta 
át, melynek nevében Eszláry Sándor elüljáró 
(22.946. sz. a.) köszönetet mondott úgy neki, 
valamint a nemesszivű adakozóknak. 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját'1 és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tartalom : Tanítók az alkoholizmus ellen. E. 
Keményfi Katinka. — A tanítónő létkérdése. Dororjságliy 
Dénesné. — A hazai tanítóképzés új iránya. Láng 
Mihály. — Az Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövet-
kezetéről. Mihály Gábor. — A záróvizsgálatok kérdé-
séhez. Nagy Béla. — Egyesületi élet. — Szünóra: 
Régi idők emléke. Révheciyi Iván. — Irodalom. 
Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Oőőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 19-ik számához. 

26.784. szám. 

Mezőgazdasági tanfolyam a nép-
tanítók számára. 

A m. kir. földnrívelésügyi minister a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése czéljából folyó évi julius hó 15-étől 
augusztus hó 10-éig: 

1. adai, 2. algyógyi, 3. csákóvári, 4. csabai, 
5. hódmezővásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karezagi, 
8. komáromi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-
szentmiklósi, 12. rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szt.-
imrei iskolákon 20—20, összesen 280 néptanító szá-
mára négyhetes gazdasági tanfolyamokat rendez. 

A négyhetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító egyszáz (100) korona átalányban részesül, 
melyből útiköltség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly 
néptanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfo-
lyamon még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók ille-
tékes vármegyei tanfelügyelőségük útján jelent-
kezhetnek. 

(14/h—m—3) M. kir. földmívelésiigyi minister. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Rácz-Almá.s áll. seg. közs. népiskola egyik osz-

tálytanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
kilenczszáz korona készpénz s az iskolaépületben 
2 szoba, konyha, kamra és mellékhelyiségekből álló 
szabad lakás. Megválasztottnak kötelessége ezért az 
iskolaszék által kijelölt osztályban tanítani, hitok-
tató akadályoztatása esetén ezt helyettesíteni, a 
gyermekeket hetenkint kartársaival fölváltva, vasár-
és ünnepnapokon pedig a 32.543/99. sz. min. ren-
delet értelmében, saját osztályát a szokásos istentisz-
teletekre vezetni s ott rájok felügyelni. Kérvények 
az iskolaszékre czímezve, junius 8-ig bezárólag az 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Személyesen megje-
lenők előnyben részesülnek. Az állás szept. 1.-én 
elfoglalandó. Rácz-Almás közs. iskolaszékének f. é. 
ápr. 9-én tartott üléséből. Pödör István, r. kath. 
plébános, iskolaszéki elnök (386—II—2) 

Ó - K a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. segéd-
kántor kerestetik. Fizetése havonkint húsz korona 
ellátással. Jelentkezhetnek Kek Bélánál. 

(385—II—2) 
Az iglól ág. h. ev. egyházközségnél betöltendő 

orgonista-kántortanítói állásra ezennel pályázat nyit-
tatik. A f. évi szept. hó 1-én elfoglalandó állás 
jövedelmezése 1200 K évi fix fizetés, a szokásos stóla 
és három szobából, konyhából, éléskamarából és a 
szokásos mellékhelyiségekből álló természetbeni lakás 
a lelkészlak udvarában. A részletes kötelezettségek 
dr. Walser Gyula, iglói ev. lelkész úrnál megtud-
hatók. Véglegesen alkalmazott egyének véglegesen 
alkalmaztatnak, máskülönben a választás egy próba-
évre történik. Az ág. h. ev. pályázók kellően föl-
szerelt folyamodványaikat, melyekben a szakképzett-
ségen kívül még a nyelvismeret is kimutatandó, f. é. 
junius hó végéig alulírott egyházfelügyelőhöz bekül-
deni, esetleg annak felhívására magukat személyesen 
bemutatni fölkéretnek. Kelt Iglón, 1901 május 2. 
Topscher György, egyházfelügyelő. (400—III—1) 

Kecskés! (Zólyomm.) evang. tótnyelvü elemi 
iskola okleveles tanítót keres. Fizetése: államsegély 
készpénzben 528 korona; egyházsegély 272 korona. 
Lakás és tűzifa. Pályázni alulirotthoz. Osztrolukán, 
1901 ápril 30-án. Hurtay György, ev. lelkész. 

(398 III—1) 

Helyettest keresek azonnal kántorságot végezni, 
levelek Vasas Dezső kántortanító Borsod-Ivánka. 

( 3 9 4 - 1 - 1 ) 
Köpösdre (Nyitram.) róm. kath. okleveles férfi-

vagy nőtanító kerestetik. Jövedelem : 000 kor. kész 
pénz, 20 kor. tűzifára, egy bútorozott szoba lakásul. 
Kötelessége: Il-ik osztályt tanítani, tót-magyar nyelv 
bírása követeltetik. Kérvények iskolaszékre czímezve 
főtiszt. Ligday József plébános úrhoz Köpösdre 
intézendők. Pályázati határidő 1901 julius l-ig. 
Iskolaszék. (399-1—1) 

A vallás-alap által föntartott puszta-ecsegi róm. 
kath. elemi népiskolai tanítói állomásra f. évi május 
hónap 12-re pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
1. az alapítványi urad. részéről előleges havi részle-
tekben fizetendő 600 korona évi fizetés, természet-
beni lakás az iskolaépületben és az ehhez tartozó 
gazdasági mellékhelyiségek használata; 2. az alapít-
ványi urad. haszonbérlők által előleges negyedévi 
részletekben kiszolgáltatandó — nyugdíjba be nem 
számítható — 10 hl. buza, 4 hl. árpa, 4 szekér 
tüzelőszíllma, továbbá 1 hold tengeri föld bevetve, 
tizenketted hold veteményföld és egy darab koczának 
s egyszeri szaporulatának nyári legeltetése. Fölsze-
relt kérvények Frőhnert Lajos alesperes-plebánoshoz 
Dévaványára küldendők. (307—1—1) 

Rápóiton (pósta Ökörító, Szatmármegye) a ref. 
kántortanítói állomás betöltendő. Évi jövedelem 
448 korona államsegélylyel 800 korona. Pályázhat-
nak okleveles tanítók, tanítónők és óvónők. Ha taní-
tónő választatik, a kántor díjazására elvont összeg 
pótlását kérvényezni fogjuk. Kérvények junius 1-ső 
napjáig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állomás 
szeptember elején elfoglalandó. (391 — 11—1) 

A hernád-szurdoki reform, kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem : szép lakás és ker-
ten kívül okleveles tanítóknak 1000 korona évne-
gyedenkénti előleges részletekben. Okmányok junius 
2-ig a refom. lelkészhez küldendők. H.-Szurdok p. 
Hidas-Németi. (393—1—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskolaszéke 
13 újonan szervezett községi elemi iskolai, és pedig: 
5 belterületi nő- és 4 belterületi férfi-, nemkülön-
ben 4 külterületi (tanyai) tanítói állásra, 1901. évi 
május hó 31-ig terjedő záros határidővel, pályázatot 
hirdet. A belterületi, úgy a férfi-, mint a nőtanítói 
állások egyenkinti javadalma: egyezer korona évi 
fizetés, kettőszáznegyven korona évi lakbérátalány és 
egyszáz korona ötévenkinti korpótlék. A tanyai 
tanítói állások egyenkinti javadalma: kilenczszáz 
korona évi fizetés, lakás, 'A íáncz föld haszonélve-
zete és egyszáz korona ötévenkinti korpótlék. Csak 
okleveles folyamodók vétetnek figyelembe. A kérvé-
nyek a fönti határnapig alulirotthoz küldendők. 
Szabadka, 1901 április 29. Vojnich Máté s. k., iskola-
széki elnök. (402—1—1) 

A turonyi reform, egyház orgonista-tanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalom: minden pártól 
egy nyolezada buza tetézve, egy nyolezada csutás 
kukoricza és 14 liter bor vagy folyó ára. Fizető 
pá,rszám 80. Az egyháztól 5 öl kemény hasábfa. 120 
korona a községtől évnegyedenkint előre. Az orgo-
nálásért 4 hold föld haszonélvezete. Tandíjat fizet 
minden gyermek 28 liter bort, két nyolezada csutás 
kukoriczát és egy csirkét. Tankötelesek száma 25. 
Tisztességes lakás, kert. Pályázhatnak okleveles 
tanítók vagy tanítónők. Az állás f év augusztus 
1-én elfoglalandó. Pályázatok f. év junius hó 15-ig 
a lelkészi hivatalhoz czímzendők. (406—I—1) 

Pálosnagymezö i kántortanítói 17-ik számban 
közzétett pályázat határideje május 26-ig meghosz-
szabbíttatik azzal, hogy a stólajövedelem (3000 lélek 
után) jelenleg duplára emeltetett. Schifferdecker 

' Ferenez, plébános. (404—1—1) 
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A pelbárthidai ev. ref. kántortanítói állásra, 
melynek javadalma föld, termény, készpénz és állam-
segélyből áll s 800 koronában van megállapítva, 
pályázat hirdettetik. Csak okleveles tanítók pályáz-
hatnak. Pályázati kérvények 1901 máj. 18-ig adandók 
be az o*. ref. lelkészi hivatalhoz (Pelbárthida, u. p. 
Paptamási). Az állás azonnal elfoglalandó. 

(403—1—1) 
Jóhangú segédkántort keresek, ki a kántori teen-

dők összes ágában jártas. Agynemű, mosás, világí-
táson kívül teljes ellátás és havi 30 korona fizetés 
mellett. Az állás azonnal elfoglalandó. Jász-Ladány. 
Tóth Lajos, főkántor. (413—1—1) 

A szerencsi ev. református kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : tisztességes lakáson 
kívül 828 korona 80 fillér, temetési stóla 40 koro-
nára, télifütő értéke 22 koronára tehető. Egy tehén 
s egy anyasertés legeltethetési jog. Kötelességei: 
Tantervszerű tanítás, temetési s templomi éneklés 
szükség esetén lelkésznek szószéki helyettesítése; 
az állami iskolában hittan s éneklés tanítása, melyért 
az államtól 120 koronával honorál tátik. Okleveles 
tanítók okmányaikat junius 15-ig Igaz József, ev. 
ref. lelkészhez küldjék. (414—I—1) 

Jászól l a községi óvónői állásra pályázat nyit-
tatik. Javadalmazása 600 korona fizetés, 40 korona 
tüzifaátalány. szabályszerű lakás. Csak okleveles 
óvónők pályázhatnak május hó 20-ig. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen fölszerelt pályá-
zatok alúlirotthoz czímzendők. Jászó (Abaúj-Torna), 
1901 május 2. Szekeress Fr. Ödön, elnök. 

(401-1—1) 
K o v á c s i fiókközségben (Temesvármegye) I. osz-

tályú tanítói állásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 
a községtől 200 K.; 12 méter fa, lakás-fűtésre beszál-
lítva, lakás hiányában 100 K. lakáspénz, 476 K. 
államsegély ós a magas kincstártól kilátásba helye-
zett 5 hold kegyadományi föld. Pályázhatik május 
14-ig okleveles tanító és tanítónő, előbbi ismétlő — 
utóbbi női kézimunka-oktatásra köteles. A meg-
választott azonnal tartozik állását elfoglalni. Folya-
modványok az iskolaszéki elnökséghez küldendők 
Temes-Gyarmathára. (407—I—1) 

X községben egy ezerkétszáz koronás tanítói állás 
töltendő be. Előnyben részesülnek, a kik az Ében-
féle magyar számgép kezelésében jártasak. Z. isk.-
széki elnök. (408 —III—1) 

H I R D E T É S E K . 
.A.Z 1901—190Ö. tanévre leánygyermekek: 

mellé szerény igényi! 

n e v e l ö n ö t 
keresek. Ajánlkozók írjanak Szőke József , községi 
jegyzőnek, Magyar-Homorogra (u. p. Szakái, 
Biharmegye). (366—1 — 1) 

Biztos ha tású 

patkány- és egér-irtószer 
3 adag 2 koronáért kapható Varga Sándornál, 

Turkeve. (395—1 - 1 ) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút 

(Esztergomm.) (42—XX—17) 

H s K é k f i i v i r á ^ o t (kamil la) 
szépen megszárítva, nagyban vásárlók Szerdahely i 
Károly, Béga-Szt -Oyörgy . (392—IV—1) 

Orgona- és harmonium-építö 
H i d n s s y M i l i á l y 

Budapest, IX., Remete-utcza 3. 
Ajánlja magát a tekintetes kántortanító urak 

figyelmébe. (354—III—3) 

Polgár Nándor 
m. kir. szabad, nyert orvosi mű- és kötszerész 

B U D A P E S T , (209 -X-6 ) 

VII., Erzsébet-kőrút 50. 
Legelőnyösebben beszerezhetők orvosi, sebészi és 

betegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspensorium, 
irrigator-fecskendők stb., legújabb találmányú cs. és 
kir. szabadalmazott Polgár-féle sérvkötők, has- és 
köldök-kötők. — Valódi franczia különlegességek 
(óvszerek). Részletes képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. (Fenti czíuire ügyelni tessék.) 

Utánzás ellen v é d v e 16.302. s zám alatt. 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P A J K B R E Z S Ó és TAKSA. 
- ^ B Ü D A P E S T , ^ 

V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ám 120 koronától följebb. 
H koronít* régietekben is. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jó tá l lás . (247—52—7) 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

N e m z e t i <@> ® ® 

<@> «s> o <s> I s k o l a 
politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 

Szerkeszti: 
Benedek Klek és Földes Géza. 

Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 
és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Előf izetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-

rona, negyedévre 2 korona. 
A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 

fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az uj'ság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Még mindig megrendelhető január 1-től. 
Mutatványszámot i n g y e n és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(322—V—4) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 



XXXIV. évfolyam 20. szám. Budapest, 1901 május 16. 

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 B I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatasi 
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 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. KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

. K é z i r a t o l t a t n e m acltiiils: v i s s z a . 

Az állami tanítók országos 
egyesülete. 

A népoktatási törvény életbelépte 
óta oly sok viszontagságon keresztül 
ment általános tanítóegyesületekből 
nem régen egy új, erőteljes egyesület 
sarjadzott ki: az állami tanítók országos 
egyesülete, 

Sokan aggodalommal tekintettek ezen 
új egyesületre, félve attól, bogy meg-
erősödésével, fölvirágzásával árt az ált. 
tanítóegyesületeknek, csökkenteni fogja 
azok életerejét. 

Általános, vagy mondjuk: magasabb 
szempontból én sem lelkesedtem ezen 
egyesületért, noba állami iskolai tanító 
vagyok, mert féltem, bogy ezen újabb 
kiválás s külön érdek tekintetéből való 
elzárkózás csakugyan gyökerében tá-
madja meg az örvendetes megújhodás 
s az eddiginél jóval pezsgőbb élet elé 
néző általános tanítóegyesületeket. 

Hát nem elég baj már az — gon-
doltuk — bogy a hány felekezet van 
nálunk, annyifelé vannak a tanítók 
egyesületi életükben széttagolva; most 
még — bogy a kaleidoskop teljes 
legyen — az állami tanítóknak is 
külön egyesület kell? S mi okból? 
Hogy az állami elemi iskolák ügyeit 
előbbre vigyék, érdekeiket megvédjék 
s anyagi dolgaikon lendítsenek! Hát 

mindezt közös erővel, az általános 
tanítóegyesület útján, vagy annak kere-
tében nem érhették volna el? 

Nem: legalább oly mértékben nem, 
miut ma. Mivel az általános tanító-
egyesületek és azok országos bizott-
sága nem terjeszkedhetnek ki, annál 
kevésbbé foglalkozhatnak a különböző 
jellegű iskolák s azok tanítóinak nem 
egyszer aprólékosnak látszó, dr az 
illetők szempontjából fontos dolgaikkal; 
nem tarthatják napirenden visszás hely-
zetüket, sérelmeiket, mert ezt általános 
szempontjaik nem is engedik meg s 
ezzel legfőbb czéljuk elérését gátolnák 
és az elsekélyesedés veszélyének vol-
nának kitéve. 

Ez a körülmény te t te jogosulttá az 
állami tanítók országos egyesületének 
megalakulását, mely egyesület ellen, 
öt évi működése után ítélve, most már 
azoknak sem lehet kifogásuk, a kik 
megalakulásával veszélyeztetve vélték 
az általános tanítóegyesületeket. 

De meg az állami iskolai tanítók 
egyesülete „országos" egyesület, mely 
nem oszlik megyei s járási egyesüle-
tekre, tehát „künn'" az ált. tanító-
egyesületek működését egyáltalán nem 
paralizálja, annál kevésbbé bontja meg, 
mint te t ték a 80-as években a felsőbb 
nyomás folytán támadt róm. katb. s 
régebben megalaktilt más felekezeti 

Lapnnk 20-lk számához egy melléklet van csatolva. 
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tanítóegyesületek, melyeknek tagjai az 
ált. tanítóegyesületekbe nem léptek be, 
illetőleg a benn voltak nagyobb része 
onnan kilépett. 

Az állami tanítók mindegyike a 
járási s ezzel együtt a megyei általános 
tanítóegyesületnek is tagja, ott most 
is oly tevékeny részt vesz, mint azelőtt. 

Az állami tanítók országos egye-
sülete az általános tanítóegyesületek 
s a tanítók országos bizottsága által 
kitűzött czélokat, mint azt tet tel is 
bebizonyította, mindenkor hiven szol-
gálta, támogatta. Az Eötvös- alap, a 
Tanítók Háza ügyét épp oly lelkesen 
karolta föl, mint maguk az általános 
tanítóegyesületek. Ápolja a tanítói köz-
szellemet s mindenütt résen van, lel-
kesít, áldoz, tesz, a hol tanügyi s 
tanítói közérdek megkívánja. 

S az állami iskolai tanítóknak e két 
irányban való működése, koránt sincs 
az ügy kárára, hisz a ma-holnap 4-ezerre 
menő állami iskolai tanítóság oly szép 
szellemi tőkét képvisel, hogy a tőké-
nek két részben való forgatása semmit 
sem lankasztja s nem merítheti ki 
egyesületi tevékenységi hajlamát, sőt 
az állami tanítók egyesületét talán egy 
hasznos levezető csatornának is nevez-
hetnők az egyesületi életben való tevé-
kenykedés nemes becsvágyának kielé-
gítésére. 

Igaz, hogy az állami iskolai tanítók 
egyesülete évenkint — rendszerint — 
csak egyszer foglalkozik alaposabban 
tanügyi kérdésekkel, de itt aztán — 
saját különleges ügyei mellett — a föl-
szinre vetődött fontosabb tanügyi kér-
dések csaknem mindegyikét tárgyalja. 

Az állami iskolai tanítók országos 
egyesületének mindig gazdag tárgy-
sorozata van. A maga sajátlagos 
ügyeinek fontosabbjait is meghányta-
vetette már. Buzgóságának már sikerét 
is lá that ja; az általa napirendre hozott 
kérdések egy része megoldásuk felé 
közeledik. 

Az állami iskolai tanítók egyesülete 
általában megelégedéssel tekinthet visz-
sza 5 év alatt kifejtett működésére. 

Bárha az állami iskolai tanítók alig 
Vs-ad része tagja ezen egyesületnek, 
az mégis szépen megerősödött. Vezetése 
arra hivatott ügyes kezekbe van letéve 
s ennélfogva az állami iskolai tanítók 
egyesületének jövőjében alig kételked-
hetünk. Ez előbb-utóbb erőssé, tekinté-
lyessé fog kifejlődni. Hogy ez mihama-
rább bekövetkezzék, szükséges, hogy 
abba az állami tanítók mindegyike be-
lépjen; ezt követeli az állami népoktatás 
érdeke és saját társadalmi s anyagi érde-
kük. Sőt kívánatosnak tart juk hogy hoz-
zájuk a gazdasági szaktanítók is csatlakoz-
zanak. Ok ezen egyesületben külön szak-
osztályt alkothatnának, hol módjukban 
állana saját ügyeiket behatóan tárgyalni. 

Azzal, hogy az állami tanítók min-
denikét az országos egyesületben óhajt-
juk látni, nem akarjuk azt, hogy köztük 
külön állami tanítói közszellem fej-
lődjék ki; ez rést ütne az általános 
tanítói közszellemen. Hanem, igenis, 
kívánjuk, hogy tagjainak tekintélyes 
számával, kitartó, eredményes munkás-
ságával elősegítse az állami elemi s a 
gazdasági ismétlő-iskolák minél ma-
gasabb színvonalra való emelését és 
saját anyagi helyzetük teljes rende-
zését s ezekkel együtt tekintélyük 
emelését. 

És ha ez, az állami iskolai tanítók 
mostani egyesülete által czélul tűzött 
föladat megoldásával megvalósulhat, 
általánossá lehet, úgy ezzel a többi 
iskolák s többi tanítók érdekeit is 
előbbre viszi. 

Ha az állami iskolák mintaszerű 
épületben lesznek, mintaszerűen lesznek 
fölszerelve, azokat a többi iskolák is 
igyekeznek majd követni; ha az állami 
tanítók fizetése javul, a községi, fele-
kezeti stb. iskolaföntartók sem zárkóz-
hatnak el tanítóik jobb javadalmazása 
elől; valamint ha az állami tanítók 
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tekintélye emelkedik s ez által a tár-
sadalmi életben őket megillető mér-
tékben érvényesülhetnek: ez a többi, 
más jellegű iskoláknál működő tanítók 
becsülését, fölkarolását is maga után 
vonja. 

Ime, így tesz, nézetem szerint, szol-
gálatot az általános tanügyi s tanítói 
érdeknek egy külön érdeket istápoló 
egyesület. 

Úgy hiszem sikerült kimutatnom az 
állami iskolai tanítók egyesületének 
fontosságát. 

Örülnék, ha az lenne e soroknak a 
következménye, hogy az állami elemi 
s gazdasági ismétlő-iskolai tanítók siet-
nének — saját jól fölfogott érdekük-
ben egytől-egyig tagjai közé sora-
kozni. 

— cz — 

A hazai tanítóképzés új iránya. 
Addig is, míg alább elmondandó tervezetem 

megvalósul, a föltett kérdést tisztán a gya-
korló iskola szempontjából világítom meg. 

Sehova sem kell annyi tudás, miveltség és 
rátermettség, mint a gyakorló iskolai tanítói 
hivatáshoz. 

Ha fontos dolog, hogy a tanítóképzők inter-
nátusainak nevelőtanárai ideális lelkületű taní-
tók és nevelő legyenek, akkor százszor és ezer-
szer inkább azoknak kell lenniök a gyakorló-
iskolai tanítóknak, mert ők tulajdonképen a 
leendő tanítók mesterei. Ma nehéz tőlük ezt 
megkövetelni, m-rt hiszen alig van miből élje-
nek. A gyakorló-iskolii tanítói állást sürgősen 
kell a képző-tanári állás színvonalára emelni. 
Fokozzuk kiképzésüket, de adjuk is meg nekik 
a rendes tanári fizetést és előléptetést. Mind-
nyájan tudjuk, hogy a tanítóképzés csomó-
pontja a gyakorló-iskola. A mi a képző kated-
ráin s szobáiban történik, az mind a gyakorló-
iskoláért történik. 

Milyen tulajdonságokkal birjon a gyakorló-
iskolai tanító, hogy az ifjúságot hivatásszere-
tetre szoktathassa? 

1. Szeresse a gyermekeket, mintha vala-
mennyinek ő lenne az édesapja és anyja. 
2. Szeresse szívből az ifjúságot! 3. Akkor 
érezze magát a legboldogabbnak, a mikor a 
kis gyermekek között van s az ifjúságot is 
maga körül látja. 4. Legyen vallásos, erköl-
csös, munkájában bölcs, önfeláldozó, fáradha-

tatlan, türelmes. 5. A neveléstudományt gya-
korlatilag és elméletileg alaposan tudja. 

0 mintája, mestere a gyermekseregnek és 
az ifjúságnak. A hogy ő nevel és tanít, úgy 
fog nevelni és tanítani az ifjúság is. A gya-
korló-iskolai tanító nyújt az ifjúságnak alkal-
mat arra, hogy mesteri példát utánozzon, azt 
önmagában földolgozza s alkotó képzeletével 
bővítse, még jobban kidomborítsa és kiszínezze. 

A gvakorló-iskolai tanító ébreszti föl az 
ifjúságban a tanítói és nevelői rátermettség 
érzését, ő érleli meg azt lelkökben képzetté, 
érzelemmé, fogalommá, eszmévé és erénynyé; 
ő adja meg a formának a nemes tartalmat, 
ő gondoskodik arról, hogy a nevelés műveltsé-
gének dús talajából a nevelés tudásának 
magvai épen, sértetlenül keljenek ki, hajtsa-
nak szárakat, leveleket és virágokat; ő végzi 
a valódi szoktató-munkát; ő oldja meg a 
hivatásszeretet nehéz kérdését. 

Magyarország népnevelése olyan, a milyenek 
a tanítóképzők gyakorló iskolái, 

A gyakorló-iskolai tanító lakjék benn az 
intézetben. Neki egész napon át van dolga. 
0 elsőnek érkezik az iskolába és utolsónak 
megy haza. 0 fogadja a gyermekeket, velők 
van a gyülekezés idején az iskolában vagy az 
udvaron. Mellette sürögnek-forognak az 1 — 1 
napra leküldött I. és II-éves növendékek, hogy 
példájából okuljanak, mint kell a gyermekeket 
megfigyelni, a tapasztalatokat följegyezgetni. 
Ott vannak azok a III. és IV-éves növendékek 
is, a kik gyakorlati tanítást tartanak. 

Ezek is nagy figyelemmel végzik a meg-
figyelő munkát. Mindenütt béke, elevenség, 
öröm, megelégedés, mert békét, elevenséget, 
örömöt, vidámságot, boldogságot árul el a 
gyak. isk. tanító, nézése, beszédje, mozdulata, 
egész viselete. Öt utánozzák az ifjak is. Azt 
teszik, a mit jó tanítómesterükön látnak. 

A gyakorló iskolai tanító a pedagógia taná-
rával egyetértve előkészíti az ifjúságot a meg-
figyelésekre. Pl. Megérteti a növendékekkel, 
saját példája alapján, hogy miként kell fogadni 
a gyermekeket s fogadás alatt hogyan figyel-
jük meg testi és lelki életöket. Ugyanúgy 
jár el a gyülekezés idején, az udvaron való 
szabadjáték alatt, a bevonulásnál, a tanuláshoz 
való előkészületnél stb. stb. 

Hetenkint legalább egy órára összegyűjti 
az egyes évfolyamokat s megvitatja velők a 
szerzett tapasztalatokat. A gyakorló-iskolai 
tanító e nemes föladatát csak az esetben old-
hatja meg, ha gyermekpsychologiai szakkép-
zettsége és ai-ravalósága van. E kettő nélkül 
akár hozzá se fogjon a dologhoz, mert szak-
képzettség és arravalóság nélkül nem lehet 
szakképzettségre és arravalóságra nevelni. 

22* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 . SZÁM. 

A gyakorlati kiképzés e módja minden-
esetre több, mint a mi eddigelé ez irányban 
történt, de a világért sem elegendő arra, hogy 
így az ifjúság annyi készültséget szerezzen, 
a mennyi a tanítói foglalkozás önálló vite-
léhez kell. 

Ha egy-egy osztályban 30 növendék van, 
naponkint 2—2-őt számítva a gyakorló-isko-
lára, hónaponkint esak kétszer kerülhet egy-
egyre a sor; tehát minden két hétben juthat 
egy-egy ifjú a gyakorló-iskolába. Két hét nagy 
időköz. Ezalatt az ifjú kijön a szerzett meg-
figyelési gyakorlatból; a megfigyelés veszít 
közvetetlenségéből, belső elevenségéből. Ez az 
eljárás több a semminél, valamelyes hivatás-
szeretethez juthat ugyan a növendék, de a 
czél biztosítva nincsen. 

Alábbi tervezetem erősítésére egy gyakor-
lati példát hozok föl. Hogy valaki jó mester-
legénynyé lehessen, 3—4 évig kell inaskodnia. 
A kovács-inas vasból dolgozik. Az anyagot 
könnyen ismerheti meg; reggeltől estig fujtat, 
kalapál s végzi a mesterséghez tartozó többi 
dolgot. A tanítóképző-növendék nem vasból 
dolgozik, hanem az Isten legremekebb teremt-
ményét, a gyermeket neveli. Neki meg kellene 
ismernie a gyermek testét és lelkét. A vas 
megismerése s a vele való bánás össze sem 
hasonlítható a gyermekek nevelésével. A vas 
élettelen dolog, fajtája kevés; a gyermek él, 
teste és lelke van, annyiféle ez, a hány a 
gyermek; megismerése pedig nagyon nehéz. 

Most kérdem: van-e arány a kovácsinas és 
a tanítónövendék gyakorlati kiképzése között ? 
Amaz 3—4 évig nem tesz egyebet, mint 
reggeltől estig szakadatlanul mesterségét gya-
korolja ; a tanítónövendók meg a legjobb viszo-
nyok között levő tanítóképzőkben is hónapon-
kint csak kétszer juthat az ő műhelyébe: a 
gyakorló-iskolába. 

A tanítói hivatásszereteten fordul meg a 
magyar nemzeti népnevelés. E mellett minden 
egyéb csak részletdolog. A ki a tanítói hiva-
tásszeretetet akarja, annak akarnia kell a 
hozzávezető eszközöket is. Ma már mitsem 
érnek az efféle hangzatos frázisok: Neveljétek 
az ifjúságban a hivatásszeretetet! Hol? mikor? 
mivel? Talán a hónaponkint kétszer ismétlődő 
gjakorló-iskolai látogatással ? vagy a katedrán 
való előadással ? No ugyan megjárná az a 
kovácsinas, a kit mestere elméletileg reggeltől 
estig tanítana a kovácsmesterségre s havon-
kint esak kétszer engedné a műhelyébe! 
A tanítóképző-intézetek új oktató-terve mái-
több időt szentel a gyakorlati kiképzésre, de 
még mindig nagyon kevés, ha fontolóra 
veszszük azt, hogy annak a növendéknek négy 
év után önállóan kell nevelnie és tanítania. 

Az inast föl nem szabadítják, míg mestersé-
gének főbb dolgait gyakorlatilag jól nem tudja. 
A tanítónövendéknek nincs-e olyan gyakor-
lati ügyességre szüksége, hogy a képesítő-
vizsgálatkor az első nevelési és tanítási lépé-
seket tudatos biztossággal tegye meg? Ha a 
gyakorlati kiképzés alatt csak azt értjük, hogy 
a negyedéves növendék a maga eljárását a 
könyvből czitált egy-egy igazsággal magyarázza 
meg, akkor nincsen semmi mondanivalóm. De 
nem ezt akarjuk. Ez nem gyakorlati kiképzés, 
hanem száraz gépiesség, könyvbölcseség, a 
mely miatt az annyiszor óhajtott színvonal 
nem emelkedhetett. 

A napokban olvastam a „Magyar Nemzet 
ben, hogy minden tanítóképző mellett minta-
gazdaság is lesz. Erről majd más alkalomma 
szólok. Most csak azért említettem föl, mert 
némileg összefügg azzal, a mit mondani akarok. 

En a tanítóképzőket következőleg szer-
vezném : 

Vennék egy 12—16 katasztr. hold területet. 
Ebből"4 holdat lefoglalnék az épületek, udvar 
és virágos kert számára. A négy hold területre 
építtetnék egy családi otthont 120 benlakó 
növendék számára, egy intézeti épületet tisz-
tán a nevelés-oktatás czéljaira; továbbá még 
négy épületet, egyet a 0—3-éves, egyet a 3— 
6-éves, egyet a 6—9-éves ós egyet a 9 - 1 2 -
éves gyermekek számára. Nevezzük ezt a négy 
épületet A, B, C, D épületnek. 

Az A) épületben volna 10—12 három éven 
aluli gyermek, a B) épületben 20 három-hat 
éves, a C) épületben 20 hat-kilencz éves, a D) 
épületben szintén 20 kilencz - tizenkét éves 
gyermek. Ez intézmény neve „szeretetház" 
lenne. Itt apátlan, anyátlan árvák neveltet-
nének. A B), C), D) épületekben azért helyez-
nénk el 20—20 benlakó árvát, hogy hozzájuk 
még 20—20 külső (bejáró) gyermeket is vehes-
sünk föl. 

Az A), a B), a C), a D) épületben egy-egy 
ideális lelkületü tanítói család állana az árvák 
élén. Ha a tanítónak magának is volna 2—3 
gyermeke, hozzájuk venné az árvákat is s így 
nem 2—3, hanem 13—15, illetve 22—23 
gyermeke lenne. Az egyes épületeket egysze-
rűen kell építtetni. Annyi s oly helyiségek 
volnának bennök, a mennyi az árvák egyszerű, 
de tisztességes neveléséhez szükséges. Az A) 
épületben volna egy megfelelő szoba a bölcső-
beli gyermekek számára és egy játékszoba a 
már járni tudó gyermekeknek. A B) épületben 
lenne egy kisdedóvó, a 0) épületben a nép-
iskola 1., 2. és 3. évfolyama és a D) épület-
ben a népiskola 4., 5. és 6. évfolyama. 

Az elméleti és gyakorlati kiképzés nem a 
tanítóképző termeiben, hanem ezekben az 
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épületekben történnék. Az I. éves növendékek 
egy éven át az A), a következő évben a B), 
a harmadik évben a C) s a negyedik évben 
a D) épületben lakó családokat látogatnák, 
így négy év alatt minden növendék gyakorla-
tilag foglalkozott -\olna a 0—12-éves gyermek 
fejlődésének megfigyelésével. Ez épületek (csa-
ládok) az intézet közelében kell, hogy legye-
nek ; még pedig azért, hogy a pedagógia 
tanára az ifjúsággal együtt közel találja őket 
és a növendékek is szabad idejökben meg-
figyelő tanulmányaikat folytathassák. 

A ki a gyermek iránt nem érdeklődött, 
gyermekszeretővé lehet, de csak úgy, ha 
naponkint szemléli a jó mester példáját s érzi 
a gyermek naivságát, hűségét, ragaszkodását 
és ártatlanságát. A gyermekvilágot sohasem 
fogja megérteni és szeretni az, a ki ifjúkorá-
ban sajátos életüket meg nem ismerte, a kinek 
ama korban a gyermekszeretet vérébe át nem 
ment. 

Tudom, még évek kellenek e gondolat 
keresztülviteléhez. Ministerünk s a tanítóképző-
osztály bölcsesége meg fogja ezt az eszmét 
testesíteni. Adná Isten, hogy ne kellene érte 
a külföldre mennünk! 

(Léva.) Lány Mihály. 

Egységes magyar népiskola. 
Most, hogy az Orsz. Közoktatásügyi Tanács 

az egységes népiskolai tanterv mellett foglalt 
állást, bevégzett dolognak tartom, hogy a 
magyar népiskola tanítási terve, tekintet nélkül 
annak osztott, vagy osztatlan voltára, tekintet 
nélkül arra, hogy abban akár 1, akár 6 tanító 
működik, csekély módosítással az lesz, melyet 
eredetileg az osztott, 6 tanítós népiskolának 
szántak: időszerűnek és helyénvalónak tartom, 
hogy beszéljünk az egységes magyar nép-
iskoláról. 

Őszintén megvallva, a mai tanügyi viszonyok 
között nem örvendek a Tanács megtörtént 
állásfoglalásának Nem örvendek pedig azért, 
mert a legkitűnőbb utasítás mellett is lehetet-
lenségnek tartom a mi osztatlan (6 osztályú, 
egvtanítós) népiskoláinkban alaposan földol-
gozni azt az anyagot, a mit az osztott, 6-tanítós 
népiskolában is csak különös gonddal, teljes 
10 havi szorgalmi idő alatt dolgozhatnak föl. 

A kik az egységes népiskolai tanterv mellett 
foglaltak állást, magasabb kultúrpolitikai szem-
pontokkal érvelhetnek. Érvelhetnek ideális czé-
lokkal, a népiskola színvonalának emelésével, 
csak a gyakorlati érvényesüléssel nem. Ám 
legyen igazuk. A döntés is nekik adott igazat. 
Megkezdődött hát a népnevelés reformja az 
egységes népiskolai tantervvel. Folytassuk a 

reformot, alkossuk meg, mint az egységes 
népiskolai tanterv kiviteléhez megkívántató 
alapfeltétélt, mint természetes és logikai 
következményét az ú j tantervnek, az egységes 
magyar népiskolát. 

Az „egységes" ma még csak csábítóan 
hangzatos jelszó, az is marad mindaddig, míg 
a gyakorlatban meg nem valósul. Hiszen, hogy 
csak az egységes tantervnél maradjunk, a mint 
a hozzákapcsolandó, kiviteli utasítás bármily 
csekély változtatást vagy alakítást megenged, 
már megszűnt egységes lenni. Oda kell hát 
törekednünk, hogy annak gyakorlati kivitele, 
érvényesülése elől az akadályokat minél előbb 
teljes erővel elhárítsuk. 

Készséggel elismerem, hogy ez nem csekély 
munka lesz. Az akadályok nagyok, de csak 
látszólag; kényesek, de nem annyira, hogy jó-
akarattal, magas kulturális czélokért meg-
győzbetők, leküzdhetők ne lennének. Hazánk 
lánglelkű kultúrpolitikai vezérének vasakarata, 
energiája, a magyar nemzeti kultúra intenzív 
fejlesztése s fölvirágoztatása érdekében, ha 
helyesnek találja az egységes magyar népiskola 
eszméjét, az annak kifejlesztéséhez megkíván-
tató alapfeltételeket is elő fogja bizonyára 
teremteni. 

Hogy mit értek egységes magyar népiskola 
alatt ? E kérdésre nem r.ehéz a felelet. 
Egységes és magyar népiskoláink akkor 
lesznek, mikor azok nyelve, szelleme, magyar 
nemzeti lesz minden izében, mikor azokban a 
magyar nemzeti szellem a legszentebb ideál, 
mikor azoknak kizárólagos létoka s létjoga, 
életczélja a magyar kultúra fölvirágoztatása. 

E czélból r.agv és hatalmas eszköz az egy-
séges népiskolai tanterv, valósággal ostrom-
ágyú-számba megy, csak a lövegek hiányzanak 
még hozzá. Ostromolni lehet vele a titkos és 
nyilvános mellékczélokat, a felekezeti és nem-
zetiségi elszigetelésre irányuló válaszfalakat. Az 
általa ütött minden rés, egy egy hatalmas lépés 
az egységes magyar népiskola felé. Ezért a 
nagy czélért, ezért az ideálért kitudok békülni 
az egységes népiskolai tantervvel is. 

Az egységes magyar népiskola lényege nem 
új dolog. Csirája ott van az 1868. évi 
XXXVIII. t.-czikkben. Csak az alakja volt 
más. Az egységes tantervvel most előtérbe 
kell hogy nyomuljon. Érvényesüléséhez egy 
eszköz már a kezünkben van. Nem tökéletes 
ugyan, de hatalmas s ha akarjuk a czélt, 
akarjuk az eszközöket is. Ha a mai viszonyok 
között, magasabb kulturális érdekekből egy 
nehezen végrehajtható tantervet kapnak is 
iskoláink, ha az egységes tantervvel, csakugyan 

i nagy nemzeti czélokat akarunk szolgálni, el kell 
[ kezdenünk népiskoláink reformálását; tegyük 
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legalább a legnagyobb részét képessé arra, 
hogy tantervünket lényegében legalább tűrhe-
tően feldolgozhassa, érvényesíthesse. 

. . . Vájjon egységesek-e hazánkban a nép-
iskolák; egy ideális czélt szolgálnak-e azok 
mindnyájan ? 

Nem csoportosítom annyira az iskolafen-
tartók, mint inkább a bennük uralkodó szellem 
és különleges czéljaik szerint népiskoláinkat. 
Van igen sok, talán ez a legtöbb, mely fele-
kezeti czélokat, érdekeket szolgál elsősorban, 
fejleszti s építi a nemzet fiai között az 
elkülönítő válaszfalakat. Vannak, melyek nagy 
nemzetiségi álmokat, elérhetetlen utópiákat 
ápolgatnak titkon és nyilván a magyar nem-
zeti szellem, a magyar nemzeti egység rovására. 

Van-e, lehet-e itt, ilyen viszonyok között 
összhang az egységes tanterv feltétele s az 
egységes népiskola között ? Vagy tán abban a 
hitben élünk, hogy az egységes tanterv egysé-
gesíti népiskoláinkat ? 

A felekezelek mind, saját kiilön czéljaik érde-
kében tartják fenn iskoláikat, ők czéljaikból, 
érdekeikből nem engednek. Mindannyinak saját 
külön specziális érdeke az első s csak azután 
következik ott — a hol következik — a 
nagy nemzeti és állami érdek. És ez nagyon 
természetes. 

Fs ebben nehogy valaki vádat, támadást lásson, 
mert nem az. Egyszerűen a tényleg fennálló 
állapot nyilt kifejezése. 

Ha már van egységes népiskolai tantervünk, 
legyenek egységes népiskoláiok is. Csakhogy 
erre nem elég a tanterv egységesítése. Erre a 
magyar nemzeti kultúrpolitika vezérének, a 
nemzeti akaratnak, a vezető elemeknek s a 
nemzeti szellem föllendülésének egybehangzó 
harmóniája szükséges. 

E tekintetben legelsőben is oda kell töre-
kednünk, hogy a lehetőség szerint népisko-
láinkat osztott iskolákká alakítsuk át. 

Népiskoláinknak 72%-a osztatlan nép-
iskola. Ez a 72% legnagyobb részben falukon 
és tanyákon végzi missióját. A legnagyobb 
részük ezeknek felekezeti iskola. Falukon 
majdnem mindenik hitfelekezet tart fönti iskolát, 
néhol mondhatni igen nagy áldozatok árán. 
Nem ritka az az állapot, hogy míg az egyik 
felekezeti iskola osztatlan I— VI. osztályába 
80 — 120 tanuló jár egy tanító „keze alá," 
addig a másik felekezet iskolájába ugyancsak 
osztatlan I—VI. osztályába 25—30 tanuló jár. 
Sőt nem ritka az a község sem, melynek 
kötelékeiben 4, hat osztályú osztatlan nép-
iskola van, 4 tanító vezetése alatt. 

Ha a tanítók között az ilyen helyeken nem 
vallás, hanem a kor, illetőleg az osztályok 
szerint osztanák meg a növendékeket s ezt a 

megosztást általánosítanák s a hitfelekezetek 
szerint csak a hét bizonyos napján mennének 
a növendékek vallástani órákra a saját tan-
termükbe, micsoda egységes magyar szellemet 
s jellemet alkotó kovásza lenne ez az egységes 
magyar nemzeti kultúrának! Mennyire egységes 
érzésűvé tudná ez tenni e nemzet minden 
fiát, e haza minden polgárát! Az egységes 
együttes nevelés és tanítás mennyire kitudná 
fejleszteni az egységes magyar jellemet s 
mennyire általánosítaná az egyöntetű nevelést, 
mennyire átalakítaná a népiskolák különféle 
jellegét magyar nemzetivé! 

De midőn nagyszabású kulturális érdeket 
szolgálna, egyúttal emelné és pedig kiszámít-
hatlan nagy mértékben emelné a nemzeti 
öntudatot s az egységes nevelés és tanítás 
színvonalát. 

Ha leküzdenék a felekezetek a felekezeti 
féltékenységet* s többé nem a vallás, hanem 
az osztályok szerint osztanák meg a növen-
dékeket, az osztatlan iskolák igen nagy száma 
(72%) leapadna legalább is a felére, a mikor 
az osztatlan népiskolák száma az összesnek 
csak 25—30% a lenne, mennyire emelné ez 
a jövő nemzedék értelmi fejlődését, az a mai 
eredményhez képest kiszámíthatlan. Pedig a 
féltékenységnek nem lenne semmi alapja. Hiszen 
megmaradna a felekezeteknél az i kolafön-
tartási jog. Rendelkezésük alatt állana a 
vallástani tárgyakat illetőleg a kellő idő, a 
kántorság is be lenne töltve. Reál tárgyak 
meg úgysem tárgyalhatók felekezeti szempont-
ból, mert nincs se katholikns földrajz, se 
protestáns geometria. Anyagi érdekeket sem 
igen érintene, mert sem a személyi, sem a 
dologi kiadások e tekintetben változást nem 
szenvednének. 

Tehát az egységes magyar népiskolához az 
első lépés a felekezeti féltékenység leküzdé e 
lenne oly formán, hogy tantermeiket s tan-
erőiket kölcsönösen használnák, a mivel azt 
érnék el, hogy a növendékek és tanító között, 
sokkal több idő jutna a közvetlen foglalkozásra, 
melyből igen nagy előny háramlaua a növen-
dékek javára. 

Ezt a lépést nagyban támogatná az 1868. 
évi XXXVIII. t.-cz. 34. £ ának novelláris 
olyan módosítása, hogy: osztatlan népiskolában 
egy tanító 50 tanulónál többet nem taníthat; 
mihelyt e létszámot a növendékek száma 5 éven 
át 10-zel meghaladta, föltétlenül még egy tanító-
állomás szervezendő. Ez a módosítás vagy a 
féltékenység feladására, xagy iskolájuk átala-
kítására sarkalná a felekezeteket. Ez a lépéa 
is alig érint anyagi érdeket. Hiszen a tani ók 

* Hiszen éppen ezen fordul meg a dolog! Szerk. 
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fizetésére vonatkozólag intézkedik az 1893. évi 
XXYI. t.-cz. 

Mindenesetre megéri a remélhető eredmény 
azt az áldozatot, melyet az egységes magyar 
népiskola ily irányú megteremtése megkíván. 
Nem kell más, mint áz összes iskolai tényezők 
jóakarata, ügy&zeretete, a magyar nemzet 
egységének megteremtése iránt való lángoló 
lelkesedés és a magyar nemzeti kultúra iránt 
való kiolthatatlan szeretet. 

Az egységes magyar népiskolának csak úgy 
van értelme és értéke, ha meg tud felelni 
feladatának. Azt a magas, mai viszonyaink 
között mondhatni ideális czélt, melyet a kul-
turális vezetés és irányítás, a kulturális érdek 
népiskoláink elé szab, csak úgy lesz képes 
megközelíteni, ha a szorgalmi idő minden 
perezével rendelkezik. Más szóval, egységes nép-
iskolai tantervünk föltétlenül pontos iskoláz-
tatást kiván még abban az esetben is, ha 
népiskoláink a lehető legnagyobb részben 
osztott népiskolává alakulnak át. 

Osztatlan népiskoláinkat nagyrészben a 
szegény emberek gyermekei népesítik be. A 
mellett, hogy a szegény embernek iskolás-
gyermekei számára ruházatról, könyvekről, 
taneszközökről kell gondoskodnia, még beirás-
és tandíjat is kell fizetnie. Az ominózus nyug-
díjjárulékot nem is számítom. Ezek mind egy 
második adóvá, (őt nem ritkán az adónak 
tízszeresévé növik ki magukat. Némely szegény 
szüle el is tagadja második, esetleg harmadik 
iskolaköteles gyermekét, csakhogy a tandíj 
stb. fizetése alól k ibujhasson. Mindenki láthatja, 
hogy a pontos iskoláztatásnak legnagyobb 
ellensége a szegénység. 

A szegény szülőkrt, ha más alól nem lehet-
séges, legalább a tandíj, a vagyontalan szülőket 
ezenfelül még a taneszközök beszerzése alól is 
fö! tétlenül föl kellene menteni. A kényszer-
iskoláztatás és tandíjjárulék között egy kissé 
nagy az ellenmondás. A tandíjmentesség nép-
szerűvé, népszerűbbé tenné az iskolát, pedig 
ennek erre még mindig nagy szüksége van. 

A ki ismeri az osztatlan, többnyire falusi 
iskolák viszonyait, ismeri a szegényebb nép-
osztály bajait, nyomorúságait, lehetetlen hogy 
be ne lássa, hogy mily nehéz kötelesség, nem, 
áldozat egy szegény munkásnak, a kinek alig 
van meg a napi kenyere, 2—3 gyermeke után 
évenkint 25 — 30 korona tanügyi kiadást 
viselni. Pedig ez mindennapi dolog. Igaz, hogy 
érdeke a gyermeknek, hogy értelmileg és 
erkölcsileg kimüvelődjék, kötelessége a szülő-
nek a gyermekeiről való gondoskodás. De a 
szegényebb néposztály értelmi és erkölcsi 
kifejlődése az államnak is első rendű érdeke. 

Sok és hathatós orvosszere van már a 

szoczializmusnak, a proletarizmusnak, de talán 
nevelésügyi tekintetben egyik se tudna annyi 
eredményt fölmutatni, mint az, ha a nép-
oktatás teljesen ingyenessé alakulna át. 

A népiskola így is áldásos intézmény, szó 
sincs róla, de igazi intenzív eredményt az 
egységes nevelés és tanítás szempontjából 
csak az ingyenes oktatás behozatalával tudna 
felmutatni. 

Aránylag még mindig igen nagy a beisko-
láz atlanok" létszáma. Az ingyen-iskola ezt a 
számot a minimumra szállítaná le ; mert az 
elvitázhatatlan tény, hogy az iskolázatlanok 
létszámát a legszegényebb néposztály gyermekei 
szolgáltatják, kiknek nem áll módjukban gyer-
mekeik tandíjáról s egyéb szükségleteiről gon-
doskodni. Nem maradhat művel cd és nélkül a 
magyar nemzet szegény része se azért, mert 
szegény. Szükséges, hogy róla a közvagyon: 
az állam gondoskodjék. 

Az elmondottam dolgok mind olyanok, 
melyek az új, egységes tanterv érvényesülését, 
kivitelét, vele kapcsolatban az egységes magyar 
népiskola kifejlődését hatalmasan elősegítik. 
Közreműködnek arra, hogy magyar népünk 
egységes magyar nemzetté tömörüljön, hogy 
eltűnjenek azok a válaszfalak melyek ma 
még magyar népünk között fennállanak és 
akadályai a kulturális fejlődésnek. 

A kulturális fejlődés tagadhatatlan, hogy az 
újabb időben szép halalást tud fölmutatni. 
Ez azonban a hatalmas vezetés és irányítás 
érdeme. Lánglelkű kultuszministerünk hatalmas 
kézzel, fenkölt szellemmel irányítja kultúrán-
kat a kifejlődés magaslata felé. H szem is, 
szentül hiszem, hogy megtalálja a módját 
annak is, hogy az egjse'ges népiskolai tanterv 
r.e maradjon papiroson, s ennek nyomán 
kialakuljon, kijegeczesedjék az egységes magyar 
népiskola. 

Szerény nézetem szerint, az egységes tanterv 
érdekében, a magyar nemzeti nevelés szem-
pontjából, hatalmas tényező lenne, ha a fele-
kezetek nem "vallás, hanem kor, illetve osztály 
szerint osztanák meg növendékeiket. Ezzel s 
a népiskolai törvény 34. £-ának módosításával 
az osztatlan népiskolák nagy száma kevésre 
redukálódnék. Az ingyen iskoláztatás által 
csekélyre szorul az iskolázatlanok száma. Ezek 
nyomán pedig minden nagyobb rázkódás nél-
kül úgyszólva észrevétlenül kialakul az egysé-
ges magyar népiskola. 

Mikor ezek beteljesednek, akkor fogok 
én — ha megérem — igazán, de igazán 
örülni az egységes népiskolai tantervnek; mert 
akkor látom az egységes magyar népiskolát 
is, mely az én lelkem legkedvesebb ideája. 

(Gr.-Stt.-György.) Y<<jh István. 
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E U Y E S f L E T I ÉLET. 
A békésvármegyei ál talános tanító-

egyesület május 7.-én tartotta meg Csabán 
fönnállása 25-éves fordulójának emlékére idei 
közgyűlését. A közgyűlést Nagy Lajos egye-
sületi elnök nyitotta meg lelkes szavakkal. 
Utána Brósz János orosházi igazgató ismer-
tette az egyesület 25-éves múltját. A szép 
munkát az egyesület kinyomatja. Az érte-
kezés kapcsán indítványozta, hogy egyletünk 
e jubiláris közgyűlésen válaszsza díszelnökül 
Rezeg Svlvius kir. tanfelügyelőt, tiszteletbeli 
tagoknak pedig Bánhegyi István ny. kir. 
tanfelügyelöt, dr. Zsilinszky Endrét mint 
az egyesület legrégibb, érdemes tagjait, és 
az össztanítóság érdekében kifejtett áldásos 
munkálkodásukért Péterfy Sándor és Ujváry 
Béla kir. tanácsosokat, kiknek a Tanítók Háza 
létesítésében .nagv érdemeik vannak. A gyűlés 
lelkesedéssel tette magáévá ez indítványt. 
Lélekemelő szép jelenet volt, midőn Fahriczy 
Pál egyesületi pénztáros jelenti, hogy a mai 
nap emlékére az igazgató-bizottság indítvá-
nyozza a Tanítók Iíázáhan egy 4000 koronás 
szobaalapítvány létesítését. Az indítványt a 
gyűlés egyhangúlag tudomásul veszi és a föl-
olvasott alapító-levelet elfogadva, utasítja az 
elnökséget, hogv a mai napon, az eddigi gyűj-
tések eredményét 1700 koronát az Eötvös-alap 
pénztárába küldje be. A még hiányzó összeg 
mielőbbi beszerzése czéljából helyi gyűjtő-
bizottságot küld ki. A fönmaradt összeg után 
a kamatokat pontosan fizeti. A z országos tanítói 
bizottságba beválasztja az elnökön kívül Nagy 
Lajost, Brósz Jánost, Szűcs Györgyöt és Donner 
Lajost. A gyűlés táviratilag üdvözölte Wlassies 
Gyula közokt. minister urat, Zsilinszky Mihály 
államtitkárt és Halász Ferencz oszt.-tanácsost. 
Végül, miután az alapszabályok értelmében 
B.- Csaba következik egyesületi központnak, meg-
választja elnökké Láng Gusztáv csabai ev. tanítót. 

± Az Aradvidéki Tanítóegyesület világos-
új-szent-annai fiókja f. hó 2.-án Uj-Fazekas-
Varsándon tartotta f. é. tavaszi ül énét a tagok 
élénk részvéte mellett. Az a szokás, hogy az 
ülésekre az elöljáróság és iskolaszék is meg-
hivatik ez esetben is igen üdvösnek bizonyult, 
mert a község lakosságát is buzdította a meg-
jelenésre. — E körülménynek kettős előnye 
volt: 1. tapasztalták az iskolaföntartók, hogy 
tanítójuk: Gro ch Sándor hivatása magaslatán 
áll, mert az általa tartott gyakorlati tanítás a 
kartársak előtt is megállta a bírálatot. — 
„A főnév a IV. osztályban" volt az anyag, és 
a helyes ismétlő- és összefoglaló-eljárást volt 
hivatva bemutatni, a mit G-rosch előadásával 
el is ért. — Ezt állapította meg legalább 

később a zárt ülésben fölötte megindított 
bírálat, melynek során élénk részvétel mellett 
az osztatlan iskola nyelvtantanítása fölötti vita 
érdekes és tanulságos volt. 2. Láthatták a 
község lakosai, (kik vagy ötvenen voltak jelen) 
hogy a tanítók az iskolán kívül is a község 
boldogulásán működnek, mert a szőllő-mívelő 
gazdanép ugyancsak élvezettel hallgatta Uche-
retzky Ottó ó-szent-annai kartárs tanulmá-
nyát: „ Mily módon pótolhatók legczélszerííbben 
a kimaradt szőllőtókék ?" Az ülés határozatából 
megkerestetik Aradmegye közönsége, hogy a 
tanulságos és népszerűen megírt tanulmányt 
kinyomattassa és a megye szőllő-mívelő gazdái 
között ingyen kiosztassa. — Az ülés további 
folyamán Sófalvi György aradi ig.-tanító, a 
fiók központi képviselője* beszámolván az 
ig.-választmány működéséről, szabad előadás-
ban ismertette azon mozgalmat, mely az „A. 
V. T. E." központjában a ,, Rajztanítás"-ra 
vonatkozólag megindult és a mely a rajzot a 
beszéd- és értelemgyakorlatok segítőeszközeként 
a legegyszerűbb és a legvonzóbb alakjában már 
az I. osztályban is tanítani czélul kitűzte. — 
A gyakorlati példákkal tarkított élénk előadás 
nemcsak a kartársak figyelmét érdemelte ki, 
hanem a laikus hallgatóság tetszését is ki 
vívta. — A zárt ülés tárgya az említett bírá-
laton kívül Bódy József világosi ig.-tanító 
tétele: „Az egyleti élet" volt. Ennek kapcsán 
elhatározták, hogy a központ keresné meg a 
megye tanfelügyelőjét, hogy az ülések látoga-
tása tárgyában szerezzen az idevágó törvénynek, 
ha kell annak teljes súlyával, érvényt. Végül 
elhatározták, hogy a jövő ülésekre egy egy 
vitatételt is állítsanak föl. A következő ülésre 
ki is tűzték: Vájjon az évközben fölállítandó 
párhuzamos osztályok szétválasztásánál mi al-
kalmasabb a) úgy elosztani, hogy az egyik osz-
tályba a haladottabbak nagyobb számban, a 
másikba kisebb számban a gyengébb tanidók 
jussanak vagy b) az ABC rend szerint egy-
formán letté osztani őket? Illés végeztével 
Sófalvi Gy. ismertette Vaday József „Rajzol-
tató földrajzát", kiemelvén a mű értékes és 
szükséges voltát. — A zöld asztal mellől el-
távozván, a tagok tisztelegtek a községi elöl-
járóságnál és az ág. ev. lelkész: Klár Bélánál, 
kinek vendégszerető házában volt a közebéd, 
melyen természetesen tószt is volt elég. De 
azok nemcsak eszméket adtak és egyéneket 
érintettek, hanem a Tanítók Házára is hortak 
6 koronát. —§.—-

* Az „A. V. T. E."-ben u. i. az a praktikus szo-
kás van, hogy a fiókok a ltözp. választm. tagjaiból 
képviselőt választanak, ki őket a központban kép-
viseli és a központ működéséről beszámol, miáltal 
az összetartozás érzete ápoltatik. 
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A nagykiikíillővármegyei ált . tanító-
egyesület hévízi fiókköre tavaszi gyűlését 
Mohán tartotta meg. A 30-évi fönnállása óta 
szakadatlanul működő és 28 állami, 10 fele-
kezeti és községi tanítót, több tanügybarátot 
tagul számláló ezen egyesület gyűlését az 
olvasmány - tárgyalásnak a III. osztályban 
Kovács István mohai állami tanító által bemu-
tatott gyakorlati tanításának meghallgatása 
után Zahumenszky István kőhalmi áll. iskolai 
igazgató-tanító fiókköri elnök tartalmas és O O _ ___ 
hatástkeltő beszéddel nyitotta meg. Ugyancsak 
ő értekezett ily czímen: „Miért és hogyan 
kell az olvasmányokat a népiskolában tár-
gyalni?" — az olvasmány tárgyalásnak czélja 
szerinte az értelmes olvasás minél tökéletesebb 
elsajátítása, a lelki tehetségeknek harmonikus 
fejlesztése, nevelése; az olvasás iránti kedvnek 
fölkeltése, hogy majdan az olvasásban élvezetet 
találjon a nép és képesítve legyen arra, hogy 
értelmi és foglalkozási körének megfelelő 
könyveket, lapokat haszonnal olvashassa, s 
anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítására 
fordíthassa. Érdekes fölolvasást tartott Baumann 
Gyula halmágyi áll. tanító „A mimika a ne-
velésben" czímmel. Ezután a tanítóegyesületi 
élet fejlesztéséről értekezett Zahumenszky István 
és erre vonatkozó, pontokba foglalt határozati 
javaslatát a gvülés egész terjedelmében elfo-
gadta. A gyűlés határozati!ag kimondotta, hogy 
a „Tanítók Háza gyufája és szappanjáénak a 
vármegyében való terjesztésére Misselbacher 
segesvári nagykereskedőt kéri föl. Kedélyes és 
felköszöntőkben gazdag társasebéd követte a 
gyűlést; miután pedig ezen fiókkör elhatározta, 
hogy vándorgyűléseinek helyein népies gazda-
sági fölolvasásokat és a Tanítók Háza javára 
tánezmulatságokat rendez, ebéd után az iskola 
tágas udvarán egybegyűlt földmívesekhez Zahu-
menszky István fiókköri elnök intézett beszédet, 
fejtegetvén az iskola és család közötti kapcsot, 
a gazdasági ismétlő-iskola és a népies föl-
olvasások czélját. Nisztor Joachim hévízi ig.-
tanító tanulságos éi népies modorban értekezett 
a takarékosságról; László Gyula kőhalmi állami 
tanító pedig Tarcsafalvi A. „Bodor András" cz. 
költemény ét szavalta nagy hatással, Egeni Samu 
datki ig.-tanító tb. elnök tartalmas és szívhez 
szóló beszédével a népünnepély véget ért. Este 
az iskola szépen földíszített nagy termében gyűlt 
össze a társaság, hogy 2A részben a Tanítók Háza, 
V3 részben pedig a „Mohai Magyar-Olvasókör" 
javára rendezett és reggeli 4 óráig tartó tánczmu-
latsággal zárja be az emlékezetes napot. (L. Gy.) 

S A zólyomvármegyei ál talános tanító-
egyesület zólyom-nagy-szalatnai járásainak 
tanítói köre Nagy-Szalatnán tartotta rendes 
tavaszi közgyűlését. Gyakorlati tanítást Brix 

Sándor, nagy- szalatnai tanító mutatott be a 
számolásból. A tanítás jól sikerült; a gyer-
mekek szépen feleltek magyarul. A közgyűlést 
szép beszéddel Hetser János elnök nyitotta 
meg, a nemzeti irányú népoktatásról és el-
veiről szólván. Az elnöki előterjesztések során 
Czukrász Róza módszerének alkalmazhatósá-
gára nézve elhatározták, hogy azt előbb a 
megye területén levő többtanítós iskolák vala-
melyikében kipróbálják. A megüresedett al-
elnöki állásra egyhangúlag Inderszt Károly, 
zólyomi állami tanítót választották meg, a ki 
„A tanító egyesületi élet fejlesztésé"-ről érte-
kezett s a vasmegyei tanítóegyesületnek két 
évvel ezelőtt körözött indítványát ajánlotta a 
gyűlés figyelmébe. Ezután Mákonyi Vilma, 
zólyomi állami tanítónő értekezett az évzáró 
vizsgálatokról. A gyűlés oly értelmű határozatot 
hozott, hogy a vizsgálat ne legyen egyéb, 
mint az iskolai évnek ünnepélyes befejezése, 
a hol a tanulót osztályozni nem lehet. A vizs-
gálatot vezesse maga a tanító. A nyugdíj-
revízióra nézve a gyűlés a M. T. 0 . B.-nak 
álláspontját fogadta el teljes egészében. Végül 
buzdítja az elnök a tagokat, hogy az Eötvös-
alapba minél tömegesebben lépjenek be és 
használják a Tanítók Háza gyufáját. 

A A Nagyküküllömegyei Ált. Tanító-
egyesület segesvári fiókköre Segesvárott tar-
totta tavaszi gyűlését Benedek Mihály elnök-
lete alatt Jelen volt Dancs Bertalan kir. 
tanfelügyelő s 40 tag; az elnöknek hazaszere-
tetre lelkesen buzdító megnyitója után Benedek 
Mihályné tartott egy kifogás nélkül sikerültnek 
nyilvánított gyakorlati tanítást; Sziegliart Elek 

| egy fölolvasást a madarak védelméről, melyen 
különböző e czélra szolgáló eszközöket is 
mutatott be ; Csutak Lajos egy neveléstani érte 
kezést az olvasmányok tárgyalá-ának módjáról; 

i befejezésül Gábos Dénes referált kimej ítően 
a fontosabb tanügyi eseményekről; több apró 
kebli ügy elintézése után a gyűlés véget ért. 

O Az oravicza-jáni-bozovicsi j á ráskör 
Bozovicson tartotta tava-zi gyűlését, Bartos 
József elnöklete alatt. Barsan Miklós báayai 

1 tanító sikerült gyakorlati tanítást tartott idegen 
helyen idegen tanulókkal a tizedestörtek fogal-
máról román nyelven. Radius Simon polg. isk. 
tanító fölolvasásában a fogalmazás gondos 
tanítását sürgette. Lukács Ferencz áll. tanító 
a nyugdíjtörvény revíziójáról beszélt. Az érte-
kezlet az Orsz. Biz.-nak a vallás- és közokta-
tási minister úrhoz beadott kérvényével telje-
sen egyetért s azt a 12. §. kivételével magáévá 
teszi. Az elnök fölkérte a tagokat, hogy írják 
meg iskoláiknak monográfiáját s azt küldjék 
be a központi elnökségnek. Az őszi gvülés 
helyéül Oraviezabányát jelölték ki. (M.) 
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X A nagykükiillövármegyei ált. tanító-
egyesület bürkösi fiókköre f. év máj. hó 4.-én 
Mihályfalván tartotta tavaszi rendes g j ülését. 
Klemens János áll. tanító teljesen sikerült 
gyakorlati tanítást tartott, melyet növendékei 
hazafias éneke vezetett és zárt be. Keresztes 
Jenőné „Mennyiben van jogosultsága az egyé-
niségnek az iskolában?" czímü tételről figyel-
met lekötőleg értekezett. Ferenczi A. érdekesen 
újította föl az elmúlt hat hó alatt történt 
tanügyi eseményeket. Ezek után kebli ügyeket 
tárgyaltak. 

£ A háromszékmegyei kézdi-orbai róm. 
kath. tanítóegyesület Alsó - Csernátonban 
tartotta tavaszi rendes közgyűlését, melyen a 
tagokon kívül számos vendég és tanügybarát 
is résztvett. Gyakorlati tanítást tartott Ambrus 
Kálmán a földrajz köréből. Szabó Sándor 
elnöki megnyitó beszéde után elnöki elő-
terjesztések következtek, majd a gyakorlati 
tanítás méltatása. Szavalt Veress Ilona tanítónő, 
fölolvasást tartott Fejér Dénes. 

= Hogy köszönjenek a gyermekek J 
czímü czikkemre e lapok 18.-ik számában 
megjelent Benedek Mihály úr helyreigazító 
soraira az igazság és saját reputáczióm érdeké-
ből ismételten kijelentem, hogy a köszönési 
módok egyöntetűségét czélzó indítványomat a 
czikkemben írt alakoan tettem meg. Igaz, hogy 
e járásköri gyűlésen jelen voltam, de a meddő 
vitában részt nem vettem, sőt a hozott hatá-
rozathoz szavazatommal sem járultam. A fele-
kezeti béke fölzavarása pedig nem indok arra, 
hogy az iskola legelső nevelői föladatát másra 
bizza, s nézetem szerint e kérdésnek az előadó 
javaslatában foglalt megoldásával semmiesetre 
sem lett volna a felekezeti béke fölkavarva. 
Nem ebben, hanem másban kell keresni az 
okot. Segesvárt, 1901 május 6.-án. Gyöngyössy 
István. 

= A vakok intézetének ríj épülete. 
A vakok budapesti m. kir. orsz. intézete 
76-e'ves múltja után most fejlődésének egy új 
fordulópontjához ért, midőn belső terjeszkedé-
sének megfelelőleg tágasabb és a sokoldalú 
czélnak megfelelő újonan épült falak közé 
költözhetik. A Hungária-körút és István-út 
sarkán a vakok palotája immár készen áll s a 
jövő 1901/1902. tanév elején megnyílik. Az új 
intézet kb. 7100 1 területen 3 épületből áll: 
anyaintézet, foglalkoztató- és beteg-pavillon. 
Az anyaintézetben összesen 107 helyiség van, 
150 növendék befogadására készült, kik ott 
legnagyobb részt mint alapítványos benn'akók 
teljesen ingyenes oktatásban és ellátásban része-

sülnek 7-éves koruktól fogva 9 éven át. 
Ezen idő alatt egy évig óvodába járnak, 5 évig 
az öt elméleti osztályt végzik, mely után 
ki-ki tehetsége szerint még 3-évi ipari (kosár-
és székfonás, kefekötés, kötélverés) avagy zenei 
kiképzésre lesz utalva. A 9 év elteltével a 
növendék az intézet kötelékéből, mint kikép-
zett, elbocsájtatik s tetszése szerint vayy ön-
álló műhelyt nyit, vagy a foglalkoztató-mű-
helyekbe lép át, mely állami felügyelet alatt 
a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület vezeté-
sére van bízva, hol szintén saját kezére dolgo-
zik. A kilépett zenészek az egyesület kebelé-
ben egy zenekarba összefogva továbbképzésben 
részesülnek. A foglalkoztató szintén internátus 
és 25 vak férfi és 25 vak nő számára épült, 
kik ott mérsékelt áron lakást és étkezést kap-
nak, fönmaradt keresetükkel pedig szabadon 
rendelkezhetnek. Az egyesület a mennyire 
anyagi ereje és a helyiségek engedik, más, 
nem az anyaintézetben nevelődött vakokat is 
vesz föl a kosár-, székfonás, kefekötés vagy kötél-
verés elsajátíttatása czéljából. E nagyarányú 
intézet, melyben a vakok oktatásának, nevelé-
sének és gyámolításának minden ága képviselve 
van, méltán sorakozik a külföld hasonló nagy 
intézetei mellé s megépítésével a m kir. köz-
oktatási ministerium a magyar vakok ügyének 
egy új korszakát nyitotta meg. Ezzel kapcso-
latosan említjük meg, hogy a Vakokat Gyá-
molító Orsz. Egyesület a mellett, hogy az 
ország vakjait anyagilag segélyezi, egy „vako-
kat képző és foglalkoztató ipartelepet" tart 
fönn, melyben már jelenleg is 56 vak dolgozik, 
28 mint kefekötő és 28 mint szék- és kosár-
fonó. A kefekötő-műhely havonkint 3200 
korona értékű kefét, a kosárfonó-műhely 
havonkint 750 korona értékű kosarat készít, 
a székfonó-műhely pedig 230 — 240 széket 
javít, illetve fon újra. Az egyesület a vakok 
készítményeit nagyrészt vidéken értékesíti. 
Az egyesület az iparoktatás terén a kecskeméti 
vakok foglalkoztató telepet is támogatja anyagi 
segélyezéssel. A zenei továbbképzést az egye-
sület, illetve az állam azzal mozdítja elő, hogy 
a vak zenészek re'szére az egyesület zongora-
tanárt tart, ki őket állandóan tanítja, az állam 
pedig az összes zenekarok oktatása czéljából 
karmestert fizet. A zenészek elhelyezéséről 
ismét az egyesület gondoskodik, valamint hogy 
az iskolába még nem járt vakok számára 
elméleti oktatási kurzusokat is tart fönn. 
Ez az egyesület a jövő tanévre már elfog-
lalja az állam által az intézettel kapcsolatban 
épült foglalkoztató-műhelyeket s így az ő 

vakjai is jövőre az új otthonba költöznek. 

ty — 
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Temetőben. 
(Aranyos-Mtiróth, április 1.">.-én ) 

A Kárpátok hideg szele. 
Által zúg e nyugvó helyen: 
A hol nem ver fájó szived, 
A hol megbékélve pihen. 
Épp oly hideg, hitvány e szél, 
Mint a sorsod volt idelenn : 
Ki virrasztni kényszerített 

gyötrelmes nagy éjeken. 

A várva-várt üdvös hajnál, 
S balzsama nem gyógyíthatott ; 
Meleg napnak égi lángja, 
Soha meg nem látogatott. 
Napsugaras enyhe tavasz — 
Szelíd lelked méltó képe, 
Kinek hite nem ingott meg: 
Elhagyottak Istenébé. 

— Ha megversz is én Istenem, 
En mégis csak kérdem mostan: 
Jobb-e végre már a sora? 
Most is nincs-e elhagyottan? 
Tisztes képét a szivembe' 
Mindörökre zárva tartom; 
Szegény sorsát, földi éltét, 
Sokszor, sokszor megsiratom. 

(Budapest.) Havas Mihály. 

Leczke a lélek halhatatlanságáról. 
Megcsendült a lélekharang. A gyermekek 

susogják egymásnak: meghalt Juliska. 
Szegény Juliska! Iskolatársatok volt, imád-

kozzunk érette. . . . 
En is sajnálom. Juliskát, mert jó leányka, 

szorgalmas tanuló volt. Most már nem tud 
tanulni. Pedig a mint Juliska ott fekszik a 
ravatalon, a ki nem tudja, hogy meghalt, azt 
hinné, hogy csak alszik. Az alvót azonban 
szóval, érintéssel fölébreszthetjük; de Jaliskát, 
hiábi keltegetnők hiába szólítgatja édesanyja, 
nem hallja zokogását, mert meg van halva. 

Ti halljátok az én beszédemet, látjátok, mi 
történik körülöttetek, érezitek, ha valaki meg-
érint, beszéltek, gondolkodtok, teszt-, k ; de 
Juliska, ámbár testének minden része megvan, 
se nem hall, se nem lát, se nem beszél, se 
nem érez, semmit sem tud tenni: ugyan miért ? 

Helyesen mondta Pista, mert testéből kiment, 
eltávozott a lélek. 

Lelkünkkel érezünk, lelkünkkel gondolko-
dunk, testünk csak eszköz. Testünk meghal, 
visszakerül a földbe, hogy porrá legyen, a 
miből az LTr Isten alkotta; de lelkünk nem 
hal meg, mert halhatatlan. 

S váljon mi történik a lélekkel, mikor a 
testből kiköltözik ? 

Ugy van, a mint Mariska mondja, a lélek 
az Isten elé megy, hogy számot adjon földi 
életéről. Ha jót tett a földön, az Ur Isten 
megjutalmazza, ha rosszat cselekedett, meg-
bünteti. Azért törekedjünk a földi életben, 
mely csak ideiglenes, minél több jót tenni, 
hogy a túlvilági életben, melv örökké fog 
tartani, jutalomban részesülhessünk. 

Az Ur Isten nem szokott mindig rögtön 
büntetni vagy jutalmazni. Ezért azt is látjuk, 
hogy egy-egy rossz embernek jó, némely 
becsületes embernek pedig rossz dolga van. S 
ilyenek láttára olykor kifakadnak az emberek 
az Ur Isten ellen, sőt olyanok is akadnak, a 
kik haragjukban azt is mondják, hogy talán 
nincs is túlvilági élet. 

Ilven beszédnek ne adjatok hitelt; mert ha 
az Ur Isten rögtön nem is büntet vagy jutal-
maz, de nem felejti el sem a jó, sem a rossz 
cselekedetet. 

Az Ur Isten sokszor azért nem bünteti 
meg azonnal a gonoszt, hogy időt engedjen 
neki a megjavulásra; azért nem adja meg 
nekünk mindjárt a jutalmat, hogy próbára 
tegye türelmünket, állhatatosságunkat. De éppen 
azért rendelte az Ur Isten a túlvilági életet, 
hogy ott mindenki azonnal jutalomban vagy 
büntetésben részesüljön. 

Itt, a földön különbség van az emberek 
között, de a halálban mindannyian egyenlők 
vagyunk, a királynak épp úgy meg kell hab ia, 
mint a koldusnak. S jott, a más ;k ^lágon, 
az Ur Isten csakis földi te'teink szerint fog 
minket megkülönböztetni. Sőt, minél több jót 
tehetett volna valaki itt a földön s a 
helyett rosszat cselekedett, annál nagyobb lesz 
a büntetése. 

Az Ur Isten bölcsesége tehát abban is 
nyilatkozik, hogy halhatatlan lelket állott 
nekünk, hogy a földi életben minél több 
érdemet szerezhessünk a túlvilági jutalomra, 
vagy hogy a kit itt a földön rossz cselektde-



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 . SZÁM. 

teiért nem ért el az Isten büntető keze, 
amott szenvedjen érette. 

Tudjátok a hittanból, hogy az Úr Isten az 
embert a maga képére és hasonlatosságára 
teremtette, mert szabad akaratot és halhatat-
lan leltet adott neki. 

Ezt jól véssétek szivetekbe és iparkodjatok 
jó cselekedetek által minél több érdemet 
szerezni a túlvilági életre. 

A ki e szerint él, az a haláltól nem fél. az 
boldog, megelégedett itt e földön és az lesz 

. . . "v 

a másik világon is. ^ 
(Sárosfa.) Xádor Gyula. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister; 
Köszönetét nyi lvání tot ta : a vajdahunyadi 

nőegyesiiletnek és a vajdahunyadi takarékpénztár-
nak azon áldozatkészségeért, melylyel 550, illetve 
350 koronát fordított a szegény sor>ú tanulók 
fölruházására, illetve közművelődési és ember-
baráti intézetekre; Torontálvármegye törvény-
hatóságának, merc a nyigyar nyelv tanításában 
kitűnt tanulók jutalmazására 600 koronát ado-
mányozott ; Bejezy Károly r. kath. plébános-
nak, a ki a Szent-Péter községben fölállítandó 
kisdedóvoda szenélyi kiadásainak fedezésére 
24.000 koronás alapítványt tett. 

Kinevezte: Fennesz Margit oki. tanítónőt 
a herendi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Polcza Sándor oki. tanítót a valóczi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Keresztes Etelka, 
Koppért Ida, Balogh Irma és özv. Morginstern 
Albertné, Beufsch Borbála oki. magán óvónő-
ket a Nagyváradon újonnan szervezett állami 
kisdedóvódákhoz óvónőkké. 

Áthelyezte: Tinódi János áll. el. isk. tanítót 
az almamezői áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben ; Rupták Ferenczné, szül. Husztik Júlia 
sztai-csovai és özv. Pfeiffer Mihályné, szül. 
Betrieh Ilona sándoregyházi áll. kisdedóvónőket 
kölcsönösen; Siikösd András volóczi áll. el. isk. 
tanítót az újbányái áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Papp Jánost a bereczkojtoztelepi áll. 
el. iskolához jelen minőségében; Mihály Anna 
herendi áll. el. isk. tanítónőt a balázsfalvi áll. 
el. iskolához jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Tegze László 
(Bazil) felső - apsai munkaképtelen g. kath. 
tanító részére évi 320 koronát; Föveny esi 
Bertalan hanvai munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 860 koronát; Krém Ádám nagv-
teveli elaggott róm. kath. tanító részére évi 
680 koronát; Böszörményi János kis-dobronyi 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 760 
koronát: Stiglicz Károly mezőtarpai munka-

képtelen ev. ref- tanító részére évi 820 ko-
ronát; Flentisz Endre jolsvai munkaképtelen 
ág. hitv. ev. tanító részére évi 920 koronát 
Klein Salamon szegedi izr. tanító részére az 
orsz. tanítói nyugdíjalapból évi 1400 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott : 
néh. Borossay János felső-szakonyi nyug. volt 
róm. kath. tanító özv., szül. Horváth Rozália 
részére évi 300 koronát; néh. Bogsch Albert 
kassai ág. hitv. ev. volt tanító özv., szül. Birner 
Mária részére 892 koronát; néh. Borjanovits 
Pál karlovai gör. kel. szerb tanító özv., szül. 
Grkinity Dráginya részére évi 570 koronát; 
néh. Nikora Demeter lupsai g. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Zsurka Zsófia és kiskorú 
árvája részére együtt évi 350 koronát; néhai 
Várkonyi Béla törökbecsei áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Gavrilovits Katalin részére évi 632 
koronát; néh. Csomor Ágoston dernői volt róm. 
kath. tanító özv., szül. Zeman Júlia és 3 kis-
korú árvái részére együtt évi 752 korona 98 
fillért; néh. Neuhauss Ignácz diszeli nyug. volt 
izr. elemi iskolai tanító özv., szül. Feitel Betti 
részére évi 400 koronát; néh. Dingán János 
bethleni gör. kath. el. isk. volt tanító négy 
kiskorú árvája részére együtt évi 400 koronát; 
Csollák György volt szécspolyánkai nyug. róm. 
kath. tanító özv., szül. Deszátn k Mária ré-
szére évi 300 koronát, Melánia nevű kiskora 
árvája részére pedig évi 50 koronát. 

Árvaházba leendő fölvételét e l rende l te : 
néh. Egyed Ferencz volt tótvásonyi r. kath. 
tanító Vilma nevű árvájának a kecskemétibe 
néh. Stampf Béla dobronaki volt róm. kath. 
tanító Ilona nevű árvájának és néh. Szelts:am 
Béla volt garamszentgyörgyi r. kath. el. isk. 
tanító Béla nevü árvájának a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. A. Ha az intézettel szemben tartozását 

kiegyenlíti, nyugdíjazása megtörténik. — H. P. 
Miként már mondottuk, az éjjeli őrök fizetését 
„községi adó természetű"-nek tartjuk, mely-
nek fizetésére a tanító nem köteles. Egyéb-
ként is az iskolaház a tanítói lakással együtt 
nem az ön tulajdona, miért akarnak hát 
e lakás után önre terhet róni ? Ily ügyek 
elintézése, ha a községi elüljáróságban és kép-
viselő-testületben a tanító iránt nincs méltá-
nyosság, a közigazgatási bizottság elé tartozik. — 
G. Gábor. 1. A községi testület határozatából 
a tanító használatára bocsátott kaszálót, ha ezt 
a határozatot a megye is helybenhagyta, a köz-
ségi bíró nem követelheti vissza kártalanítás 
nélkül. 2. A tanítói földek körülárkolására az 
egyházközséget nem lehet kötelezni. Az iskola 
telke bekerítését, istálló építését, kút csinálását 
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azonban jogos kívánságnak tartjuk, mivel a 
tanító összes jövedelme földgazdaság s így 
állattenyésztéssel, igásmarba tartásával is baj-
lódnia kell. 3. A községi bírót — ha az iskolai 
mulasztások ügyében nem jár el — jelentsék 
iskolaszék útján a főszolgabírónak. Gavri-
lovics B. A nyugdíj kiszabásánál az utolsó 
beszámítható fizetést veszik alapul. Ha a ki-
szabott nyugdíjösszeg — mint állítja — 
kevesebb a jogosan megilletőnél, ez ellen 
folyamodni lehet helyesbítésért. Hátha Önök 
rosszul számítják? A nyugdíjazó végzést kellene 
pontosan megvizsgálni s ha csakugyan sérelem 
történt volna, kiigazítanák. Az esetleges tál-
fizetéseket vissza utalványozzák vagy ha még 
tovább fizetne, beszámítják az esetleges tévedés 
kiderülte után. — K. A. Adótartozás fejében 
tanítók fizetéséből, nyugdíjából csak annyit lehet 
lefoglalni, hogy a lefoglalható fizetés egy havi 
részlete az összes adótartozást fedezze. A fön-
maradó adótartozás egyéb követeléseikre (ingó-
ságaikra vagy ingatlanaikra) vezetendő. — 
B. F . Beremend. A névmagyarosító tár-
saság elnöke: Telkes Simon számtanácsos, 
I. ker., Attila-utcza 85. sz. — R. G. iskola-
széki jegyző. Az iskolaépítési terveket Lampél 
Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedésé-
ben rendelheti meg. — X. Y. Z. 1. Az egyház 
tulajdonát képező tanítói lak föntartási és javí-
tási költsége az iskolaföntartó felekezetet 
terheli. Méltányosságból évenkint kétszer (hús-
vétkor és nagyszünidőben) a belső meszelést 
és súrolást is végeztetik; de ezt nem lehet 
mindenesetben követelni. Nagyon ritka esetben 
tagadják ezt meg s bizony nem válik az iskola-
föntartó dicséretére, ha megtagadja. 2. A ki 
végkielégítéssel lelépett valamely tanítói állás-
ról, r.em követelheti, hogy ugyanott ismét 
tovább alkalmazzák. Föltéve, hogy nem tör-
tént törvénytelenség, erőszakosság. — 0. L. 
A besorolás előtt kell a tanítónak katonai 
ügyben biztosított jogait érvényesíteni a ked-
vezmény megadásáért. Ha kellemetlenségei 
lesznek e miatt, önmagának tulajdonítsa. — 
B. J . . . Gy. A Tanítók Tanácsadója 196-ik 
lapján is megtalálja a volt m. kir. pénzügyi 
köziga7gatási bíróság döntvényét az ev. ref. 
tanítói 'földek után szedendő egyenes adók 
fizetésére vonatkozólag. Az ön esetében 
— minden gyűlölködés nélkül, kizárólag elvi 
szempontból — nem lehetne fölebbezés útján 
példát statuálni s új határozatot hozatni ? — 
Klein M. 1. Az illető kartárs nyugdíjas álla-
potában lépett házasságra, ennélfogva özvegye 
nem kaphit segélyt az orsz. tanítói nyugdíj 
alapból. (Bővebben : Tanítók Tanácsadója 
185-ik lap. A kivételes eset pedig a 187-ik 
lapján.) 2. Miután korpótlékáért az 50%-ot 

mindezideig ki nem rótták, adjon be folya-
modványt ez ügyben a közokt. ministeriumhoz 
s kérje korpótlékának nyugdíjigényébe való 
beszámítását. Nyugdíjigény-helyesbítés a hiva-
talos neve az ily eljárásnak. — Labanics J. 
Ön — mint állítja — 30 év óta oklevél 
nélküli tanító létére folyvást működik a tanító 
pályán kifogás nélkül. Az orsz. tanítói nyug-
díjalapba oklevél hiánya miatt nem vették 
föl. Talán más úton kaphat nyugdíjat. í r ja 
meg, mindig a magyarországi (nem volt 
erdélyi) részen működött- e s gör. kath. tanító e ? 
Szívesen útbaigazítjuk, ha látunk reá módot. —-
Tg. —K. Azt kérdi; községi és r. kath. óvónők 
részesülhetnek e korpótlékban ? Ha tetszik, 
adhat nekik korpótlékot az óvodaföntartó; 
de törvény nem kötelezi reá. — B. István Sz. 
1. Bizonyára a megyei kir. tanf. pártoló előter-
jesztése s az okok meggyőző ereje folytán 
vették Önt fel 1880-tól számítva a nyugdíj -
alapba, bár más állásra távozásakor pár he:i 
megszakítás volt a szolgálatában. Ezt igazolt 
megszakításnak tekintették. Másként csak a 
folytonosan töltött szolgálatot vették volna 
figyelembe. 2. Az orvos mondhatja meg: mily 
fokú az ön beteges állapota. — Csallóköz. 
1. Ha valamely megnevezett iskolához folya-
modik, azt is beveheti a kérvénybe, hogy. ha 
a kért állásra nem nevezik ki, másutt is el-
fogadja a kinevezést. 2. Ha a hónap eLején 
fölveszi a fizetését s 7 nap múlva len ond, 
már hogy volna joga ahhoz, hogy az egész 
hónapra megtarthatja az előre fölvett pénzt? 
Csak ahhoz van jogunk, a mit megszolgáltunk. — 
K. Mihály. Nyugdíj szempontjából nősülés-
kor nem kell bejelenteni a házasságra lépést. í 
Özvegyi segélyért való folyamodásnál úgy 
is igazolni kell a házassági viszonyt. — 
W. M. Magyar-Sárd . Felső keresk. isk. 
tanár csak egyetemi tanulmányok alapján lehet 
valaki, az egyetemre pedig ez ideig érettség-
vizsgálati bizonyítvány kell. Hiányzó lapszá-
mokat mindig a kiadóhivatalnál kell rekla-
málni. (Áttettük oda.) A lap küldése és a 
hirdetések nem tartoznak a szerkesztőség hatás-
körébe. — T. D. K.-T. 1. A fölpanaszolt 
ügyben esetleg az iskolaszékhez fordulhat. 2. A 
földmívelési ministerhez hiába fordulna, mivel a 
felekezeti iskolaföntartó hatóságnak gazdasági 
iskolája dolgában teljes intézkedési joga van. 

azonban jogos kívánságnak tartjuk, mivel a 
tanító összes jövedelme földgazdaság s így 
állattenyésztéssel, igásmarba tartásával is baj-
lódnia kell. 3. A községi bírót — ha az iskolai 
mulasztások ügyében nem jár el — jelentsék 
iskolaszék útján a főszolgabírónak. Gavri-
lovics B. A nyugdíj kiszabásánál az utolsó 
beszámítható fizetést veszik alapul. Ha a ki-
szabott nyugdíjösszeg — mint állítja — 
kevesebb a jogosan megilletőnél, ez ellen 
folyamodni lehet helyesbítésért. Hátha Önök 
rosszul számítják? A nyugdíjazó végzést kellene 
pontosan megvizsgálni s ha csakugyan sérelem 
történt volna, kiigazítanák. Az esetleges tál-
fizetéseket vissza utalványozzák vagy ha még 
tovább fizetne, beszámítják az esetleges tévedés 
kiderülte után. — K. A. Adótartozás fejében 
tanítók fizetéséből, nyugdíjából csak annyit lehet 
lefoglalni, hogy a lefoglalható fizetés egy havi 
részlete az összes adótartozást fedezze. A fön-
maradó adótartozás egyéb követeléseikre (ingó-
ságaikra vagy ingatlanaikra) vezetendő. — 
B. F . Beremend. A névmagyarosító tár-
saság elnöke: Telkes Simon számtanácsos, 
I. ker., Attila-utcza 85. sz. — R. G. iskola-
széki jegyző. Az iskolaépítési terveket Lampél 
Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedésé-
ben rendelheti meg. — X. Y. Z. 1. Az egyház 
tulajdonát képező tanítói lak föntartási és javí-
tási költsége az iskolaföntartó felekezetet 
terheli. Méltányosságból évenkint kétszer (hús-
vétkor és nagyszünidőben) a belső meszelést 
és súrolást is végeztetik; de ezt nem lehet 
mindenesetben követelni. Nagyon ritka esetben 
tagadják ezt meg s bizony nem válik az iskola-
föntartó dicséretére, ha megtagadja. 2. A ki 
végkielégítéssel lelépett valamely tanítói állás-
ról, r.em követelheti, hogy ugyanott ismét 
tovább alkalmazzák. Föltéve, hogy nem tör-
tént törvénytelenség, erőszakosság. — 0. L. 
A besorolás előtt kell a tanítónak katonai 
ügyben biztosított jogait érvényesíteni a ked-
vezmény megadásáért. Ha kellemetlenségei 
lesznek e miatt, önmagának tulajdonítsa. — 
B. J . . . Gy. A Tanítók Tanácsadója 196-ik 
lapján is megtalálja a volt m. kir. pénzügyi 
köziga7gatási bíróság döntvényét az ev. ref. 
tanítói 'földek után szedendő egyenes adók 
fizetésére vonatkozólag. Az ön esetében 
— minden gyűlölködés nélkül, kizárólag elvi 
szempontból — nem lehetne fölebbezés útján 
példát statuálni s új határozatot hozatni ? — 
Klein M. 1. Az illető kartárs nyugdíjas álla-
potában lépett házasságra, ennélfogva özvegye 
nem kaphit segélyt az orsz. tanítói nyugdíj 
alapból. (Bővebben : Tanítók Tanácsadója 
185-ik lap. A kivételes eset pedig a 187-ik 
lapján.) 2. Miután korpótlékáért az 50%-ot 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. A király zászlaját, melyet 

a honvédségi Ludovika Akadémiának ajándé-
kozott Ö Fölsége, f. hó 8.-án nagy ünnepségek 
közt szentelte föl báró Hornig veszprémi 
püspök. Az istentiszteleten az ország- és 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 . SZÁM. 

törvénylátó urak csoportosultak a király körül. 
Szép, lélekemelő magyar ünnep volt ez, 
melyen a katonai vezényszó hazai nyelvünkön 
hangzott, valamint az összes beszédek is. 
A zászlón a következő jelige olvasható: 
„Istennel, királyért és hazáért." — Az Orsz. 
Nőképző-egyesület utóbbi közgyűlésén elhatá-
rozta, hogy az egyetemre járó 4—5 nőhallgató 
részére otthont nyújt, a melyet Wlassics-
hollégiumnak nevez el. — A délafrikai háború 
és a kinai bonyodalmak még mindig nem értek 
véget; az előbbit illetőleg a vitéz búrok hősi 
ellentállása még mindig nem tört meg, mint 
a hogv azt az angolok hirdették, sőt az ango-
loknak fordult rosszra a sorsuk. A háború 
kezdete óta április végéig az angol seregben 
63.498 ember esett el vagy lett rokkanttá. A 
kínai bonyodalom már deficzit alakjában érezteti 
hatását Németországban, a hol az adókat 
akarják emelni, mivel a kinai kirándulás 
70—S0 millió márka deficzittel fenyegeti az 
állami költségvetést. 

— Szép ünnep folyt le f. hó 11-e'n Sretvizer 
Lajos székesfővárosi igazgató-tanító családja 
körében. E napon ünnepelte Sretvizer Lajos 
igazgató ezüst-menyegzőjét nejével, sz. Bakovszky 
Ilonával és ugyancsak e napon tartotta egybe-
kelését Szellő Sándor székesfővárosi tanító a 
jubiláló pár leányával: Sretvizer Hona oki. 
tanítónővel. Szerencsekivánatainkat küldjük a 
derék tanító-családnak! 

\ — Szülői konferenczia Szolnokon. A szol-
noki állami iskolák III. IV. kerületi tantestü-
lete a szülőkkel május hó 5.-én, délutáni 3 
órától kezdve értekezletet tartatott. Az értekez-
leten Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelőn, Váncsa 
György, debreczeni ipariskolai igazgatón és 
számos tagból álló tantestületen kívül jelen 
volt a város belterületéről, valamint a tanyákról 
számos előkelő és földmíves szülő. Bernáld Lajos 
igazgató megnyitó beszédében a pedagógu-
soknak a család és iskola közötti viszony 
megszilárdítására tett működését vázolta, az 
értekezlet czéljít, annak előnyeit fejtegette. 
Kirnberger Ödönné „A szülőknek a gyerme-
kekről" czímű értekezésében a gyakorlati élet-
ből vett példákkal fűszerezve tárta föl a csa-
ládi nevelés ferdeségeit, mutatta be a szülők 
kötelességét, melylyel az iskolai nevelést támo-
gatni kell. Nagy érdeklődéssel és élvezettel 
hallgatott fölolvasás után a szülők fölszólalá-
sára az igazgató fejtegette a váltakozó isko 
láztatás okát, azon áldozatokat, melyeket a m. 
kir. közokt. kormány Szolnok városa népok-
tatás ügyéért évenkint hoz. Ismertette a gazda-
sági ismétlő-iskola működésének a czélját és 
rövid vázlatban a tananyagát, föltüntette a 
szülőknek a rendes iskolábajárás előnyeit és 

ha a szülő gyermekét hat-éves korban nem 
adja iskolába, az abból eredő hátrányokat. 
A szülők kérdést intéztek a jelenlevő tanfel-
ügyelőhöz a vasutas-iskola kiépítése és több 
kisebb jelentőségű ügyre vonatkozólag. A meg-
felelő válaszokból a jelenlevő szülők meggyő-
ződtek, hogy az iskola a családi nevelést 
tanulmányozza, ismeri; a hatóság a szülők 
méltányos kérése és akarata elől nem zárkózik 
el. A kir. tanfelügyelő tudomására hozta a szü-
lőknek, hogy a fölolvasó tanítónő a gyerme-
kek iránti szeretetből és ügybuzgóságból díj-
talan végzi gyermekeik tanítását és nevelését. 
A szülők, valamint a tanfelügyelőség nevében, 
úgy az értekezésért, mint a sikeres tanítói 
működésért elismerő köszönetét fejezi ki. 
Fölkérettek a szülők, hogy az évzáró vizsgá-
latok alkalmával tartandó értekezleten jelen-
jenek meg. A gyűlés kellemes volt, mert a 
család az iskolával kezet fogott, ha rövid 
időre is, a népnevelés fejlesztésére. (K. E.) 

— Vasmegje szobája a Tanítók Házá-
ban. A Vasmegyei Altalános Tanító-Egye-
sület egy, a budapesti Ferencz József Tanítók 
Házában levő szobaalapítványi helyre pályá-
zatot hirdet. Az ezen alapítványi hely elnye-
rése czéljából az egyesület elnökségéhez inté-
zendő folyamodványukat az illetőknek Pálmay 
Ödön egyesületi titkárhoz (Szombathely) kell 
legkésőbb f. évi junius hó 1.-ig beküldeniük. 
Pályázati föltételek ugyanazok, melyek az 
Eötvös-alap pályázati hirdetésében olvashatók. 

— Rövid hirek. A Tanítók Háza gyufája 
Czakó Jakab bártfai kartársunk ajánlatára 
már egv év óta kapható Szűcs István bártfai 
kereskedőnél; most a nevezett kereskedő a 
T. H. szappanját is megrendelte. Báta-
széken Gróczy N. János kereskedő SchuJer 
József kartársunk ajánlatára a Tanítók Háza 
gyufáját forgalomba hozta. — Gyűlések. Abauj-
Tornamegye gönczi járás tanítóköre tavaszi 
körgyülését május 30.-án tartja meg. A zom-
borvidéki róm. kath. tanítóegyesület május hó 
30.-án Zomborban, a központi fiúiskolában 
tartja közgyűlését. A zemplénvármegyei tanító-
egyesület felső köre május 28.-án Varannón 
gyűlést tart. A beszterczei általános tanító-
egyesület beszterczei fiókköre rendes tavaszi 
gyűlését május hó 15.-én Box-gó - Tihán, a 
Turiákvölgyi községi iskola helyiségében tartja 
meg. A kisietik üllőm egyei ált. tanítóegyesület 
bonyhai járásköre május 18.-án Nagy-Tere-
miben rendes tavaszi köri gyűlését tartja. A 
maroskerületi róm. kath. tanítóegyesület május 
hó 20.-án Maros-Vásárhelyen a Szent-Ferencz-
rendiek iskolájában tartja évi közgyűlését. 
Hontvármegye ált. tanítóegyesületének nagy-
csalomiai járásköre folyó hó 23.-án délután 
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2 órakor Ipoly-Nyéken az iskola tantermében 
tartja alakuló s tavaszi körgyülését. A barsi 
ev. ref. e. m. tanítóegyesület f. lió 28-án d. e. 
9 órakor kezdve Zseliczen a ref. iskolában 
rendes gyűlést tart. A szombathely-egyházmegy. 
róm. kath. tanítóegyesület letenyei köre ez évi 
tavaszi rendes körgyülését f. hó 23-án Felső-
Szemenyén tartja. A barsmegyei ált. tan. egy. 
aranyos-maróthi köre Aranyos-Maróthon május 
23-án tartja évi rendes körgyülését. A szeben-
vármegyei tanítótestület f. évi május hó 18-án 
Orláton, a községi iskola helyiségében köz-
gyűlést tart. A pestvármegyei hivatalos tanító-
testület budafoki járásköre f. hó 20. Pest-Hideg-
kuton rendes közgyűlést tart. 

— Képesítő vizsgálatok. A bajai állami 
tanítóképző-intézetben a tanítóképesítő vizsgá-
latok folyó évi junius hó 3.-án kezdődnek. — 
A székely-keresztúri m. kir. állami tanítóképző-
intézetben a népiskolai tanítóképesítő vizsgálat 
Írásbeli része folyó évi junius hó 3., 4. és 5. 
napjain, s a szóbeli és gyakorlati része ugyan-
azon hó utolsó hetében fognak megtartatni. 
A vizsgálatra jelentkezők, a vizsgálati szabály-
rendelet kívánalmai szerint fölszerelt folya-
modásaikat azon kir. tanfelügyelő útján, kinek 
tankerületében működnek, jelen év május 25.-ig 
az intézet igazgatóságához küldjék be. E vizs-
gálattal egyidejűleg, junius 24.-én, az egyházi 
énekből és orgonálásból kántorképesítő vizsgálat 
is fog tartatni. E vizsgálatra jelentkezők 
keresztlevéllel, tanítói oklevéllel és szolgálati 
bizonyítványnyal fölszerelt folyamodásukat, 
szintén kir. tanfelügyelőjük útján junius 10.-ig 
juttassák el hozzám. A magánúton készültek-
nek vizsgálati díja 40 korona, s az oklevél 
díja 2 korona. — Az iglói m. kir. áll. tanító-
képzőben junius 3., 4. és 5.-én Írásbeli; junius 
20. és következő napjain szóbeli képesítő vizs-
gálatok lesznek. A kérvényeket e hó végéig 
kell az intézeti igazgatóhoz küldeni. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
budapesti áll. polgári iskolai tanítóképző-inté-
zetben az 1901/1902. iskolai évben a következő 
állami kedvezményes helyek lesznek betölten-
dők : a nyelv-történettudományi szakcsoport első 
évfolyamán két egész-, három félköztartásos 
hely és hét ebédből álló élelmezés; a mennyi-
ség-természettudományi szakcsoport első év-
folyamán két egész-, három félköztartásos hely 
és hét ebédből álló élelmezés. (Egész köztar-
tás alatt az internátusban való teljesen ingye-
nes ellátás értendő; a félköztartást élvezők 
havi 14 koronát fizetnek a köztartás költsé-
geire.) A két szakcsoport bármelyikének első 
évfolyamára való fölvételért folvamodhatnak 
azok, kiknek elemi isk. tanítói oklevelük, vagy 
legalább jó osztályzatú érettségi (gimnáziumi 

v. reáliskolai) bizonyítványuk van. A fölvétel-
ért benyújtott s 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványok az intézet igazgatóságánál 
(Budapest, I. ker., Gvőri-út 9.) legkésőbb f. évi 
május hó 31-ig adandók be, világos kijelen-
tésével annak, hogy az illetők a fönti szak-
csoportok közül melyikre óhajtják magukat 
fölvétetni. A részletek felől fölvilágosítást az 
intézeti igazgatóság ad. — A székelykereszkíri 
m. kir. állami tanítóképző-intézetben a föl-
veendő ifjak, jó iskolai bizonyítvány és kellő-
leg igazolt szegénység alapján, a következő 
állami segélyben fognak részesíttetni: havon-
kint 10 korona pénzsegély, fehérnemű-mosatás 
és netaláni betegség esetében gyógykezelés. 
A pénzsegély a tanuláshoz és magaviselethez 
képest, már a második éven kezdve, 12, 14, 
16 koronáig emelkedhetik havonkint, s az 
együttlakásra is bejuthatnak, hol ingyen-lakást, 
fűtést és világítást is élveznek. A fölvételért 
sajátkezüleg írt és 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodások a tanítóképző-intézet igazgató-
tanácsához czímezve, jelen év május 31-éig 
küldendők be. — A sárospataki állami tanító-
képző-intézetben az 1901/902. tanévre az első 
osztályban 30 jótéteményes hely töltendő be 
és pedig reggeli, ebédből, vacsora és lakásból 
álló teljes jótéteményes hely négy; 70 koronát 
fizető' 12 és 140 koronát fizető 14. Az 50 kros 
bélyeggel ellátott folyamodványok a nagymáit. 
vallás- és közokt. m. kir. ministeriumhoz czí-
mezve, folyó évi május 30-ig küldendők be az 
igazgatósághoz. — A bajai állami tanítóképző-
intézetbe a fölvétel és segélyezés iránti folya-
modványok a tanítóképző-intézeti igazgató-
tanácshoz czímzendők és folyó évi május hó 
31-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. A jövő 
1901—1901-iki iskolai évre az I. osztályba 
fölvehető 45 bejáró és lő benlakó, összesen 
60 növendék. Az államköltséges és kedvez-
ményes helyek az I. osztályban a következők: 
1. 10 teljesen díjmentes helv az internátusban 
(lakás, élelmezés, fűtés, világítás, mosás, gyógy-
kezelés.) 2. 3 fizetéses hely az internátusban, 
havonkint 10 K. befizetéssel. 3. 2 fizetéses 
hely az internátusban havonkint 20 K. befize-
téssel. 4. 15 ingyenes hely a köztartásnál 
(étkezésnél), künlakók számára. 5. 14 fizetéses 
hely a köztartásnál (étkezésnél), havi 10 K. 
befizetéssel. 6. 6 fizetéses hely a köztartásnál 
(étkezésnél), havi 20 K. befizetéssel, künlakók 
számára. 7. 6 ösztöndíjas hely, havi 10 K. 
ö ztöndíjjal, helybeliek számára. A künlakásra 
fölvett tanulók elszállásolásáról az igazgatóság 
gondoskodik. Ily növendékek hárman vagy 
négyen egy-egy szobában társulva lakás, fűtés, 
világítás és mosásért havonkint előre 10 koro-
nát fizetnek. A tanítóképző-intézet II., ü l . és 
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IV. osztályaiba rendszerint csak azok vehetők 
föl, kik a megelőző évfolyamot ugyanezen 
intézetben mint rendes tanulók elvégezték. 
A II., III. és IV. osztályban megüresedő ked-
vezményes helyek a megfelelő alsóbb osztá-
lyokból föllépő növendékek számára tartatnak 
fönn. — A szabó dkai állami tanítónőképző-
intézetbe az 1901/2-ik tanévre az I. osztályba: 
Ingyenes benlakó növendék 2; 100 koronát 
fizető benlakó növendék 2; 210 koronát fizető 
benlakó növendék 4 ; 310 koronát fizető benlakó 
növendék 5; 420 koronát fizető benlakó növen-
dék 7; bejáró kedvezmény nélkül 10 vétetik 
föl. A II., III. és IV. osztályban a helyek 
az alsóbb o; ztályokból való fölmenés által be 
vannak töltve s így új növendékek ezen osz-
tályokba nem lesznek fölvehetők. — Az iglói 
m. kir. áll. tanítóképző-intézet jövő 1901/902. 
isk. évi I-ső évfolyamára 30 új tanuló vehető 
föl. Ezek közül egyes helyek állami segélylyel 
töltetnek be. Elsőfokú segélyt (t. i. egész 
ingyenes köztartást lakbérkedvezménynvel) az 
első évfolyamban egyelőre senki sem kaphat. 
A kik tehát a 2-ik fokú segélyt nyerik, azok 
a havi 3 frtnyi lakásdíjat, a 3-ik fokú segély-
ben részesülők a köztartáshoz havi 5 frtot, a 
4-ik fokú segélyben részesülők havonkint 8 frtot 
s az ötödik fokban segélyezettek havi 10 frtot 
tartoznak havonkint az intézet pénztárába a 
saját élelmezésük és lakásuk czímén befizetni. A 
kik egyáltalán, vagy egyelőre semmi segélyt sem 
kaphatnak, azok a fönti czímenhavonkint 13frtot 
fizetnek be. Folyamodni junius 25-ig lehet. — 
A kassai kir. kath. tanítóképző-intézetnél a 
fölvételi kérvények benyújtásának határideje 
junius 20. A fölvételi vizsgálat junius 30. és 
julius 5-ike közt fog megtartatni. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Váczy István 1 K.; Wlezsik Pál 
10 f.; az „Aradvidéki T. E." világos-szent-
annai fiókjának alkalmi gyűjtése (bek. Sófalvi 
György) 6 K.; Gál István gy üjtése a Nagy-
Atád Barcsvidéki tanítóegyesület csokonyai 
gyűlésén (melyet „Isten áldásának kivánása 
mellett, szeretettel küldenek a mi fiainknak") 
15 K. 25 f.; Wlezsik Pál 10 f.; Ábrahám 
Gábor sarmasági lakos 1 K. — 2. Eötvös-
alapra: Gömöriné K. Ágnes (Lúgos) gyűj-
tése 3 K.; Váczy István 1 K.; Kolniczeán 
Miklós gör. kel. tanító (Csiklovabánya) 50 f. ; 
Bódiss Géza Hedrahely (tagsági díja) 2 K. — 
3. Vörösmarty-szobor és alapra: Váczy István 
1 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII., Wesselényi-u. 44.) 

— Az Eötvös-alap pénztárába a Vörösmarty-
szobor és alapra befolyt továbbá: tiszáninneni 
ev. ref. egyházkerület miskolczi fels. leányisk. 
négy oszt. és tanári kara gyűjtése 60 K.; 

pozsonyi áll. tanítónőképző-int. tanári kara és 
növendékek gyűjtése 40 K.; Borsos Benő 
gyűjtése 6 K. (ehhez járultak: dr. Mészáros 
Ferencz 1 K.; Buhcsy Gergely 1 K.; Markos 
Imre 1 K.; Szabados Endre 1 K.: Borsos 
Benő 1 K.; Mátray Lajos 1 K.; összesen. 
6 K.); Klein Samu gyűjtése 10 K. (ehhez 
járultak: Klein Samu 2 K.; Sztanlovich 
Károlyné 2 K.; Horváth János 1 K.; Jakab 
József 1 K.; Láng Laura 1 K.; Fábry Vilma 
1 K.; Melczer Ede 2 K.; összesen 10 K.); 
Speidl Ernő gyűjtése 65 K. (ehhez járultak: 
Speidí Ernő 2 ' K.; Tóth Róbertné 2 K.; 
Papp Győzőné 1 K.; Marosi Ármin 2 K.; 
Deák Gyula 2 K.; Ács János 2 K.; Tietr 

• József 1 K.; Henn Béla 1 K.; Sajó György 
1 K.; dr. Franckl Ignácz 2 K.; Buzúk István 
1 K.; Allén Stefánia 1 K.; Tóth Róbert 2 K. ; 
Ro'hmayer Zsigmond 2 K.; Hóra Miklós 1 K.; 
Zöld József 2 K.; Pollák Jakab 5 K.. 7 y 
Schwarcz Benő 1 K.; Léderer Dávid 1 K. • 
Kiridusz Lipót 3 K.; Kludíva Antal 1 K.. 
Grosz et Steiner 2 K.; Barb Manó 2 K.; 
Pánlyik János 1 K.; Terfaloga Dávid 1 K. ; 
Steiner Mór 2 K.; Csapó János 2 K.; Knoblaj 
Lujza 1 K.; Zojfmann Sándor 2 K.; Kelemen 
Ferencz 1 K.; Sommer Zsigmond 2 K.; Bruda 
Ede 2 K.; Balon Máté 1 K.; Brodnyánsyky 
János 1 K.; György Albertné 2 K.; Vebean 
József 1 K.; Weinberger Miksa 3 K.; Schwarcz 
Ignácz 1 K.; Schwarcz József 1 K.; Szalinszky 
Béla 1 K.; összesen 65 K.; a gálszécsi áll. el. 
I. II. leányoszt. gyűjtése 2 K. 80 f.; III—VI. 
leányoszt. gyűjte'se 14 K. 29 f.; az I—VI. 
fiúoszt. gyűjtése 4 K. 66 f.; összesen 21 K 
75 f.; Bothár Emil gyűjtése 20 K. 46 f'. 
(ehhez adtak: I. oszt. 4 K. 14 f.; II. oszt. 4 K. 
20 f.; III. oszt. 1 K. 56 f.; IV. oszt. 3 K. 50f.; 
Bothár Emil 2 K ; Szvaty Józ-ef 2 IC.; Stol-
mann Andor 1 K.; Endler Károly 1 K.; Pod-
hradszky Lajos 1 K.; összesen 20 K. 46 f.); III. 
ker. Vörösvári-úti iskola tantestülete 11K.; nagy-
váradi szákirányú iparostanoncz-iskola tantestü-
lete 10 K.; Zsombolyai polgári iskola 6 K. 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját .'" 

Tarta lom : Az állami tanítók országos egyesü-
lete. cz. — A hazai tanítóképzés új iránya. Láng 
Mihály. — Egységes magyar népiskola. Vétjh István. — 
Egyesületi Siet. — Szünóra : Temetőben. (Vers.) 
Havas Mihály. — Leczke a lélek halhatatlanságáról. 
Zádor Gyula. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázati hirdetmény. 
A „Magyar Földhitelintézet" a hazai gyümölcs-

tenyésztést a községi faiskolák útján előmozdítani 
óhajtván, az 1892. évtől kezdve az 1902. évig minden 
évben 

1 drb 600 koronás 
2 „ 400 koronás 

18 „ 200 koronás 

jutalmat tűz ki oly tanítók jutalmazására, kik 
faiskolát kezelnek és a fatenyésztés terén szembetűnő 
sikert képesek fölmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi 
faiskolát kezelő néptanító, valamint oly községi 
kertész is, ki a faiskola kezelésén kívül a népisko-
lákban a gyümölcstenyésztést hivatásszerűen tanítja 
és tanításának eredményeként községében és vidékén 
a nemes gyümölcs termelése terén látható sikert 
képes fölmutatni. 

Különös figyelemben fognak részesülni azon tanítók, 
kik a filloxera által elpusztított vidékeken kezelnek 
mintaszerűen faiskolát. 

A pályázati kérvények megbírálásánál kiváló súly 
fog fektettetni, a minél kevesebb és leginkább 
keresett gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a 
faiskola rendszeres kezelésére, a faiskola kerítésének 
minőségére, az oltás módjára, a magas és félmagas 
törzsű fák helyes nevelésére. 

A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ez évi 
július hó 1-éig adandók be az illető kir. tanfelügyelő-
séghez, mely azokat véleménye kíséretében közvet-
len a vezetésem alatt álló ministeriumhoz terjeszti 
föl és a pályázat eredményéről ugyanakkor egyide-
jűleg a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
úrhoz jelentést tesz. 

Az ekként beérkezett kérvények a vezetésem alatt 
álló ministerium által az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület és az Országos Magyar Kertészeti Egye-
sület kebeléből összeállított bíráló-bizottság által 
fognak tárgyaltatni, mely bizottság a pályázók 
faiskoláit, ha azt szükségesnek tartaná, központi vagy 
vidéki megbízottjai által meg is szemlélteti. 

A pályázó faiskola-kezelő tanítók egy-koronás 
bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez faiskolájuk 
vázlatos rajzát, részletes leírását,^az abban található 
csemeték és oltványok kor-, nem- és fajszerinti 
kimutatását mellékelni tartoznak. 

A bíráló-bizottság által a pályadíjban való része-
sítésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a 
vezetésem alatt álló ministerium adományozza elis-
merő oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb jutalomra 
csak azon esetben pályázhatnak ismét, ha kész 
oltvány-állományuk legalább kétszer-akkora, mint 
első jutalmazáskor volt. 

Kelt Budapest, 1901. május hó 4.-én. 
(22/h—I—1) M. kir. földinívelésttgj i minister. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A csörnyeföldi államilag segélyezett községi 

iskolánál, halálozás folytán megüresedett rendes 
tanítói állomásra folyó évi julius hó 10-ére pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 800 korona, — mely havonkint 
fizettetik, — csinos lakás, udvar, kert és telek. Csak 
okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak. Folya-
modványok Vizmathy József iskolaszéki elnökhöz 
Csörnyeföld, Zalamegye, pósta: Felső-Szemenye, i 
czímzendők. (424—I—1) | 

Rápólton (pósta Ökörító, Szatmármegye) a ref. 
kántortanítói állomás betöltendő. Évi jövedelem 
448 korona államsegélylyel 800 korona. Pályázhat-
nak okleveles tanítók, tanítónők és óvónők. Ha taní-
tónő választatik, a kántor díjazására elvont összeír 
pótlását kérvényezni fogjuk. Kérvények junius 1-ső 
napjáig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állomás 
szeptember elején elfoglalandó. (391 — 11—2) 

Az ig lói ág. h. ev. egyházközségnél betöltendő 
orgonista-kántortanítói állásra ezennel pályázat nyit-
tatik. A f. évi szept. hó 1-én elfoglalandó állás 
jövedelmezése 1200 K évi fix fizetés, a szokásos stóla 
és három szobából, konyhából, éléskamarából és a 
szokásos mellékhelyiségekből álló természetbeni lakás 
a lelkészlak udvarában. A részletes kötelezettségek 
dr. Walser Gyula, iglói ev. lelkész úrnál megtud-
hatók. Véglegesen alkalmazott egyének véglegesen 
alkalmaztatnak, máskülönben a választás egy próba-
évre történik. Az ág. h. ev. pályázók kellően föl-
szerelt folyamodványaikat, melyekben a szakképzett-
ségen kívül még a nyelvismeret is kimutatandó, f. é. 
junius hó végéig alulírott egyházfelügyelőhöz bekül-
deni, esetleg annak felhívására magukat személyesen 
bemutatni fölkéretnek. Kelt Iglón, 1901 május 2. 
Topscher György, egyházfelügyelő. (400—-III—2) 

Kecskés í (Zólyomm.) evang. tótnyelvű elemi 
iskola okleveles tanítót keres. Fizetése : államsegély 
készpénzben 528 korona; egyházsegély 272 korona. 
Lakás és tűzifa. Pályázni alulírotthoz. Osztrolukán, 
1901 ápril 30-án. Hurtay György, ev. lelkész. 

(398-III—2) 
Az őri-szent-péteri plébániához (Vasm.) tartozó 

Kondorfa fiókközségben a kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: egy nagy szobából, 
mellékhelyiségekből és gazdasági épületekből álló 
lakáson kívül pénzben és természetben 1055 korona 
94 fillér díj levél szerint. Pályázni szándékozók kér-
vényeiket junius hó 10-ig alanti czímre küldjék be. 
Választás junius hó 18-áa Kondorfán tartatik délelőtt 
10 órakor. Az állomás julius hó 15-én elfoglalandó. 
Tihanyi Ödön, pleb., isk.-sz. elnök. (418—1 — 1) 

A mezőtúri ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 
nőtanítói állomásra, melylyel jelenleg 1000 korona 
fizetés és lakás vagy ennek hiányában 200 korona 
lakbér élvezete van összekötve. Ezen fizetés az egy-
ház idevonatkozó szabályrendelete értelmében és 
keretében 25 évi szolgálat után az állam által meg-
állapított korpótlékokon kívül, 5 évi cyclusonkint, 
1800 koronára emelkedhetik a lakbérrel együtt. 
A megválasztandó tanító csak két évi sikeres műkö-
dés után állandósíttatik. Kötelessége: I—III. osztályú 
leányiskola vezetése a tiszántúli egyházkerület tan-
terve szerint; köteles azonb.m bármely más osztály 
vagy osztályok vezetésére, ha az áthelyezést az 
egyháztanács a szolgálat érdekében jónak Iá ja. 
Pályázhatnak: okleveles, ev. ref. vallású tanítónők. 
Pályázati határidő 1901. év junius 15-dik napja, a 
mikorra a kellően fölszerelt kérvények alulírt iskola-
széki elnökhöz küldendők. Mezőtúr, 1901 május 7. 
Turgony Lajos, iskolaszéki elnök. (423 II —1) 

Res icza i (Krassó-Szörénymegye) ev. reform, iskola 
kántortanítói hivatalára pályázat hirdettetik. Java-
dalom : két szoba és konyhából álló lakás. Tandíj, 
azon gyermekektől, kiknek szülei az egyház fön-
tartásához nem járulnak. Díjlevélbf, a fizetők változó 
számára tekintettel 80 korona vétetett, azonban 
évenkint 400—600 korona között szokott befolyni 
Temetési stóla: 12 koronára tehető. 708 korona 
államsegély, csak okleveles tanítónak. Kötelesség: 
az iskolának a tiszántúli egyházkerület C) tanterve 
szerint vezetése, vasár- és ünnepnapokon a gyüleke-
zeti éneklés vezetése, mely czéln harmónium is van. 
Kérvények junius 30-ig az ev. ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (416—II—1) 
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Nevelőnek mennék julius augusztuaban, igé-
nyeim szerények. Rosenstein Baranya-Siklós . 

( 4 2 2 - 1 - 1 ) 
A kassa i ág. liitv. evang. I. anyaegyház polgári 

leányiskolájánál megüresedett tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. A pályázótól megkívántatik, a 
polgári vagy középiskolai képesítés a mennyiségtani 
és természettudományi szakra, a rajztanításban való 
jártasság, a magyar és német nyelv tökéletes bírása. 
Ezen állással a következő illetmények járnak: 2600 
korona évi fizetés; 500 korona lakpt'nz; 25 köb-
méter kemény tüzit'a és az állás elfoglalásától szá-
mítandó 5 évenkinti 100 — 100 korona korpótlék. 
A megválasztott tanító köteles a föntjelzett tárgya-
kat, valamint egyes, melléktárgyakat heti 22 órában 
tanítani. A pályázók csak ágost. evang. vallásúak 
lehetnek s fölkéretnek, hogy a keresztlevéllel, ható-
sági orvosi bizonyítványnyal, képesítő oklevéllel s 
esetleg szolgálati bizonyítványnyal fölszerelt kérvé-
nyüket 1901. évi junius hó 15-ig alulírotthoz küldjék 
be. Az állomás folyó évi szeptember hó l én fogla-
landó el. Nyilvános tanintézetben eddig nem műkö-
dött pályázó, csakis próbaévre választatik. Kelt 
Kassán, 1901 május hó 5-én. Lasz.gallner Ödön, isk. 
felügyelő. (417—11—1) 

Betöltendő az Arad sz. kir. város tőszomszédságá-
ban fekvő aradcsálai állami szőlő-telepen most 
szervezett és teljesen új kényelmes épületben elhe-
lyezett állami elemi iskolánál évi £00 K. fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő okle-
véllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közokt. ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 28-ig 
Aradvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Mezei gazdaságban és kertészetben jártasságot 
igazoló tanítók előnyben részesülnek. A kineve-
zendő tanító fogja a telepesek postáját is közvetí-
teni és a létesítendő fogyasztási és értékesítési 
szövetkezet ellenőri teendőit ellátni, a mely teen-
dőkért megfelelő tiszteletdíjban fog részesítetni. 
A tanító ezen kívül a telep részéről javadalmá-
nak megjavítására l ' i kat. hold, gyümölcsfákkal 
beültetett kertet nyer, a mely kert évenkint egy-
szer a telep vezetősége által fog fölszántatni. Tart-
hat a tanító 4 drb egy éven aluli sertést és meg-
határozott számú majorságot. Tejet pedig napon-
kint 4 literig 12 filléres kedvezményes árban nyer. 
Arad, 1901. évi május hó 5-én Varjassy Árpád, kir. 
tan., tanfelügyelő. (23-h—I—1) 

Torontálmegye Új szentpéter községe julius és 
augusztus hónapokra nyári menedékházat nyit, 
mely állásra pályázat hirdettetik. Havi javadalmi 
húsz korona és szabad lakás vagy tíz korona. A 
pályázók csak róm. kath. vallásúak lehetnek. A 
menedékházi vezetőnők fölkéretnek tehát okmányaik-
kal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki 
elnökhöz folyó év junius hó 10.-ig beterjeszteni. 
Neiser Vendel. (425—II—1) 

Az újpesti községi óvodánál lemondás folytán 
üresedésbe jöt t rendes óvónői állásra pályázat hir-
dettetik. 1. Évi fizetés 800 korona, mely havonként 
előleges részletekben fizettetik ki a községi óvoda 
pénztárából; továbbá a törvény által biztosított 
100 korona ötödéves korpótlék. Természetbeni lakás, 
mely áll 1 szoba és 1 konyhából, esetleg 200 korona 
lakbér. A pályázni szándékozók kellőleg fölszerelt 
kérvényeiket f. é. május 31.-ig Mády Lajos községi 
óvoda-bizottsági elnökhöz (lakik: Újpest, István-tér 
22.) nyújtsák be. Újpest, 1901. május 4. Lindt, bíró. 
Zsoldos, főjegyző. (411—I—1) 

Egy kellemes, jó hanggal bíró, 22-éves nős, 5 évi 
tanítói működéssel, olyan állást keres, hol oklevél 
nélkül mint kántortanító, vagy tisztán kántor, mű-
ködhetne. Kitűnő működési bizonyítványokkal ren-
delkezik Szives megkeresések: r. b. kántortanító 
Fényes-Litke , Szabolcsmegye, u. p. Helyben inté-
zendők. ' (421—I—x) 

A pósalakai ev. ref. kántortanító évi fizetése: 
pénz, termény, föld és tandíjból a kántorságért 
176 korona és 00 fillér; a tanítóságért 321 korona, 
együtt 497 korona és 00 fillér; a mihez még, ha 
okleveles tanító vállalkozik 444 korona évenkinti 
államsegély is adatik. Az ismétlő-iskolásokért 50 ko-
rona és az ötödéves korpótlék ; szabad lakás az iskola 
helyiségében. Kötelességek: az 5 osztályú vegyes-
iskolát az egyházkerület tanterve szerint vezetni, 
templomban és temetéseknél énekelni, az ünnepek 
délutánján s más canonica-órákban, valamint a lel-
kész akadályoztatása esetén, az isteni liszteletet 
végezni. Pályázni kivánók fölszerelt kérvényeiket 
oklevéllel ellátva folyó év május 25-éig a pósalakai 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz adják be, az állomás az 
év szeptember 1-én elfoglalandó. (419—1—1) 

Tyúkod község által föntartott óvodába Junius, 
julius és augusztus hónapokra 40 korona havi fizetés 
mellett óvónő kerestetik. Ajánlatok május huszon-
hétig Uray Lajos elnökhöz küldendők. (431—I—1) 

Puszta-szent- tornyai uradalmi iskolához okle-
veles tanító kerestetik, megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szün-
idők alatt felügyelői teendőket köteles végezni csép-
lés és kukoriczatörés alkalmával. Évi illetmény : 
készpénz 40o korona, 480 liter I. buza, 1000 liter 
convenczió buza, 740 liter árpa, 50 kgr. só, 1 tehén-
tartás, 2200 öl tengeriföld, lakás és kerlhasználat, 
4 folyóméter öl fa. Tandíj 1 frt. Egy év próbaidő 
kiköttetik. Véglegesítés megfelelés esetén 1902 julius 
elsején. Bizonyítvány-másolatok, melyek vissza nem 
küldetnek, intézendők Sváb Lajos úrhoz Nagy-Szénás. 

(429-11-1) 
A pécs i püspöki tanítóképző - intézetben az 

1901 —1902-iki tanévben egy mennyiségtan-termé-
szettudományi tanári állás üresedik meg, melyre 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanári állás be-
töltésének joga, méltóságos Hetyei Hetyey Sámuel, 
pécsi megyés püspök urat illeti meg. Pályázhatnak 
oly katholikus vallású tanárok, kik a mennyiségtan-
természettudományi szakcsoport tárgyaiból polgári, 
vagy középiskolai tanári képesítést nyertek. A mél-
tóságos megyés püspök úrhoz intézett kérvények, a 
pályázóknak vallását, életkorát, végzett tanulmányait, 
tanári képzettségét, eddigi szolgálatát, katonai köte-
lezettségi viszonyait igazoló okmányokkal fölszerel-
ten, alulirott tanítóképző-intézeti igazgatóhoz 1901. 
évi junius 25-ikéig nyújtandók be. A rendes tanár 
javadalmazása 2400 korona törzsfizetés, mely a pécsi 
püspöki tanítóképző-intézetben töltött bizonyos számú 
évek után, a magasabb fizetési osztályokba való elő-
léptetéssel, két izben 200'—200, azután fokozatosan 
400 koronával 3600 koronáig emelkedik; továbbá az 
intézet kötelékébelépés idejétől számított öt 200—200 
koronát tevő ötödéves korpótlék, és 560 korona lak-
bér, valamint a magántanulók képesítési-, osztály-
vizsgálatai, és a fölvételi vizsgálatok után esedékes 
díjakból, az illető tanárt megillető rész. A föltéte-
leknek teljesen megfelelő pályázók hiányában, a 
tanszék ideiglenesen helyettes tanárral töltetik be, 
évi 1600 korona javadalmazással. A kinevezett tanár 
jogos, és köteles tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
alapján létesült országos tanári nyugdíjintézetnek, 
és állását 1901. évi szeptember hó 1-én tartozik el-
foglalni. Kelt Pécsett, 1901. évi május 4-én. Döb-
rőssy Alajos, igazgató. (428—I—1) 
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Betöltendő a bánlaki állami el. iskolánál a jövő 
tanév elején elfoglalandó évi 800 korona fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb folyó évi 
május hó 31-ig Torontálvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók, előnyben részesülnek. Nagy-Beeskerek, 1901. 
évi május hó 6-án. Dr. Szabó Mihály, kir. tanfel-
ügyelő. (21/h-I—1) 

Á g e r e b e n c z i (volt határőrvidék) községi román-
magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 600 korona készpénz, 100 korona tűzifa-
átalány, szabad lakás, esetleg szabályszerű lakbér és 
72 korona államsegély. Fölhivatnak pályázni óhajtó 
okleveles tanítók, hogy a temesvármegyei közig, bizott-
sághoz czímzendő, 1 korona bélyeggel ellátott, kellően 
fölszerelt folyamodványukat f. évi junius hó 30-ig 
közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák 
be. Megjegyzem, hogy ezen állomásra csakis a gör. 
kel. román kántori teendőkhöz is értő tanító fog 
kineveztetni, ki a hitközségtől nyerendő 100 korona 
készpénz és mintegy 80 korona stolaris jövedelemért 
a kántori teendőket is köteles lesz végezni. Temesvár, 
1901 máius 7. Sebesztha, kir. tanfelügyelő. 

(24/h—I—1) 

H I R D E T E S E K . 

Csere. 4* 
Feleségemmel járási székhelyen, 10 - tanítós áll. 
iskolánál működöm. Ipar- és gazd. ismétlő-iskola 
van. Cserénél előnyt adok város mellett fekvő, 
vasúttal bíró, oly magyar helynek, hol csak 1 tanító 
és 1 tanítónő van. Ajánlott levelek e czímre: 

B o l d i z s á r Béla , Per lak , (Zalamegve). 
(405—1—1) 

é*í ite i ' i jöfe as»& jte ><»> „*»>, "<»> '•> /(» >f(V 

kerestetik 2 leányka mellé keresztény családhoz 
falura, ki magyar polgári, tanítónői képesítővel bír, 
németül kitűnően beszél, franczia- és zongoratanítást 
nagyobb leánykáknál elvállalhatja és nagy igényei 
nincsenek. Ajánlatok beküldhetők: Kápta lan i 

in téző , S u m o n y (Baranyamegye). 
( 3 8 4 - 1 - 1 ) 

* Vt4 _xt£ »»4 .1*4. vl< \lí >1/ íl/. vU vV 
w w w ° w w ® w?t> W <«> 

S z é k f í i v i r á g o í (kamilla) 
szépen megszárítva, nagyban vásárlók S z e r d a h e l y i 
Károly , B é g a - S z t - G y ö r g y . (392—IV—2) 

y y y y y y y y y y y y y y w f w y y y y y y y w w ? ? 

l ^ ü i 

Stampay ének- és imakönyve 
erj-T. bővített, új kiadós: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 60 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották inf/yen.. Köbö lkút 

(Esztergomm.) ' (42—XX—18) 
r "7 r. , 1 f-/> Sfig 1 %<!'» 9 &S® \YÍ 
íWSeiiiswí ̂ ií^si ,-I.J N> 

A z a m e r i k a i c o t t a g e - o r g o n á k 
köuiggriitzi gyárának raktára: 

P A « 1 K R I t E Z i Ő és T Á K M A 

- ^ B Ü D A P E S T , ^ -
V. ker., F e r e n c z - J ó z s e f - t é r 3. sz . 
ajánlja európai szerkezetű harinoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Arii 130 koronlillil l'»lj«bb. s koruilAit iY'Mxlil4'klHaii ím. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótál lás . (247—52—9) 

k É Z I N l I \ ] i A k 
himzöanyagok és himzöszövetek — . 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók ^ r ^ 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagy iparosnál, g) 

BUDAPEST, líirály-utcza 4. sz. 
Képes árjegyzé-
kemet 1725 ere-
leti kézimunka- ._ s 

rajzzal s -o 
t= ^ 

kívánatra bér-
mentve küldöm. 

Gyári raktára g 

a « a k MJ § 
v i c t o r i a ; r ^ 

kézi liimzőgépeknek. j j j 
D a r a b j a I. r endű 8 korona. J' 

ii >i 6 „ 
Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hlmzőkeret 

és himzöanyagok nagy választékban. 
• ' m M m» m m -W 

Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 
P o i n t - L a c e munkák és az ahhoz tartozó összes 

anyagok rendkívüli nagy választékban vannakraktáron. 

344 Mintákkal sz ívesen szolgálok. x—4 
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F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi ni. kir. ministerium és 
az egyetemi nyomda által k'adott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt ezikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági •— 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1901. évi márczius hó. 

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

e l ő f i z e t é s i á r a : 

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v V - v v v v v v " 1 

íS 
fc* 
I I 
fe 

<T~r(ö ^ ^ r T 
Előfizetést pediy naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-

^sjip negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

— : | 4 
i§ « / . „ • „ . „ . „ J ü r 5 " ^ 

Egész évre l O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 © üli. J3 

m A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
„ Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

mStEttiitixtlf **************** 
Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E E I U M . 

Mepjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarorszagi népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek ecy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezesét 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
közBégi előljárósági bizonyítványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetést 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 h i rde tések á r szabása . — A pályázat i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 tillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési dí j előre kü ldendő 
be. Epyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted r e - : e : 
tevő peti t nyomású és egyhasábn sora 1 korona. Ezek a d í jak is 1 

előre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
RI'DAPEST, I I . KEB., OSTBOM-l'TCZA 17. SZJÍM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH., 

üéssiratolcat nem 11111 Ív vissza. 
ISKOLA-TÉR 3. 

Tanítók az egyetemen. 
< gyűléseinken és szaklapjainkban állan-

dóan hirdetjük a tanítók továbbképzé-
sének szükségét. Ennek a szükségnek 
a tudatától immár jóformán mind-
nyájan át vagyunk hatva. És ez igen 
biztató jel a jövőre nézve, mert hiszen 
a néptanítók általános- és szakművelt-
ségének emelkedése maga után vonja 
a népiskola színvonalának emelkedését. 
Azonban nagy baj, hogy mi tanítók 
még mindig igen nehezen férhetünk 
hozzá az önművelés eszközeihez. A 
vallás- és közoktatásügyi minister úr, 
a ki a népoktatás javára váló intéz-
kedésekre mindenkor késznek mutat-
kozott és a ki irántunk annyi jóaka-
ratot tanúsít, bizonyára szívesen fog 
az említett bajon is segíteni, ha ez 
irányban konkrét kérésekkel fordulunk 
hozzá. 

Ez alkalommal csak mellékesen 
érintem, hogy jó volna — franczia 
mintára — a tanítóság számára Buda-
pesten egy központi könyvtárat állítani, 
a mel}"ből a vidéki tanítók — különösen 
a magasabb vizsgálatokra készülők — 
ingyen és portómentesen kapnának 
kölcsön könyveket egy bizonyos ideig 
való használatra. Ezzel rögtön nagyot 
segítenénk azokon a vidéki kartársakon, 
a kik főképen azért vannak elkedvet-
lenedve és azért nem tudnak bele-

törődni helyzetükbe, mert el van előlük 
zárva a művelődésnek minden neve-
zetesebb eszköze. Mondom, erről most 
csak mellékesen szólok, mert tudom, 
hogy tetemes költség és alapos elő-
készítés nélkül, csak úgy máról hol-
napra, egy ilyen intézményt nem lehet 
megcsinálni. 

De egy más, sokkal egyszerűbb és 
egy tollvonással megvalósítható intéz-
kedésre bátorkodotíi kérni a minister 
urat és tanácsadóit. Budapesten és köz-
vetlen környékén (Újpest, Erzsébetfalva, 
Kispest stb.) körülbelül 1500 községi, 
állami és felekezeti tanító meg taní-
tónő működik, a kiknek tiílnyomó nagy 
részében megvan az önművelés, ön-
képzés vágya. És ezek elől a tudo-
mányok forrása: a tudomány-egyetem el 
van zárva. Ezt a forrást jó volna a 
tanítóknak hozzáférhetővé tenni. Xem 
valami merész reformról szólok most; 
nem azt kivánom, hogy a tanítói 
oklevél egyetemi rendes tanulmányokra 
és az egyetemen elnyerhető diplomák 
és grádusok megszerzésére jogosítson; 
mert ez megint nagy dolcg. Itt csak 
egy csekélységről van szó. Egyelőre 
csak azt óhajtom, hogy azok a tanítók, 
a kik külön érettségi vizsgálatot tettek, 
rendes hallgatókul, a kik érettségit nem 
tettek, legalább rendkívüli hallgatókul 
tandíjmentesen iratkozhassanak be az 

Lapnnb 22-ik számához ejry melléklet Tan csatolva. 
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egyetem bölcsészeti fakultására. Tud-
tommal ez idő szerint csak három 
tényleg működő 'néptanító van a buda-
pesti egyetemre rendes hallgatóul 
beirva: ezek érettségi vizsgálatot t e t tek 
és mint néptanítók megérdemlik, hogy 
a tandíj-fizetés alól föltétlenül fölmen-
tessenek. 

Ha ez a könnyítés megadatik nekik, 
akkor bizonyára akad majd számos 
követőjük és az csak nyereség lesz a 
középoktatásra nézve, ha olyan emberek 
szereznek középiskolai tanári oklevelet, 
a kik a gyakorlati tanítás legnehezebb 
ágában: a népoktatásban, már éveken 
át működtek. — Ennél még fontosabb-
nak ta r tom azt, hogy tényleg működő 
tanítók és tanítónők föltétlenül tandíj-
mentesen iratkozhassanak be rendkívüli 
hallgatókul a bölcsészeti fakultásra. 

Minden tanítónak van egy szabad 
hétköznapja: a csütörtök és ezen 
a napon akárhányan igen szívesen 
hallgatnának filozofiai és pedagógiai 
előadásokat, ha az pénzbe nem kerülne. 
Az egyetem tudós tanárai közül bizo-
nyosan akadna kettő-három, a ki — más 
nap helyett — éppen csütörtökön tar-
tana egy egyórás kollégiumot a rendes 
egyetemi előadások keretében. Ez a 
tanár uraknak nem kerülne külön fárad-
ságukba, az államnak pedig nem kerülne 
egy krajczárjába sem; még a tantermeket 
sem kellene megnagyobbítani, mert 
azok sokszor a legérdekesebb előadások 
alat t is konganak az ürességtől. Azt 
hiszem, a tanárok előadási kedvét 
fokozná az, ha nagyszámú, komoly 
hallgatót látnának maguk előtt. A 
filozofia egyik tanára és a pedagógia egy 
jeles magántanára évek óta az esti 
órákban tar tanak előadást, néha — saját 
tapasztalataim szerint - 5 — 6 hallgató 
e lő t t : ezeknek az esti előadásoknak 
valószínűleg szintén elég hallgatójuk 
akadna a tanulni vágyó taní tók közül. 
Hogy mi, tanítók, szeretünk tanulni, 
annak bizonyságául elég említenem, 

hogy a budapesti egyetem egyik nép-
szerű tanára tavaly is ta r to t t , az idén 
is t a r t egy rövid kurzust a budai 
tanítóegyesület tagjainak; ós a mint 
a tudósításokban olvasom, előadásait 
többen hallgatják, mint néha az egye-
temen. 

Minthogy a minister úr, belátása 
szerint, bármikor megváltoztathat ja az 
egyetem tandíj-szabályzatát, azt hiszem 
semmi sem áll ú t jában annak, hogy a 
tényleg működő taní tók rendes és rend-
kívüli hallgatókul ingyen bocsáttassanak 
az egyetemre. Bizonyos, hogy sokan 
akadnának közülünk a kik sietnének 
filozofiai és pedagógiai ismereteiket 
bővíteni, vagy pedig egyik-másik tu-
domány-ágban nagyobb ismereteket sze-
rezni. Ez pedig javára válnék a nép-
iskolának. 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

— A népiskolai szemléltető képekre 
vonatkozó pályázatot kihirdette a közoktatás-
ügyi ministerium. Történelmi festményeket 
kiván, „melyeknek czélja az, hogy szines sok-
szorosításban az elemi népiskolák I V — V I . 

osztályaiban a történeti s a művészeti érzék 
kifejlesztésének és a hazafiúi érzelmek állandó 
ébrentartásának eszközei legyenek." Mivel mi 
a tervezetet annak idejében egész terjedelmé-
ben közöltük, olvasóink tájékozva vannak e 
szemléltető képek tárgyai felől, illetőleg az ér-
deklődők utána nézhetnek lapunkban. A pálya-
müveket f. é. deez. 31.-ig kell beterjeszteni 
s így kilátás van arra, hogy a magyar nép-
iskola már a jövő 1902/3.-i tanévre oly szép 
ajándékul kapja, az új tantervvel együtt, e 
képeket, a milyennel Európa egyik kultúr-
nemzete sem dicsekedhetik ez ideig. Nagyon 
életrevaló eszme az is, hogy ezek a szemlél-
tető képek az új tantervhez készülő olvasó-
könyvekben reprodukáltassanak. A pályázatban 
részt vehetnek legjobb művészeink, mert egy-
egy festmény tiszteletdíja 2000 korona. Érdek-
lődéssel várjuk a pályázat eredményét. Ez a 
nagyszabású eszme, „mely a fejlődő nemzedé-
keknek nemzeti és művészeti szellemben való 
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nevelését kívánja újabb hathatós eszközökkel 
előmozdítani, * örök dicsősége marad Wlassics 
ministernek és hűséges munkatársának: Halász 
Ferencz osztálytanácsosnak. 

Iiyakorlati életre való nevelés a 
családban és az iskolában. 

Gyermekeinkből és ifjainkból kiöljük a naiv 
hitet, ha az életet a maga sötét valóságában 
tüntetjük föl előttük azon czélból és azzal a 
hittel, /hogy ez által a gyakorlati életre ne-
ve'jük őket; ha más részről az igazságba vetett 
naiv hitet kiöljük, sőt nagy erénynek, igen 
nagy nevelési elvnek tartjuk és azt hisszük, 
hogv a gyakorlati életre neveljük az által 
gyermekeinket, ha jó eleve megismertetjük 
velük, hogy nincs igazság ezen a földön, hogy 
az igaz ember czélhoz nem ér, hogy kerülő 
utakon lehet csak elérni manapság vala-
mit, stb. 

Ez a fölfogás a legteljesebb félreismerése a 
gyakorlati életre való nevelés útjainak és bár 
igaz, hogv annak is két módja van, a passzív 
és az aktív, de ez se passzívnak, se aktívnak 
nem mondható. Sőt a naiv hitet, az igazság, 
az erkölcs és mindenféle jó emberi tulajdon-
ságokba vetett abszolút hitet kiöli az ifjúból, 
holott arra, hogy aktíve a gyakorlati életre 
nevelni tudjon a szülő, a legelső alapföltétel 
nemcsak az, hogy a gyermekben meglegyen 
a naiv hit, az igazságban való erős bizalom, 
az emberi erények tisztelete, becsülése, hanem 
még az is, hogy magában a szülőben is meg-
legyen a szívnek és léleknek amaz üde érin-
tetlensége, mely annak daczára, hogy ismeri 
az életnek minden sivárságát, az embereknek 
sok silányságát, mégis meg van győződve az 
örök igazságok uralmáról és az erkölcsi tör-
vényeket magára nézve kötelezőknek tartja. 
Hiszen csak az ilyen embert lehet a pedagó-
gia nemesebb értelmében véve valóban képe-
sítettnek tartani a gyakorlati életre, tehát 
csakis az lehet képesítve arra is, hogy a gya-
korlati életre helyesen neveljen. A ki csak az 
élet gyakorlati oldalát ismeri, de tetteit, lépé-
seit, szándékait nem vezetik az erkölcsi tör-
vények, a kinek szivében nincs üde hit, az 
lehet ideig-óráig gyakorlati ember, de igazán 
boldog ember nem lehet és hamar elbukik. 

Hogy lehessen tehát azt képzelni, hogy a 
rideg, üres, kedélytelen szivű embert gyakor-
lati életre nevelni lehessen! Hiszen a gyakor-
lati életre való nevelés általánosságban szólva: 
elsősorban a munka tisztéletében, megbecsülé-
sében áll. Hiába prédikál a tanító arról, hogy 
a munka nemesít, hogy a munka Isten dicsőítése, 

ha ugyanaz a gyermek már arról hallott, hogv 
a munka egy komisz iga, a mibe belehajtja 
az ember a fejét, mert különben éhen hal, de 
munka nélkül is tud kenyeret keresni, hát bolond 
volna az ember, ha nem azt tenné. A ki nem 
becsüli a munkát, a ki lenéz egy szerszámot, 
a ki abszolúte azt hiszi, hogy csak a hordár-
nak szabad fölemelnie egy kézi útitáskát, hogy 
csak asztaloshoz illik valamely bútorának a 
hibáját megkeresnie, az soha kezébe nem vesz 
egy szerszámot, az nem fog soha megtakarí-
tani 40 fillért azzal, hogy kézi táskáját önmaga 
beviszi a vasúti kocsiba, azt az asztalos úgy 
becsapja, a hogy neki tetszik és így tovább, 
az a legkisebb dologért, a miért talán csak az 
ujját kellene kinyújtania, néha koronákat, tíze-
seket kénytelen kihajítani az ablakon. 

Másodsorban a gyakorlati életre való neve-
lés az önbizalom fölkeltésében áll. A kiben 
nincs naiv hit, nincs erős kedélyi és lelki élet 
(ez pedig nem a durva, hanem éppen az üde 
lélek tulajdona), az nem fog fölemelkedni arra 
a magaslatra, a mi a gyakorlati életre való 
nevelésnek a feladata, hogy meggyőződésévé 
váljék eme két tétel: hogy a mit „én meg-
tehetek, azt nem bízom másra" és „a czélhoz 
a leghelyesebb útat kell keresni." 

Ebben a két tételben benne van a gyakor-
lati élet minden törvénye, minden t i tka; ha 
ezeket taglaljuk, megtaláljuk a törvények egyes 
paragrafusait és megtaláljuk azt is, mi az, a 
mit a mai szülők és a mai iskolák nem tesz-
nek vagv nem tehetnek? 

A mit én megtehetek, azt nem bízom 
másra! Hogy ezt a tételünket keresztülvihes-
sük, annak két előföltétele van: első, hogy a 
szubjektív képességünk meglegyen hozzá, má-
sodszor, hogy meglegyen hozzá azon Ítélő-
képesség, melylyel megállapíthatom, hogy ha 
egyénileg képes vagyok is bizonyos dolgok meg-
tételére, azt előnyös-e önmagamnak elvégeznem, 
vagy az adott körülmények közt mással kell 
elvégeztetnem ? 

Ennél az utóbbi kérdésnél pedig egészen nyu-
godtan ki lehet mondani, hogy a mi által 
fontosabb, előbbrevaló munkáját vagy köte-
lességét az ember el nem mulasztja, azt mindig 
érdemes önmagának elvégeznie és végezze is el 
maga, mert ez egyrészt valóságos haszonnal 
is jár, másrészt pedig örömöt is okoz az 
embernek minden olyan tárgy vagy dolog, a 
mit maga készített, végzett. De vannak olyan 
dolgok is, a miket bizonyos esetekben az 
ember nem szerezhetne meg magának, ellen-
ben, ha gyakorlati ügyessége van, előállíthatja. 

De nemcsak a kézügyességet kell a gya-
korlati ügyesség alatt érteni, hanem minden 
egyéb, az élet különféle körülményei között 
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fölmerülő munkát, a mi önmagunk által el-
végezve, föltétlenül gyorsabban, talán jobban, 
de mindenesetre olcsóbban, gazdaságosabban 
történik, mintha más által tétetjük. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy az élet ezerféle viszonyai 
közepette az egyénnek, épp úgy, mint egy 
hatóságnak a jó, gyors és olcsó adminisztrá-
czióra föltétlenül szüksége van. A mi egy 
városnak, testületnek, hatóságnak vagy állam-
nak a jó adminisztráczió, az az egyénnek, főleg 
a családoknak életében a gyakorlati érzék; s a 
mellett, hogy ez az érzék igen megkönnyíti az 
eletet, mert a gyakorlati érzékkel bíró, gya-
korlatiasan nevelt emberek rendszerint egy-
szerűek, kevés igényűek és takarékosabbak, — 
másrészt nagyon sok örömnek is kútforrása. 
Ha igaz az, hogy a megelégedést apró örömök 
élvezete teszi lehetővé, akkor a gyakorlati 
érzék kifejlesztése, a mi ezeknek az apró örö-
möknek gyártásában valóban nagy mester, a 
leghatalmasabb tényezők egyike a megelége-
déshez. 

Nézzük már most, mit nem tesz elsősorban 
a szülői ház a gyakorlati élet szempontjából? 
Ha az első tételt vesszük, azt t. i., hogy a mit 
én megtehetek, azt nem bízom másra, szembe-
tűnik azonnal, hogy nemcsak a szubjektív 
képességet is kell fejlesztenünk a gyermekben 
a gyakorlati dolgok elsajátítására, hanem ezt 
megelőzőleg az önbizalmat kell fölkelteni. El o o 
kell hitetnünk a gyermekkel, hogy ő is képes 
valamit tenni, a mi nem szorosan az iskolai 
élet körébe vág, hanem olyat, a minek otthon 
a család életkörében van jelentősége, magyarán 
mondva: apródonkint föl kell őt avatni a 
családi élet valamelyes kis tényezőjévé. Mi 
sem természetesebb, minthogy erre a czélra 
apró megbízásokat kell adni a gyermeknek 
már kiskorától fogva: el kell küldeni a nagy-
mamához üzenetekkel, a mik fokozatosan nő-
hetnek jelentőségükben s minden alkalommal 
tudatára is kell hozni a gyermeknek, hogy 
küldetése milyen fontos. El kell küldeni időn-
kint a boltba, majd ezért, majd azért, hogy 
tanuljon meg pénzzel bánni. Sehol sem tanulja 
meg a gyermek a pénz értékét úgy, mint 
hogy azt a legélesebb szemléletben megvilá-
gítva látja, hogy miért mit adnak s hogy 
egy-egy korona milyen sok fillérből áll, hogy 
egy-egy fillér bevételért, haszonért a keres-
kedő mennyit ugrál és fáradozik. Aztán néha 
egymagában fölültetjük a villamos vasútra 
vagy tőle kérdezzük, jó lesz-e erre, vagy arra 
a kocsira fölülni. Ha pedig valamely tárgyat 
meg akar csinálni, rendelkezésére adjuk, ha 
van, az ahhoz szükséges szerszámot: faragás, 
fúrás, óriási módon fejleszti a gyermek kom-
bináló képességét. Később, mikor a gyermek 

már fejlettebb, mind szélesebb és szélesebb 
körű megbízásokat adunk neki itt-ott, nem 
azért, hogy ő segítsen az apának kenyeret 
keresni, hanem hogy belepillantson azon nehéz 
munka szövevényeibe, a miket apja érette 
végez; bizonyos dolgokat, másolást vagy léniá-
zást vagy apróbb számsorok összegezését reá 
bízzuk, vagy olyan munkát választunk ki, a mi 
a gyermek önálló gondolkodását valósággal 
provokálja. S ha ezeket a gyermek jól végezte, 
önérzetére hatunk, dicsérjük, jutalmazzuk. Ha 
nyaralunk, magányos sétáinkra az erdő mélyébe 
elvisszük magunkkal és ott szabad folyást 
engedünk fantáziájának és szeretetteljes gond-
dal adunk feleletet minden kérdésére, meg-
kedveltetjük vele az élet egyszerű, ártatlan és 
olcsó örömeit. 

Nos, az a kérdés, tesszük-e ezt mind sorról-
sorra ? 

Dehogy tesszük. Hamis elvek, álszégven és 
elfogultság, mindmegannyi akadályaink abban, 
hogy a gyermek otthon, a szülői házban gya-
korlati irányban neveltessék, mindmegannyi 
kölönczök a gyakorlati életre vivő ösztönnel 
ugrálni óhajtó ifjú nyakában. 

A szegény ember megteszi mindezeket, az 
bizonyes, de nála meg az a hiba, hogy a 
gyermeket túlságosan is belevonja a család 
gyakorlati érdekkörébe s a gyakorlati irányban 
való képzés itt már átcsap a tényleges és rideg 
életküzdelembe, mielőtt az ifjú testileg, lelkileg 
arra megedződött volna. Itt hát nem annyira 
gyakorlati életre való nevelés, mint inkább 
valóságos gyakorlati élet van. De ezen változ-
tatni csak úgy lehet, ha társadalmi viszonyaink 
változnak és a szülők is fölemelkednek arra 
a színvonalra, hogy az ily irányú nevelést 
öntudatosan tudják végezni és vezetni. 

A mint azonban a jobbmódú, főleg pedig 
az értelmiségi osztály küszöbén átlépünk, a 
helyzet azonnal megváltozik. Ott már azok a 
cselekedetek, a miket föntebb elsoroltam, vajmi 
ritkák. Ezekben a családokban a gyermek 
csak él, de sohasem csinál semmit. Hogyan 
is az istenért? Egy állami tisztviselőhöz, a ki 
már eljutott a X-ik fizetési osztályba, csak 
nem méltó dolog, hogy gyermekét boltba 
küldje! Mit szólna ehhez a világ ? Hát a 
cseléd mire való! Aztán meg a gyerekre 
csak nem bízza a pénzt, az értékes dolgot az 
ember: el találja veszteni s úgyis olyan kevés! 
Mikor szenet hozat a szegény államtisztviselő 
a házába s nincs két cselédje, hogy egyet a 
kapuba, egyet a pinczéhez állítsoD, csak nem 
állíthatja oda a gyerekét ? Mit szólnának hozzá 
a házmester, a lakók, a szomszéd ? Inkább 
oda áll önmaga! Költözködéskor megesik, hogy 
a gyermekben fölébred a természetes munka-
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kedv és ő is szeretne résztvenni a liurczol-
kodásban, szeretne leczipelni egyet-mást, a mit 
bír, persze, hogy nem engedik, sőt majd adnak 
neki, csak veszteg ne maradjon, nem az ő 
dolga az, majd elvégzik azt a munkások! 
Utazás alkalmával, ha a gyerek kérdi, mibe 
került a jegy ? a papa azt feleli rá: nem kell 
a gyereknek mindent tudnia; ha megakarja 
nézni a podgyász feladást: mars a váróterembe, 
ott a gyerek helye! Minden más, igazán nem 
gyermeknek való alkalomhoz oda engedjük 
inkább a gyermeket, színházba, gyerekbálokba, 
zsúrokba magunkkal, kávéházba stb., csak a 
praktikus élet ezer és ezerféle alkalmát elzár-
juk előle, holott ezek mind egytől-egyig érté-
kes dolgok, mert számtalan apró örömet okoz-
nak a gyermeknek, növelik önálló gondolko-
dását, önismeretét, Ítélőképességét, sőt modern 
törekvéseinkben még a pedagógia is segít, 
mikor bizonyos olyan alkalmaktól akarja meg-
fosztani a gyermeket, minők a nyilvános vizs-
gálatok. a miken a gyermek gyakorlati életre 
edződik meg. 

Nem csoda aztán, ha gyermekeink nem 
tudnak maguktól semmit tenni, ha a társaság 
oly borzasztóan befolyásolja őket; nem csoda, 
hogy a legműveltebb emberek között oly el- j 
ijesztően sok az ügyetlen ember, de az sem 
csoda, hogy az igényekkel számolni képtelen 
ember is oly borzasztóan szaporodik. 

A gyakorlati érzék egyik leghatalmasabb 
eszköz az egyszerű életmód megszokására, a 
kevés, vagy az anyagi eszközökhöz mért igé-
nyek szerint való életmódra; az életnek ezer 
és ezer alkalma van mindennap arra, hogy a 
gyermek az igénytelenséget a gyakorlati életre 
való neveltetéssel szokja meg. Hogyha ezzel a 
sok alkalommal nem törődünk, az aztán föl-
tétlenül megboszulja magát. A gyermek nem 
szokik hozzá ahhoz, hogy a saját érdekében 
szükséges, hozzá legközelebb eső dologban el-
járjon, nem szokja meg azt, hogy neki vannak 
cselekedetei, a minek jól vagy rosszul való 
elvégzése elsősorban ő reá fog jó vagy rossz 
következményeket vonni maga után, ekkép 
nem szokja meg a felelősség érzetét, a köteles-
ségtudást a szó gyakorlati értelmében véve. 
Sem a felelősségérzetnek, sem a kötelesség-
tudásnak elméletileg nincs elegendő értéke, 
mert a kötelességteljesítés nyomában járó lelki 
öröm és lelki gyönyörűség csak a gyakorlati 
cselekvés sikeres és lelkiismeretes elvégzése 
után fejlődik ki, viszont a gyakorlati cselek-
vésben elkövetett hibák tudata támaszt való-
ban lelki fájdalmat és gyötrelmet, ébreszti a 
lelkiismeretet, növeli a kötelességérzet által 
parancsolt figyelmet, erélyt, határozottságot. 
Ha a parasztgyermekre anyja rábízza az édes-

apja ebédjét és a gyerek ügyetlen volt és 
eltöri a tálat, ez nagyobb fölindulásba hozza, 
mintha meg nem tanulta a leczkét; mert a 
leczke nem tudásából közvetlen baj nem fenye-
geti. Ha elküldöm fiamat a boltba s azt mon-
dom neki, végy ott majd két szép poharat, a 
melyek a mieinkhez hasonlók legyenek, de 
ennél az összegnél többe ne kerüljenek: kézzel-
fogható és föltétlenül bizonyos cselekvésének 
bekövetkezendő ellenőrzése, mert ha drágábban 
veszi mint akartam, kikap, ha nem hoz 
hasonlót, kikap; tehát kétszeresen is felelősség 
terhe mellett kénytelen gyakorlatiasan csele-
kedni, gondolkodni, Ítélni és ügyelni. Ha pedig 
nem ügyelt, sőt el is törte a poharakat, az 
ebből származó felelősség még jobban neveli 
az előrelátást és kényszeríti a helyes cselek-
vésre. 

Az élet számtalanszor állítja az embert 
nehéz problémák elé, a miknek megoldása elől 
kitérni nem szabad, nem lehet. Ha nem szokik 
hozzá az értelem ahhoz, hogy a gyakorlati 
élet által reátolt feladatok megoldásában milyen 
és milyen útakat kell a gondolatmenetnek 
követnie, akkor minden legkisebb baj készü-
letlenül találja, és az életnek minden olyan 
mozzanata, mely a mindennapitól valami kicsit 
eltér, borzasztóan nehezére esik az embernek. 
A mai modern ember élete valósággal hemzseg 
a kétségbeesésektől. Nem azért, mintha okvet-
lenül megérdemelnék azok az esetek, a mik 
fölött kétségbeesik, hogy elveszítse lelke 
nyugalmát, hanem azért, mert sohase látott' 
olyanokat vagy ha látott is, nem neki kellett 
azokon átvergődnie, vagy nem mutatták azokat 
meg neki. Olyanok ezek az apró gyerekségek, 
mint a sötétben levő árnyak: oda kell a gye-
reket vezetni hozzájuk, megmutatni neki őket, 
hogy mik és nem fog félni tőlük. 

A gyakorlatias irányú nevelésnek elhanya-
golása vagy hiánya eredményezi aztán a gyer-
mek túlságos kényelemszeretetét és elkényez-
tetett voltát; az Ítélőképességnek azt a hiányát, 
a mi a viszonyokkal való számolásra képte-
lenné teszi az embert.* 

(Budapest.) Mosdós// Imre. 

= Népies gazdasági előadások. Trencsén-
várm. ált. tanítótestülete az 1900/1. tanév 
folyamán a vármegye nagyobb községeiben a 
köznép gazdasági s egyéb ismereteinek fejlesz-
tése czéljából népies gazdasági előadásokat 
rendezett. Ezen gazdasági előadások tartására 
önként vállalkozott 11 tanító, a kik 39 köz-

* A „Félszegségek a nevelésben" cz. sajtó alatt 
levő könyvből. 
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ségben 51 előadást tartottak. Az előadásokon 
jelen volt 2812 férfi, 350 nő, 721 ismétlő-
tanköteles ; tehát összesen 3883 hallgató. 
A gazdasági előadások iránt mindenütt nagy 
volt az érdeklődés, a mit az előadásokon jelen 
volt hallgatók nagy száma is fényesen bizo-
nyít. Az előadó tanítók a következők voltak: 
Háray Gyula (3 helyen), Tomann Sándor 
(3 helyen), Bauer Irma (3 helyen), Kraffta 
Nándor (3 helyen), Bocsek György (5 helyen), 
Zsittnyay János (4 helyen), Montsek István 
(6 helyen), Barinka József (4 helyen), Főjük 
Tóbiás (2 helyen), Prekopp Ferencz (2 helyen), 
Binka József (4 helyen.) — Ugy a derék egye-
sület, valamint az előadó tanítók elismerést 
érdemelnek. A tanító csak akkor válik igazi 
wé^j-tanítóvá, ha a népet irányítja, vezeti. 

Az első fecske. 
Halász Ferencz vallás- és közoktatásügyi 

min. osztálytanácsos, a gazdasági ismétlő-iskolák 
lelkes apostola a Mária-Dorothea- egyesületben 
fölolvasott s e lapok f. é. 3. és 4. számaiban 
közzétett kitűnő értekezésében már érintette, 
hogy Egerben az ismétlő-leánytankötelesek 
számára egy gazdasági ismétlő-iskola nyílt 
meg, mely eddigi működésében fölmutatott 
sikeres eredményével már is elismerést vívott ki. 

Ezen iskola, illetőleg tanfolyam a helybeli 
állami elemi iskola kapcsán az 1900/1. tanév 
kezdetével, kisérletképen rendeztetett. Vezetője 
Véghes Sándorné, szül. Bogya Irma, az egri 
állami felsőbb leányiskola kézimunka-mestemője. 

A tanfolyamra fölvétetett 50 ismétlő-leány-
tanköteles, kik mindnyájan parasztszülők gyer-
mekei, tehát jövendő élethivatásuk körébe 
esik e tanfolyamon elsajátított ismeretek alkal-
mazása, értékesítése. 

A tanfolyam tanítási anyagát, a helyi viszo-
nyokból kifolyólag a kertészet, zöldség- és 
gyümölcstermelés, továbbá a háztartás s női 
kézimunka képezte. 

A kertészet- s zöldségtermeléiből a föld 
mívelése, a melegágyak, a vetés (cserépben 
s melegágyban is gyakorolva), a növények 
gondozása; a magvak szedése s eltevése. A 
rózsatermelés is szerepelt a tantervben. 

A gyümölcsök több irányú értékesítésére 
nézve azok leszedése, válogatása, eltevése, 
befőzése, konzerválása, főzése (lekvárnak), 
aszalása. A gyümölcsök csomagolása kereskedés 
szempontjából. A gyümölcs-bor készítése. 

A háztartásból a tejfélék, sajtkészítés, ételek 

készítése, a disznó hósának, egyes részeinek 
értékesítése; főzelékek eltevése; szappan-
főzés stb. 

Házi szárnyasok, méh és selyemhernyó 
tenyésztése. 

Női kézimunkából: tűző öltés, leszegés, be-
szegés, suprikálás, himzés, száröltés, burkolás, 
beszövés és himzés. 

Véghes Sándornénak, a tanfolyam lelkes 
vezetőjének, úgyszólván semmi anyagi eszközt 
sem bocsátottak rendelkezésére. 0 maga gon-
doskodott mindenről. Saját költségén látta el 
a tanulókat irkákkal, Írószerekkel, varró-
eszközökkel és a háziipar gyakorlására szüksé-
ges eszközökkel; maga gondoskodott a gazda-
sági s kertészeti gyakorlatok üzésére szol-
gáló telepről stb. 

A fentebb elősorolt gazdasági tárgyakat egy 
csoportban (I-ső évfolyam) télen, nyáron heti. 
két órában tanította Véghesné. Az összes órák 
száma 50-re volt előirányoz?a. A közismereti 
tárgyakat a helybeli állami elemi iskola tanító-
női látták el. 

A leányok a kertben örömmel, szeretettel 
dolgoztak, a mint hogy a leányok — az eddig 
szerzett tapasztalatok szerint — általában 
nagyobb kedvvel foglalkoznak az őket érdeklő 
gazdasági tárgyak gyakorlati részével is, mint 
a fiúk. 

A leányok gyakorlati irányú kiképzését nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. Nagy szükség van 
arra, különösen ott, hol a nők — régi szokás-
ból — a körükbe eső foglalkozásnak csak a 
kikerülhetetlen részét, a főzést és mosást űzik, 
a főzést is csak kezdetleges módon. Zöldség-
termelés s más háziasszonyi mánkat őrbe eső 
szükségletek előállításával nem foglalkoznak. 

Az ismétlő-leánytankötelesek gazdasági isko-
lája a szinte futó tűzként terjedő társadalmi 
téves tanoknak van hivatva gátat vetni, azok-
nak káros hatását en) hiteni. Mert az áldott 
anyaföld s termékeinek okszerű, teljes kihasz-
nálása az eddiginél jobb módot, nagyobb meg-
elégedettséget s a röghöz való bensőbb ragasz-
kodást fogja a népnél előidézni. 

Köszönet mindazoknak, kik e nagyfontoságú 
s gazdasági életünk átalakulásába mélyen 
benyúló intézmény létrejöttében az utat egyen-
gették s gyakorlati megvalósulásához a kezdő 
lépést megtették. 

= Népkönyvtárak az állami elemi isko-
lák mel le t t és a felnőt tek taní tása. Bihar-
vármegye kir. tanfelügyelője még az elmúlt 
tanévben fölhívta a tankeriiletbeli állami elemi 
iskolák gondnokságait s tanítóit, hogy lehető-
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le<í minden állami elemi iskola mellett létesít-
senek népkönyvtárat és hogy a télnőttek tanítá-
sáról — a helyi viszonyoknak megfelelőleg — 
gondoskodjanak. A tanítók és gondnokságok a 
kir. tanfélügyelő ezen fölhívásának dicséretes 
ügybuzgósággal tettek eleget. A felnőttek 
tanításában a fugyiváíárhélyi és a c&ohalyi 
állami elemi iskolák tanítói s gondnokságai 
fejtettek ki eddigelé buzgó tevékenységet. 
A felnőtteket a gazdaság körébe vágó dol-
gokról, továbbá számtanból tanították az 
otfáni buzgó tanítók. Fáradságukért az illetők 
elismerést érdemelnek. Kivánatos, hogy példá-
jukat minél több helyen kövessék. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
K A Szilágj vármegyei Általános Tanító-

tes tü le t immár 28.-ik évi rendes közgyűlését 
tartotta május 14.-én, Tasnádon a városháza 
tanácstermében, a lakosság vendégszeretetétől 
kisérve, a helybeli intelligenczia szives érdek-
lődése mellett. Plosz Gyula, elnök, tartalmas 
megnyitója után Petri Mór dr., kir. tanfel-
ügyelő — ki a tanfelügyelői személyzettel 
együtt jelent meg a gyűlésen — üdvözölte a 
jelenlevőket s igen tapintatosan ismertette az 
újabb tanügyi jelenségeket, különösen kiemelve 
az állat- és egészségvédelemre vonatkozó 
intézkedéseket. Lelkes, buzdító szavai nagy 
hatást keltettek, jeléül annak, hogy Petri 
Mór dr. erélyes intézkedéseivel a szilágy-
megyei népoktatásügy nagyarányú fejlesztését 
mozdította elő s a tanítótestület, — melynek 
tagjai nemcsak állami tanítók, hanem jórész-
ben 4— -féle bitfelekezet iskoláiban működ-
nek — bizalommal, szeretettel tekinti őt a 
megyéében vezéreül. A Néptanítók Lapja szer-
kesztősége üdvözletét a szilágymegyei derék 
kartársak körében megjelent Gtööz József dr. 
segédszerkesztő tolmácsolta. A tárgyalások 
megkezdése előtt meleghangú üdvözlő táviratot 
küldtek II 'lassics Gyula dr. közokt. ministernek, 
ki az egyesületnek egyik tiszteletbeli tagja. 
Zoványi Lajos főjegyző mindenre kiterjedő 
gonddal megírt jelentését mutatta be az egye-
sület egyévi működéséről. Ügyeiket — a köz-
gyűlésen — a közp. bizottságban, szakosztályok-
ban és 4 járáskörben intézték. A tárgyalt kérdések 
az iskolai nevelés, oktatás és a tanítók ügyeivel 
foglalkoztak s nem egy esetben kiváló gyakor-
lati értékre vallanak. Az Eötvös-alap, Tanítók 
Háza iránt az érdeklődést ébrentartják, fokoz-
zák, különösen Veres Miklós, Kenyeres Lajos, 
Bartha Károly, Havas Antal, Juhos Béla buzgó 

agitácziói folytán. Az Eötvös-alapba 5 tanító-
ért a testületi pénztár 25 koronát fizetett be. 
Egy kollega temetésére segélyt utalványoztak. 
Érdeklődés, tájékoztatás végett egyesületi köz-
lönyt adnak ki havonkint tízszer .Szilágy-
megyei Tanügy" czímen. Ez egyike a legmeg-
felelőbben .szerkesztett egyesüléti értesítőknek. 
Eme jelesen működő testület összes vagyona 
5302 korona. Az évi közgyűlés tárgysorozatá-
ban kiváló helyet foglaltak el Plosz Gyula 
elnök és Városy Malvin értekezései. Plosz 
Gyula a nevelés czéljáról: Városy Malvin 
igazgatónő pedig leányaink pályaválasztásáról 
olvasott föl kiváló ügyességgel megírt tanul-
mányt. Méltóan megérdemelték azt a köz-
tetszést, melylyel előadásaikat fogadta a köz-
gyűlés. Számos indítványt terjesztett elő az 
elnökség, melyek megvitatásában különösen 
Veres Miklós és Bogdán István védelmezték 
legerélyesebben álláspontjukat. A körök jövő 
évi munkásságának irányításául programm-
pontokat is állapítottak meg. melyek közül a 
legérdekesebbnek tartjuk, hogy a gyermek-
pschychologia kérdésével is foglalkoznak, to-
vábbá összegyűjtik a szilágymegyei tanítók 
társadalmi működésére vonatkozó részletes ada-
tokat, Ez utóbbi kérdés hasonló cselekedetre 
más megyebeli tanítóegyesületeket is ösztö-
nözhetne, mert a tanítói állás közbecsülése 

kétségkívül — sokat nyerne avval, ha 
egybe lehetne állítani a tanítók társadalmi és 
egyéb közhasznú munkásságának képét. Pálya-
kérdésül az iskola és szülőiház összekötő kap-
csainak megismertetését tűzték ki. Dicséretet 
érdemel a megyei alispán intézkedése, a ki a 
szolgabíró és polgármesteri hivatalokkal kö-
zölt 8.816/1900. sz. rendeletével akként intéz-
kedett, bogy „a tanítótestület közgyűlési 
meghívóját előmutató községi és felekezeti 
tanítóknak azon alkalomra, napjára 2—2 ko-
rona napidíj és fuvar a községi pénztár ter-
hére haladéktalanul kiadandó." A tanítóknak 
a közgyűlésen való megjelenését az elnök által 
kell igazoltatni s ezt az igazolványt a köz-
ségi számadáshoz a tanító nyugtájával együtt 
mellékelik. Az állami tanítók, óvónők pedig 
nevüket a közgyűlés helyiségében kitett rova-
tos ívre sajátkeziileg jegyezték föl a napidíjak 
utalványozása végett. íme ez az alispáni ren-
delet is például szolgálhat több vármegyének 
s önálló törvényhatósági városnak arra nézve, 
hogy a felekezeti tanítóknak is mik nt lehet 
megfyönnyíteni a megyei általános tanitógyiib-
seken való megjelenést, llv kérdésben a kir. 
tanfelügyelők föllépése irányadó körökben 
bizonyára sok helyütt vagy tán országszerte 
is szintén sikerrel járna. A közgyűlést követő 
ebéd alkalmával Wlassics ministerre, a kir. 
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tanfelügyelőre, az egyesületi elnökségre s az 
egyesület tagjaira, a város vendégszerető pol-
gárságának jelenlevő képviselőire s a Néptaní-
tók Lapja szerkesztőire mondtak pohárköszön-
tőket. Az elszállásolásért László József tasnádi 
kartárs unkát illeti meg az elismerés. 

_i Az 0. Polgár i Isk . Egyesület maros-
menti köre f. hó 12.-én Marosvásárhelyt gyűlést 
tartott, melyen Gyöngyössy István elnök ismer-
tette a polg. isk. reform jelenlegi állását. 
Szakkérdéseket terjesztettek elő: a magyar-
nyelvtani Írásbeli dolgozatokról a polg. isk. 
I—IV. osztályában Kovács Dániel ismertette a 
ministeri tantervet és a végrehajtást tárgyaló 
ministeri rendeletet és főként a tapasztalatból 
merített okok alapján nyújtott be határozati 
javaslatot e kérdésről; Barabás Endre az 
iskolai kirándulások kérdését tárgyalta; Dömók 
Erzsébet igazgatónő a természetrajzi oktatás 
czéljáról és eszközeiről olvasott föl. Az indít-
ványok között kimondották, hogy a kör a 
Tanítók Háza czéljaira 200 frtos alapít-
ványt tesz. 

S Az Orsz. Polgári Iskolai Egyesület 
tátravidéki köre f. hó 11.-én tartotta évi rendes 
közgyűlését Késmárkon a kör területéhez tar-
tozó Turócz-, Árva-, Liptó- és Szepesmegyék 
polg. isk. tanítóinak nagy részvétele mellett. 
Az elnöki megnyitó, a titkári és pénztári 
jelentések után a polgári iskola reformjának 
aktuális kérdése foglalta le a közgyűlés egész 
figyelmét, mely már az elnök megnyitó beszé-
dében kidomborodott s ez alkalommal Bitsányi 
József elnök lojális nyíltsággal érvényt szer-
zett az Országos Egyesületnek a Délvidéki 
Körrel szemben elfoglalt álláspontjának. Glósz 
Ferenez II. titkár fölolvasásában ismertette a 
reform mai állását, méltányolta a kultusz-
ministernek az orsz. költségvetés tárgyalásán 
e tárgyban tett kijelentéseit. Fölolvasott még 
Száva János a nemzeti nevelés ideáljairól és 
annak eszközeiről. Zorkóczy Ede gyakorlati 
tanítást mutatott be a csillagászati földrajzból 
képek vetítésével. A jövő közgyűlés helyéül 
Turócz-Szt. Mártont jelölték ki. 

Besztercze-Naszódvármegye ál talános 
tanítóegyesületének szamosmenti fiókköre t 
évi tavaszi gyűlését a magyar-neinegyei állami 
iskolai épületben tartotta meg. A gyűlésen 
jelen voltak dr. Csernátoni Gyula kir. tanfel-
ügyelő, Bodó Kálmán főszolgabíró, Köblös ev. 
ref. lelkész, Vincze Albert földbirtokos és 
többen. A gyűlést megelőzőleg Bakó Béla 
m.-nemegyei áll. tanító mutatott be gyakorlati 
mintatanítást a nyelvtanból a III. osztályban. 
A bírálat a tanítást sikerültnek mondta ki. 
Bedő Dénes köri elnök szépen átgondolt meg-
nvitó beszéde után először a beérkezett iigv-

darabok intéztettek el, majd Weirauch Mihály 
ni. nemegyei isk. igazgató-tanító olvasta föl a 
magyar-nemegyei állami iskola 25-éves fönn-
állásának történetét. A tanulságos fölolvasást 
a gyűlés nagy figyelemmel hallgatta végig és 
elismeréssel honorálta. Öt percznyi szünet után 
Iftene Gyula értekezett „A költői müvek tár-
gyalásával kapcsolatban a nemzet legkiválóbb 
írói közül kiket ismertessünk meg a népiskola 
növendékeivel és mi módon?" cz. tételről; a 
gondosan összeállított fölolvasás végén 12 pont-
ból álló határozati javaslatát a köri gyűlés egy-
hangúlag elfogadta és tanulságos fölolvasásáért 
jegyzőkönyvi köszönetet kapott. Következett 
Olajkár Sándor „Mi módon lehet a hazafias 
szellemet az iskolán kívül ápolni" czímű fölol-
vasása, mely jegyzőkönyvi elismerésben részesült. 
Az indítványok után következett a gyűlés leg 
meghatóbb része. Ekkor adta át ugyanis dr. 
Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő a 100—100 
kor. jutalmat a magyar nyelv tanítása körül 
kifejtett sikeres működésük elismeréseül: Bedő 
Dénes egyik legrégibb és Iftene Gyula egyik 
legifjabb, de képzett tanítónak. A megjut al-
mazottakat lelkes óvácziókban részesítették, 
mire a gyűlés véget ért. A köri gvülés végez-
tével társasebéd volt. (P.J 

= A Magyar Nyelvőr utóbbi füzete közli 
a Nyelvőr kérdéseire újabban beérke7ett vála-
szokat. (A válaszok beküldői kívánatra meg-
kaphatják a füzetet.) — Egyúttal a következő 
újabb kérdéseket intézi a M. Nyelvőr szer-
kesztősége nyelvünk barátaihoz: 1. Az év mi-
lyen napjaihoz fűződnek bizonyos mondókák ? 
p. Mátyás ront, ha talál, ha nem talál csinál 
(febr. 24.); bornak szent Márton a bírája 
(nov. 11.); v. ö. Nyr. 28 : 7. 2. Járja-e még 
s milyen jelentésben a mái szó, akár magában, 
akár összetételben, p. hegymái, padmái, róka-
mái ? 3. Milyen jelentésben élnek a padló, pad-
maly, padlás, padozat, pad szavak ? 4. Hogyan 
nevezik a ház tetőszékének egves gerendáit? 

w o 
(szelemen, dúcz, ágas stb.) 5. Milyen gyümölcs-
nevek vannak vidékenkint? (morkolyaszilva, 
bálintalma, dinkaszőlő stb.) 6. Hogyan szólít-
ják egymást a rokonok, ismerősök, falubeliek, 
idegenek ? (apám, apámuram, ángyomasszony, 
bátyámuram, urambátyám, nászuram, földi stb.; 
te, maga. kend, kigyelmed stb.) 7. Hogyan 
nevezik az üres kalászt? 8. Hol élnek még 
és milyen jelentésben a nvék és pagony sza-
vak ? Egyéb erdőelnevezések (berek, liget, 
eresztvény, avas stb.) ? 9. Milyen idegen sza-
vakat használ a nép ? 10. Milyen elnevezései 
vannak a népnek a fehérneműre? (Minden 
egyes választ külön nyolczadívre kell írni!) 
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Szemléltető oktatás vetítő 
képekkel. 

Az „Uránia" tudományos társaság, mely a 
tudományos ismeretek népszerűsítése körül 
már eddig is nagy érdemeket szerzett s mely-
nek élén Molnár Viktor ministeri tanácsos 
áll, szép és hasznos eszmével foglalkozik: 
meg akarja honosítani hazánkban is a vetített 
képekkel való szemléltető oktatást, hogv ily 
módon a legkisebb faluban is terjeszsze a 
művelődés világosságát. 

A párisi kiállításon a vetített képekkel való 
szemléltető oktatást a franczia tanszermúzeum 
fényesen mutatta be; e hatalmas intézmény 
tanulmányozásával Molnár Viktor ministeri 
tanácsos, mint az „Uránia" ügyvivő elnöke, 
megbízta Matskássy József főreáliskolai igaz-
gatót. a ki a kiállítás idejében, mint csoport-
biztos, állandóan Párisban tartózkodott. Mats-
kássy most terjedelmes jelentésben számol be 
tanulmányozásáról s érdekesnek és érdemesnek 
találjuk e jelentés egyes részeit olvasóinknak 
annyival is inkább bemutatni, mivel a taní-
tókra e tekintetben is fontos szerep vár, a 
mit azonban — meg vagyunk róla győződve — 
kartársaink, szívesen fognak teljesíteni. 

„Míg mi — írja jelentésében Matskássy 
igazgató — még mindig keressük annak a 
módját, miként lehetne a vetítő képekkel való 
szemléltető oktatást általánosítani, ennek áldá-
saiban nemcsak néhány, kedvezőbb dotáczióval 
ellátott iskolát részesíteni, hanem azt kiter-
jeszteni országunk minden vidékének összes 
iskoláira: addig a francziák nemcsak meg-
találták már ennek a módját, gyakorlati kivi-
telét, hanem már éveken át sikerrel űzik is, 
terjesztik és egyre nagyobb arányokban gya-
korolják." 

A franczia tanszermúzeumnak egy alosztálya 
foglalkozik a vetítő képek közvetítésével. 

„Ez alosztály gyűjteményes anyaga két rész-
ből áll: 1. a vetítésre alkalmas diapozitív üveg-
lemezekből és 2. a képek magyarázatát adó 
nyomatott füzetek gyűjteményéből. A diapozitív-
képek négy főcsoportra (séries) oszlanak és ezek-
nek mindegyike ismét alcsoportra (collections). 

Egy-egy alcsoport 25 — 30 képet tartalmaz, 
melyek tárgyuknál fogva összetartoznak és 
melvek ezen szempontból, összeállítva alkal-
masak arra, hogy az ismereteknek egy bizonyos 

köre egy, rendesen egy vagy legföljebb másfél 
órai előadás kereten belül képekben is bemu-
tatható legyen. 

Az egy-egy alcsoport anyagát alkotó 25—30 
képet a tanszermúzeum maga szemeli ki. Az 
így egybeállott képek sorozata állandó, és az azt 
igénybe vevő fölolvasó azon nem változtathat. 

A vetítő képek négy főcsoportja: A) Tör-
ténelem és szépművészetek. B) Földrajz és uta-
zások. C) Természettudományok. D) Vegyesek. 

Mindenesetre jellemző, hogv a történelmi 
ismeretek közvetítésére és terjesztésére szánt 
képek kizárólagosan Francziaország történetére 
és a franczia földre szorítkoznak. Mindössze 
három sorozat tesz kivételt, ezeknek elseje 
Egyptomot, Assyriát és Perzsiát együttesen öleli 
föl, a második a régi Görögországot, a har-
madik a régi Rómát mutatja be. 

A tanszermúzeum vezetősége gondoskodott 
arról, hogy szakértelemmel és hazafias tapin-
tattal mutassa be Francziaország történelméből 
azokat a momentumokat, melyek valami nagv 
alak vagy fontos korszak körül csoportosulnak 
s melyek alkalmasak arra, hogy a hallgatókban 
a nemzeti önérzetet és büszkeséget ébreszszék 
s fokozzák és nemes aspiráczióknak tüzét foly-
ton éleszszék. A történelmi képeket kisérő elő-
adás külön szövegezése legnagyobb részüknél 
fölöslegesnek mutatkozott, mert az előadást 
tartó tanító vagy fölolvasó, közönségének mű-
veltségéhez és előképzettségéhez méri az anya-
got, melyben ő maga bizonyosan járatos, vagy 
melyhez a különben rendelkezésre álló törté-
nelmi művek útján könnyen hozzáférhet. 

De külön magyarázó szöveg, mely általános-
ságban tájékoztat és mely minden egyes képet 
a szükséges tudnivalókkal megmagyaráz, mégis 
járul azokhoz a sorozatokhoz, melyekhez be-
hatóbb szakértelem szükséges vagy melyeknél 
bizonyos, talán politikai, czélzatosság kívánatos-
nak mutatkozik. 

így. gondoskodtak nyomtatott magyarázó 
szövegről a régi Gallia kő- és bronz-korszakát 
bemutató képgyűjteményhez, Gallia műveltsé-
géhez a rómaiak fönnhatósága alatt, vagy a 
keresztény és a frank Gallia czímű képsoro-
zathoz ; de magyarázó füzet járul azokhoz a 
képekhez is^ melyek az 1870. évi porosz-
franczia háborút 5 sorozatban mutatják be. 

A szoros értelemben vett történelmi képeket 
kiegészítik a szépművészeti ismereteket terjesztő 
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képcsoportok is. Egy sorozat vonatkozik a 
görög művészetre, egy a trójai ásatásokra, egy-
egy pedig Róma és Pompei művészetére. A mi 
a többi képsorozatot illeti, melyek még a mű-
vészet történetének keretébe tartoznak, úgy azok 
jobbára monographiák (Michel Angelo, Rapliaél, 
a flamand iskola, a hollandi festészet, spanyol 
festészet stb.) vagv pedig a franczia múzeumok 
kincseinek reprodukcziói, mint például a Musée 
du Louvreban elhelyezett franczia festmények 
(1 sorozat), idegen festőiskolák (1 sorozat), a 
Musée du Luxembourg, Musée de Oluny mű-
kincsei (1 — 1 sorozat), a franczia szobrászat a 
Trocadéro gipszöntvényei alapján (2 sorozat-
ban), stb. Az építészet fejlődését francziaországi 
kastélyok és várak sorozatos képei mutatják be. 

A szépművészetekre vonatkozó képsoroza-
toknak majdnem mindegyikét magyarázó füzet 
kiséri s itt is jellemző, hogy csaknem kizárólag 
franczia földön található műkincsek részesültek 
figyelemben és ez a gyűjtemény is alkalmas 
arra, hogy a n°'p minden rétegébe belevigye 
a nemzeti önérzetet és hirdesse, ha mindjárt 
közvetve is, Francziaország nagyságát és gaz-
dagságát. •» O o 

A vetítő képek második főcsoportja földrajzi 
látképeket vagy hiivs utazók (Brazza, Stanley, 
Serpa Pinto) fölfedező útjaira vonatkozó dia-
pozitiveket tartalmaz. 

A sorozatok nagyobb része itt is Franczia-
országgal és gyarmataival foglalkozik (46 so-
rozat), de magyarázó füzet csak kettőhöz járul: 
az Elzász-Lotharingiát és Francziaországnak O o 
(Németországgal határos) Észak keleti vidékét 
ábrázoló képsorozathoz. 

Európát, országok vagy városok monogra-
phikus képeiben, 35 sorozat mutatja be, közte 
egy sorozat tisztán Magyarországgal, egy 
Ausztria - Magyarországgal, egy Bécscsel és 
Schönbrunn-nal, egy pedig Csehországgal, 
Steierországgal és Dalmácziával foglalkozik. 
Magyarázó füzet csak Olaszországhoz, Firen-
zéhez, Velenczéhez, Rómához és Nápoly-hoz 
járul. 

Nyolcz-tíz sorozatot szenteltek a többi világ-
résznek egyenként: Ázsiának, Afrikának és 
Amerikának; de Ausztráliának csak egy sorozat 
jatott. 

Nagyon gazdag a harmadik (természettudo-
mányi) főcsoport; de nemcsak gazdag, hanem 
változatos is. A természetrajz körébe tartozó 
képek részben rég letűnt időknek növény- és 
állatvilágát mutatják be, részben általánosan 
ismeretterjesztők,* részben pedig a gyakorlati 

* Az emberi test anatómiája; a vérkeringés, 
emésztés, lélegzés ; mit tár föl nekünk a mikroskop 
a természet csodáiból; séta az állatkertben; az 
állatok ügyessége stb. 

élet szükségét veszik számba és hasznos okta-
tást közvetítenek.* Ebből a szempontból nagy 
szolgálatot tesznek a mezőgazdaság, kertészet 
és méhészet okszerű űzését elősegítő 8 kép-
sorozat, melyiknek egyik sorozata a haszná-
latban levő gazdasági gépeket, egy másik so-
rozata mezőgazdasági kísérleteket mutat be. 

Az egészségtannak 5 sorozatot szenteltek, 
közttik egy az iszákosság pusztító hatását 
és borzalmait, egy pedig a Pasteur-intézetet 
mutatja be. 

A természettan főfejezeteinek is jut egy-egy 
sorozat (összesen 16), közte egy-egy a léghajó-
zásnak, a Röntgen-sugaraknak és a búvárha-
rangnak, mindegyik magyarázó füzettel. 

A csillagászat és meteorologia négy soro-
zattal (a Föld és a Nap; a Hold és a csillag-
rendszer stb.) van képviselve; ugyanannyival 
a vegytan is. 

Tizenöt képsorozat foglalkozik a gépészettel 
és iparral, egy-egy a hsdtudománynyal és ten-
gerészettel. 

A „Vegyesek" rovatában szereplő 12 kép-
sorozat egyike bemutatja az emberi lakást a 
művelődés különböző korszakaiban a jelenkorig, 
egy képsorozat a modern Parist, egy másik 
pedig a katonai és tengerészi életből mutat be 
jeleneteket. Hires munkások arczképei mellett 
békességesen megférnek hires nőknek arcz-
képei is, és hogy a politikai élet és politikai 
aspirácziók is tápot nyerhessenek, fölvettek jó 
sok képet az orosz-franczia barátkozás ünne-
pélyeiről és a köztársasági elnök utazásairól. 

Az intézmény maga csak legújabb keletű, 
nem több öt évesnél és rohamosan fejlődik. 
Szerény kezdetből kiindulva az oktatásügyi 
minister áldozatkészse'ge és támogatása, de a 
népnevelés iránt érdeklő magánosoknak párt-
fogá a következtében is oly lendületet nyert 
fönnállásának rövid ideje alatt, hogy most már 
a téli hónapokban néha a napi küldemények 
száma 200 sorozatra is emelkedik és ezek 
Francziaország legtávolabb eső vidékeire is o o 
czímeztetnek. 

A hozzaférhetés annyira megkönnyíttetik, 
hogy a jegyzék bármely képsorozata a ma-
gyarázó füzettel együtt akármelyik tanítónak 
10 —14 napi használatra portómentesen meg-
küldetik ; de megkaphatja azt minden más 
magán-ember is, ha ebbeli Írásos óhaját vidé-
kének tanfelügyelője vagy más tanügyi ellen-
őrző közege ellenjegyzi. 

A tanszermúzeum ezelőtt 21 évvel első-
sorban az elemi oktatás érdekeinek előmozdí-
tása czéljából alakult, de vetítő képeinek gyűj-
teményével a népnevelésnek általánosságban 

* Az erdők pusztítói stb. 
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kivan szolgálatára lenni. Azt óhajtja, liogv ezek 
a képek ne esak az elemi iskolák tanulóinak 
mutattassanak be, hanem terjeszszék az ismere-
teket a nép legkülönfélébb rétegeiben. Azért 
van az, hogy a gyakorlati élet szükségletei 
(ipar, mezőgazdaság) oly nagy figyelemben 
részesülnek." 

Az 1898/99. évben Francziaországban már 
162 vidéki kör működött 1675 községben 
11.246 előadással és 1,017.065 hallgatóval. 
Ha Párisnak 2000 előadását hozzászámítjuk, 1 

úgy 1898 99-ben 13.246-ra emelkedik az elő-
adások száma, melyeken 1,300.000 hallgató 
vett részt! 

Az „Uránia" tudományos társulat a vetítő 
képekkel való szemléltető oktatásnak hazánk- j 
ban való meghonosításával nagy érdemeket 
szerezne kulturális haladásunk körül s ha az 
eszmét tényleg megvalósítja, a magyar tanítók-
ban bizonyára hasznos és megbízható munka-
társakat fog találni. Ez is hathatós módja 
volna annak, hogy a nép tanítói befolyásban 
és tekintélyben gyarapodjanak a tanulni és 
okulni szíves-örömest akaró nép előtt. 

Iléztoll i Mihály. 
• 

Rövidke közleményem élére illesztettem e 
nevet abban a reményben, hogy a kinek az 
szemébe ötlik, el is olvassa e sorokat. 

Nem életrajzot irok most, nem jubileumi 
értesítést, mert hiszen Réztollirak erre nincs 
szüksége! Az ő életrajzát ismeri a tanítóság; 
ő is tanító, a mi vérünkből való vér, kiért 
mindnyájan lelkesülünk, kinek szive, lelke 
összeforrt a mi szivünkkel, lelkünkkel. Jubi-
láljuk őt mindig mikor közleményeit olvassuk, 
melyek fölemelnek, könnyeket fakasztanak, 
örömet szereznek, bánatot oszlatnak! 

De ti, kik a „Néptanítók Lapjá"-nak rendes 
és pontos olvasói vagytok, nem tűnt föl 
nektek, hogy egy idő óta e névvel nem talál-
koztok ? Nem keresitek e név alatt megjelent 
közleményeket akaratlanul is, hogy azoknak 
tartalmát mohó vágygyal szívjátok magatokba 
s lelketeket gazdagabbá tegyétek azzal ? O 
nem ír, ti tudjátok úgy-e miér t? . . . Dolgozata 
helyett egy-egy pár rövidke sor jelenik meg 
csak, melyben kéri az ő kartársait — a kiknek 
ő annyit dolgozott, kikért annyiszor száll 
síkra — rendeljék meg „Tanügyi Tárczák" 
czímü két koronás munkáját, mert ez által 
megmentik őt az anyagi zavaroktól, melyekbe 
önhibáján kívül esett. Olvastátok e sorokat 
kedves kartársak ? s ha olvastátok azt az 
őszinte kérelmet, szivetek nem súgott valamit? 
Nekem azt súgta, hogy: Réztolliról az ország 
tanítóságának megfeledkeznie nem szabad! 

Ha azonban a „Néptanítók Lapjá"-ban meg-
jelent kérelme nem hatott meg, úgy olvassátok 
el azt a levelét melyet tantestületek és egye-
sekhez intézett s ha az sem indit meg, tépjé-
tek ki sziveteket, cseréljétek ki, mert tanítói 
keblet érző szívnek kell díszítenie ! Egy bajban 
szenvedő kartársat — lenne az nem Réztolli 
M. — meg kell mentenünk! Nem alamizsnát 
kér ő, nem könyöradománvt mint az útszéli 
koldus, csak egy kis szívességet, munkája 
pártolását csekély anyagi kiadásokkal! En 
bizom az ország tanítóságában, én hiszem, 
hogy ez a tábor, mely a lelkesedés hevének 
pillanatában sokszor ezreket képes összehozni, 
Réztolliról sem fog megfeledkezni. 

Es most befejezésül Réziollinak hozzánk 
intézett leveléről csak annyit irok, hogy az 
egy pár nyomtatott sor az egész, de abban a 
pár sorban meg van világítva egy munkás 
ember életének minden pillanata, minden 
titka, leplezetlenül! Előttünk áll Réztolli a 
maga nagyságában, fényében s szól hozzánk 
azon a hangon, melyen csak tanító szólhat s 
esak tanító érthet! Szavai szivünk legmélyébe 
hatottak s nem tudom én miért, de mind-
nyájan, kik együtt voltunk, szótlanul néztünk 
egymásra s a szemekben a szív érzelmeinek 

O./ _ 
megnyilatkozását láttuk! Ne Ítéljetek el azért, 
hogy a kartársi szeretet, avagy a fájdalom 
könnyeket csalt szemünkből, de jólesett, ha 
szivünket könnyebbítettük azzal! 

Ezek után, hogy Réztolli iránt táplált hálánk, 
ragajzkodá-unk s tiszteletünknek kifejezést 
adjunk, a tantestület 15 tagja 30 koronát tett 
össze a „Tanügyi Tárczák"-ra. Tegyetek így 
mindnyájan, mert Réztolli a tanítóságnak nem 
marad adósa! 

(Dorosma.) Levicsky Miklós. 

IRODALOM. 
Megjelentek: . I méhész gazda czímü 80-ol-

dalas, 5 nyomt. ív terjedelmű s Binder Iván a 
„Magyar Méh" szerkesztője által fölülbírált s az 
orsz. méhészeti-egyesület (Budapest Köztelek) 
által erkölcsi támogatásban részesített méhé-
szeti könyvecske, mely az okszerű méhtenyész-
tés összes ismereteit felöleli s egyúttal tanács-
adóval is el van látva a méhek vásárlása körül. 
A szakértő fölülbíráló nyilatkozata szerint a 
jártasabbak is tanulhatnak belőle: annál 
inkább a kezdők, mert a munka kivált ezek 
számára Íratott. I r ta : Loveczh/ Ernő tanító. 
A könyvecskék ára csekély 30 fillér s meg-
rendelhetők: Winter Zsigmond könyvkeres-
kedésében, Nagyszombaton. (Portó külön 8 f.) 
Melegen ajánljuk. — A Nagy Képes Világ-
történet 109.—110. füzete. (Révai Testvérek 
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kiadása, Üllői-út 18.) Egy-egy füzet ára 60 
fillér. — A Franklin-Társulat kiadásában: 
Aranys köd. Apró, megkapó történetek; írta 
Gaál Mózes. Ara fűzve 2 korona 40 fillér. 
L'ougourdan Marius. (Francziából.) Ez a magyar 
fülnek nem kellemes hangzású regényhős volta-
képen fölötte víg fiezkó, amolyan Háry János, 
a ki váltig füllent, de igen ártatlan czéljaiban, 
mert néhány jó, vidám perczet akar szerezni 
az olvasónak. Es ezt a czélját teljesen eléri. 
A szöveget negyven kaczagtató kép élénkíti. 
Ára fűzve 3 korona. — Alkalmi egyházi 
beszédek. írta Ruschek Antal, győri esperes-
plebános A győri egyházmegyei hatóság enge-
delmével. Budapest, _ a Stephaneum nyomása. 
Ara 6 korona. Díszes kötésben 7 korona 50 
fillér. Szerzőnél vagy a Stephaneum nyomdá-
nál 5 korona, kötve 6 korona 50 fillér. — 
A lélekjelenlét ember- és neveléstani szempont-
ból. Ara 40 f. Az időszámításról és a naptár-
ról. Ára 50 f. Mind a két kitűnő értekezést 
a még mindig friss egészségben dolgozó jeles 
pedagógusunk : Léderer Ábrahám írta. Melegen 
ajánljuk megrendelésre mindkét füzetet. Kap-
ható Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
könyvkereskedésében (VI., Andrássy-út 21. sz.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyi lvání to t ta : gróf Almásy 

Dénesné, szül. Károlyi Ella grófnőnek, a ki 
gyulavári községnek 16.000 korona értékű 
óvoda épületet adományozott. 

Kinevezte: Honig Lujza oki. tanítónőt a 
nagyszebeni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Szappanosné-Makrai Veron oki. tanítónőt a 
nagysomkuti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Bézii Erzsébet oki. tanítónőt a középlaki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Tömöri Miksa 
Vilmos. Gizella munkás árvaházi oki tanítót a 
zólyomi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Mar-
tinidesz Margit oki. tanítónőt a szigetcsépi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Murányi 
Árpád. Bria Demény és Bahéry Irén eddigi 
kincstári vasgyári el. isk. tanítókat, illetve 
tanítónőt a kudzsiri áll. el. népiskolához r. 
tanítókká, illetve tanítónővé. 

Áthelyezte: Halápy János gyöngyösi áll. 
el. isk. igazgató tanítót az újpest-virágutczai 
áll. el. úk.-hoz jelen minőségében; Csontos 
Alajos bártfai áll. el. isk. igazgató tanítót a 
hatvani áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Molnnmé-Takács Mária nagy-somkuti áll. el. 
isk. tanítónőt a perecsei áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében: Havas Pál hatvani áll. el. isk. 
igazgató-tanítót a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz 

jelen minőségében; Kenedich Gyula czedliczei 
áll. el. isk. tanítót a boroszlói áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Ferenczi Emil zólyomi 
áll. el. isk. tanítót a bártfai áll. el. iskolához 
és az igazgatói teendők ellátásával megbízta. 

Nyugdíjat utalványozott : Török Andor 
szabadkai munkaképtelen közs. tanító részére 
az orsz. tanítói nyugdíjalapból évi 680 koronát; 
Csurgovics János kuszini gör. szert. kath. 
munkaképtelen tanító részére évi 680 koronát; 
Haág Eleonóra új-bessenyői munkaképtelen 
áll. tanítónő részére évi 440 koronát: Wieser 
János aliosi munkaképtelen közs. tanító részére 
évi 740 koronát; Pepieh Emil Miklós nagy-
rőczei munkaképtelen állami elemi tanító 
részére évi 1160 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Gubiánó 
Andor Vinczéné, szül. Fekete Anna Ilona 
munkaképtelen zalai magán óvónőnek 600 
koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott : 
néh. Homoki István foktői r. kath. tanító 
özvegye, szül. Szauer Coelestin Szidónia részére 
évi 300 koronát; néh. Kádár János gverő-
vásárhelvi áll. el. isk. volt tanító özvegye, 
szül. Máíhé Lujza és kiskorú árvája részére 
együtt évi 641 korona 66 fillért; néh. Ködmön 
Gábor karczagi ev. ref. volt tanító özvegye, 
szül. Sütő Julianna részére évi 550 koronát, 
Julianna, Gábor és Ilona kiskorú gyermekeinek 
pedig 274 korona 98 fillért; néh. Zippel 
Mátyás kováesii nyug. róm. kath. tanító 
özvegye, szül. Krizsonics Anna részére évi 
461 koronát; Rácz Mátyás sárvári ág. hitv. 
ev. el. iskolai volt tanító özvegye, szül. Ráhner 
Terézia részére évi 430 koronát; néh. Horák 
János modori r. kath. elemi isk. volt tanító 
két kiskorú árvája részére együtt évi 293 
korona 66 fillért; néh. Lehotay Károly brezovai 
r. kath. el. isk. nyug. volt tanító özv., szid. 
Chotiborszky Beatrix részére évi 300 koronát. 

Árvaházba leendő fölvételét e l rendel te : 
néh. Bartos Mór kishártai volt ev. reform, 
tanító Lenke, Lidia és Pál nevű árváinak a 
kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 

könyv, mely alaposan tájékoztat a tanítók összes 
jogviszonyairól, katonai, fizetési, nyugdíj, adós 
és egyesületi ügyéről s mely a tanítók alap-
törvényeit is tartalmazza, lapunk szerkesztőségé-
ben rendélhető meg, legczélszeriibben postautal-
ványon. Fűzött példány ára 2 K. 60 f.; 
kötött példányé 3 K. A ki ajánlva kivánja kül-
detni, még 45 fillért küldjön postaköltségre, — 
Ny. Zs. Jankováez. A 20 filléres Petőfi-fIze-
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teket (melyeknek terjesztésén minden tanító-
nak buzgólkodnia kellene) nem 'nálunk, hanem 
az Athenaenm könyvkiadóhivatalánál (VII. ker., 
Kerepesi-út 54. sz.) kell megrendelni. Szives 
megrendelését áttettük oda. — T. B. S.-Yisk. 
Az a rendelet csak az állami iskolákra vonat-
kozott. — X. Y. Világos, hogy a törvényben 
előírt iskolai év megrövidítése nincs helyén! 
Ezért azonban feleljen az iskolaszék és a kir. 
tanfelügyelő. Hogy a kántortanítók egy része 
nem olvassa lapunkat ? Erre az a feleletünk, 
hogy ók vallják kárát. — B. B. Halas. A 
„Tanítók Háza" főiskolai internátus lévén, 
4 középiskolai osztályt végzett felső keres-
kedelmi tanuló oda íöl nem vehető. — Túl-
korú. 1. Tehet vizsgálatot, nem kell beje-
lenteni. 2. Tülkorú egyént nem vesznek föl 
6 el. oszt. bizonyítványnyal az óvónőképzőbe; 
polgári isk. 4 osztályról szóló bizonyítvány 
kell. Régebben elég volt az elemi iskolai 
bizonyítvány is. 3. Alumneummal összekötött 
óvónőképző van Budapesten is, VII. ker., 
Szegényház-tér 6. sz. a. — Gyöi'gyike. Kér-
vényt csak pályázatra bocsájtott állásra és csak 
az illetékes kir. tanfelügyelőség útján lehet 
beadni. A pályázati hirdetések mind megjelen-
nek lapunkban, de sokakat neveznek ki audien-
cziális kérvény alapján. (Olyan módon, a mint 
levelében említi: lehet.) — P r . I . A külbir-
tokosok iskolai pótadója tárgyában pár héttel 
ez előtt is volt válasz a lap tanácsadójában. 
A ministerium irattárában levő rendeletek le-
másolására nem vállalkozhatunk. — K. Ha az 
államsegélyes korpótlék alapján nem rótták ki 
a megfelelő nyugdíjjárulékot, folyamodjék e 
végett a közoktatásügyi ministex-iumhoz. — 
P. P . Mihály te lek és K. D. Sz.-Dobágy. 
A mezőgazdasági tanfolyamra a kir. tanfel-
ügyelőnél kell „jelentkezni," a mi azt jelenti, 
hogy kérvényt sem kell írni, mivel a fölter-
jesztést a kir. tanfelügyelő teszi meg. Ilyen 
kérvényeket a mult évben megleleteztek, mivel 
azt mondották, hogy a tanítónak csak „jelent-
keznie" kellett volna. Mellékelni mindig azt 
kell, a mi a kérelmet támogatja. — Nyék. 
Nem hiszszük, hogy M.-on, a hol van 
jól szervezett és jól fölszerelt állami iskola, 
magániskola nyitására engedélyt adnának.' — 
I . Beje. Az orsz. tanítói nyugdíjalapnál 14 
évi működése alatt szerzett igényét elveszti, 
ha jelenlegi kántortanítói állását elhagyva 
„kántorságot" fogad el. — B. D. Korcsmát 
közvetetlenül az iskola mellett nyitni nem szabad. 
Az 1885. évi XXXV. t.-czikk 7. §-a alapján 
egyebek közt erre is különös gondot kell for-
dítani. Ezért a pénzügyi hatóság a községi 
elöljáróságot tartozik meghallgatni: vájjon köz-
rendőri és közerkölcsi szempontból enge-

délyezni lehet-e a kért italmérést? — Iskola-
épület padlása használata iránt az iskola-
föntartó intézkedhetik. Ha az iskola a tanítói 
lakkal egy fedél alatt van, akkor az egész 
épület padlása használatára a tanítót tartjuk 
jogosiütnak. — Kneiszl J . 1. A tanító, ha 
mint ilyen osztatott be a póttartalékba, kivé-
teles engedély nélkül nősülhet, föltéve, hogy 
épen a nősülés idejekor katonai kiképzés végett 
nincs szolgálatban. 2. 50 kros bélyeget tegyen 
a folyamodványára, mivel hasonló ügyben 
másként már bírságot fizettettek. — Beszler 
A. 1. A pénzügyi bíróság 1885. évi 200. és 
1886. évi 778. sz. határozatai szerint róm. 
és gör. kath., továbbá gör. kel. tanítói földek 
után az illetékegyenértéket a javadalmak 
haszonélvezői tartoznak fizetni, föltéve, hogy évi 
tiszta jövedelmük 400 forintot meghalad. 2. Az 
éji őr díjazása, a mennyiben az községi adó ter-
mészetű, a tanítót fizetése után nem terhelheti. — 
Isk . igazgató. T.-Kubin. Vizsgálati engedé-
lyért kell folyamodnia s csak ha engedélyt 
kap: tehet polgáriiskolai osztály-vizsgálatot 
s az osztályvizsgálatok sikeres kiállása után 
képesítőt. Részletek felől a Pedagógium igaz-
gatóságától kérjen fölvilágosítást. — B. J . 
Ocsoya. On felnőttet akar magyar nyelvre 
megtanítani s kérdi: milyen módszert alkal-
mazzon ? Ajánljuk a direkt módszert. — V. I . 
Csúcs. 1. Áthelyezésért illetékes tanfelügye-
lője útján kell folyamodnia. 2. Csak pályá-
zatra bocsájtott helyre kérje áthelyezését. 
3. Álláscseréért is a kir. tanfelügveleség útján 
kell folyamodni. 4. 5. Okmányait mellékelnie 
kell, de hitéles másolatban is mellékelheti. 
6. Egészségi okból orvosi bizonyítványnyal kell 
a kérvényt támogatni; ez elég ok. 7. A már 
egyszer élvezett fizetést nem szállítják le. — 
Kr . J . Betegség esetén legföljebb szabadságo-
lásról vagy nyugdíjazásról lehet szó, nem jöl-
függesztésröl. A kir. tanfelügyelő úrhoz for-
duljon, ha zaklatják. — R. Albert . 1. Némely 
tanító, ki az állami pénztárból kapta fizetését, 
nem lépett be az orsz. nyugdíjalap kötelékébe. 
(Tanítók Tanácsadója 167-ik lap.) 2. Az 1835. 
XI. törvényczikk rendelkezése alá eső tanítók 
is 30 évi szolgálat által szereznek jogos igényt 
teljes nyugdíjra. 3. Az özvegyi segélyt az elhalt 
tanítóférj legutolsó beszámítható fizetése alapján 
számítják. Legalább 600 K. s legföljebb 
1200 K. után 50° o-ot, azon felül eső rész 
után 20°/o-ot számítanak az özvegy részére. — 
Popovicin V. A közokt. min. rendeletéből 
kitűnik: vájjon a 100 koronát csak a folyó 
évre kapta-e vagy folyamodása folytán nyug-
díját helyesbítették evvel a pótlással. A kir. 
tanfelügyelőnél kérdezősködjék ez után, ha az 
önmagánál levő iratokból nem tudna eliga-
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zodni. — B. S. Jobbágyi. Tanító nagy-
korúsága nem függ attól, hogy már okleveles, 
2 év óta működő s már 22 éves. Nősülése 
esetén ma még szülői vagv gyámi bele-o _ o . o -
egyezést kell bemutatnia. A házassági jogról 
szóló 1894. évi XXXI. t.czikk 8. §-a szerint 
ugyanis: „Kiskorú nem köthet házasságot tör-
vényes képviselőjének beleegyezése nélkül— 
Kr. I rma. Haliuágy. Levelét, melyben fizetése 
emelését köszöni meg, bemutattuk illetékes 
helyen. (hömünkre szolgált abbeli kijelentése, 
hogy „ereje teljes odaadásával igyekszik drága 
hazánk javára munkálni és ő nagyméltóságának 
atyai jóakaratát meghálálni." A minister úr 
gondoskodásának állandó tárgya az, hogy 
tanítói anyagi ellátása fokozatosan javuljon. — 
Grigássy K. 1. Egyesületi ügyben esak akkor 
lehet portómentesen levelezni, ha erre az illető 
egyesület külön rendelettel engedélyt nyert. 
2. A járásköri gyűlésekre szóló meghívókat is 
csak a fentebb említett egyesület elnöksége 
küldheti portómentesen. Altalánosságban a köz-
okt. min. 1874. évi 1285. elnöki számú rende-
letével kimondotta, hogy az általános vagy 
felekezeti tanítóegyesületek és testületek, vala-
mint a járáskörök elnökei és tagjai egymásközt 
való hivataloslevelezéseik alkalmával portómen-
tességet nem élveznek. — K. P. Cz. A községi 
iskolaszékben a községi iskolai tanítónak (vagy 
a közs. isk. tantestület képviselőjének) az 
1876. évi XXVIII. t.-cz. 9. g-a szerint szava-
zati és tanácskozási joga van. A rendes lelkész 
is tagja az iskolaszéknek; ha ilyen nincs a 
községben, vagy pedig ha huzamosb ideig 
betegség vagy hasonló körülmények miatt 
gátoltatnék az iskolaszék gyűlésén való meg-
~ o«/ o 
jelenésben, arra az időre az illető helyettes 
vagy >egédlelke'sz által képviseltetheti magát a 
rendes lelkész, illetve a kérdéses hitfelekezet. — 
Feldinaim S. Hitoktatók, vallástanítók 
beléphetnek a nyugdíjintézetbe — vagy 
meghagyatnak benne — ha a) megfelelő (tanítói 
és hitoktatói) képesítésük van; b) rendszeresí-
tett fizetés mellett állandóan alkalmaztatnak, de 
nem rendszeresen működő lelkészek. Hivatkozunk 
e tekintetben a közokt. min. 1901. évi 701. sz. 
rendeletére. — Ozv. Nyugdíjas állapotban el-
halt tanító özvegyének a segélyt, ha a folya-
modványt a féij halálesete után azonnal beter-
jesztik, sürgősen elintézik. folyósítás a férj 
hmálát követő hónap l-jétől történik. — P. 
M. T. Értesülésünk szerint a tanfelügyelő 
diskreczionális jogánál fogva önmaga legjobb 
belátása szerint szerzi meg az informácziót a 
gondnokság tagjaiul kijelölendő egyénekre 
nézve. -— Szentgyörgyi G. Informácziónk sze-
rint az ügy (1901. évi 6940. sz. a.) számvevő-
ségi tárgyalás alól nemsokára kikerül. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné emléke. Gödöllőn 

f. hó 19.-én leplezték le Erzsébet királyné 
első szobrát a király, a kir. herczegek és her-
czegnők, a magyar kormány és a közélet kitű-
nőségei jelenlétében. A szép bronz-szobor Róna 
József szobrász müve. 0 Fölsége d. e. tizenegy 
órakor érkezett az ünnepre, a hol elfoglalta a 
királyi sátorban részére föntartott helyet, mire 
két fővárosi dalos-egyesület elénekelte Kölcsey 
Hvmnusát. Miután a lepel lehullt, a végrehajtó-
bizottság elnöke fölkérte Darányi földmívelési 
ministert, hogy a hatáskörébe tartozó korona-
uradalmon elhelyezett szobrot vegye őrizetébe. 
Darányi minister válasza után a dalos-társa-
ságok a Szózatot énekelték el, majd Kapczy 
elnök bemutatta a királynak Róna József szob-
rászt, az emlékmű mesterét, továbbá a szobor-
bizottság tagjait s a magasztos ünnep ezzel 
véget ért. — F. hó 16.-án szentelték föl, 
szintén 0 Fölsége és a magyar kormány jelen-
létében a székesfővárosi Erzsébetváros szép új 
templomát, mely Steindl épitész terve szerint 
épült és csúcsíves (gót) stilű. 

— Az országgyűlés képviselőháza, mely 
a mult héten az összeférhetetlenségi törvény-
javaslattal foglalkozott és kényesebb pontjait 
szerencsésen el is intézte, a jövő hónap köze-
péig szünetelni fog. Ez az idő a Bécsben 
összeülő delegácziók ülésezéseinek lesz szánva. 
A delegácziók munkájának befejezése után a 
képviselőház befejezi az összeférhetetlenségi s 
megkezdi a közigazgatás egyszerűsítéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyalását. 

— Í j királyi tanfelügyelők. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister Szentpétery 
Endrét, a beregmegyei tankerület önálló vezeté-
sével megbízott kir. segédtanfelügyelőt és 
Józsa Mihály központi szolgálattételre beosz-* 
tott kir. segédtanfelügyelőt, jelen állomáshe-
lyökön való meghagyása mellStt kir. tanfel-
ügyelőkké nevezte ki a VIII. fizetési osztály 
3. fokozatába. — Gratulálunk mind a két 
kinevezéshez! Józsa Mihály a Ferenez József 
Tanítók Házának gondnoka, a „mi fiaink" 
gondozója s így kétszeres okunk van örvendeni 
jól megérdemelt előléptetésén. 

— Tömeges belépés az állami taní tók 
országos egyesületébe. A mosonmegyei 
állami el. iskolai tanítók az állami tanítók 
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országos egyesületébe mindnyájan beléptek 
rendes tagokul. 

— Köszönő föl i ra t két gazdasági ismétlő-
iskola fölál l í tásáért . Biharvármegyében a 
közoktatási kormány külön szaktanítók alkal-
mazásával, két nagyobb — községi jellegű 
gazdasági ismétlő-iskolát létesített. Az egyiket 
Nagy-Szálontán, a másikat Dci ecskén. Biharvár-
megye gazdasági egyesülete f. é. márczius hó 
20.-án tartott közgyűlésén e fölött örömének 
adott kifejezést s Wlassics Gyula vall.- és 
közökt. minister úrnak e két iskola engedé-
lyezéseért föliratilag köszönetet mondott. Nagy-
Szalontán a gazdasági ismétlő-iskola az 1900/1. 
tanévben már megkezdette működését. Derecs-
kén pedig — előreláthatólag — 1902. évben 
fog megnvilni. 

O H J 
— Nagylelkű ionrak. Az Abaujtorna-

megyei Ált. Tanítóegyesület Kassán létesítendő 
tanítói internátusára: Andrássy Dénes gr. 200, 
Koós József 60, Hadik János gr. 40 és Keg-
levich István gr. 20 koronát adományoztak. 
Ilv hatalmas pártfogók segélve biztosíthatja 
az óriás tőkét igénylő vállalat sikerét. Ez 
adományok csupán a tornai járáskör táncz-
yigalmaiból befolyt tiszta jövedelmet ez ideig 
600 koronára egészítik ki. A többi járáskörök 
is erősen mozognak. Az egyesületnek szán-
déka a szomszédos megyék tanítóegyesületeit 
az eszme érdekében társulásra kérni s ez esz-
mében megalapíttatnék a „ Felső-Magyaror-
szági Tanítók Egyesülete," a délvidékieké 
mintájára. 

— A Tanítók Tanácsadójáról a Nógrádi 
Lapok és Honti Hiradó hasábjain Wagner 
István terjedelmes ismertetést közöl s egyebek 
közt ekként nyilatkozik: „A népiskolai tanítók, 
hatóságok a népokt. törvény életbeléptetése 
óta nélkülözték azt a könyvet, a mely eljárá-
saikban kalauzul szolgálna. A „Tanítók Tanács-
adója" kezet nyújt a kezdő tanítónak s beve-
zeti őt fontos állásába, azután vele marad, 
mint gondos pályatárs egész a jól kiérdemelt 
nyugdíjaztatásig, sőt a tanító özvegyéről és 
árváiról is gondoskodik. Az iskolai hatóságok-. . r 
nak, iskolai föntartóknak eljárásaikban biztos 
irányt ad. Fölsorolja a hatásköröket a vallás-
és közoktatásügyi ministertől kezdve egész a 
falusi bíróig, a püspöktől a lelkészig. A Tanítók 
Tanácsadója alapos tájékozottsággal, nagy tu-
dással tárgyalja a tanítók és hatóságaik teen-
dőit s azokat eljárásaikban biztosan kalauzolja. 
A tanítók minden ügyes-bajos dolgaikban a 
Tanítók Tanácsadójában föltalálják a lelkes 
tanácsadót. A műben leqbecsesebb azonban a 

hitfelekezeti tanítók és hatóságaik jogviszonyá-
nak ismertetése. A mi által a mű minden taní-
tónak és iskolai hatóságnak még inkább nélkü-
lözhetetlenné válik. A kath. püspöki kar, a 
protestáns egyetemes gyűlések, zsinatok, iskola-
ügyi határozataiból folyó jogviszonyok, az 
iskolaföntartó egyház, egyháztanács, iskola-
szék joghatályai, a görög keleti, unitárius, 
izraelita egyházi iskolaügyek, szabványok stb., 
mind mind tüzetesen előadvák a műben. Ezen-
fölül fölsorolja a vonatkozó törvényeket, ren-
deleteket s igen sok helyen a történeti fejlő-
désre is tekint. Igen ajánljuk tehát a Tanítók 
Tanácsadóját; minden tanítónak és minden 
iskolai hatóságnak figyelmébe, mert a 248 
oldalra terjedő s az egyes czímeknek a lapok 
oldalain is külön megjelölésével ellátott és 
csinosan kiállított mű a fönt fölsorolt tulaj-
donai mellett 2 korona 60 fillér (kötve 3 
korona) olcsó árban rendelhető meg a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségénél, Budapest, 
II. ker., Ostrom-utcza 17. szám alatt." 

— Pályatételek. A „Csongrádvármegyei 
Tanítóegyesület (Alföldi Tanítóegyesület) április 
29. én tartott választmányi ülésén alapszabá-
l y a i n a k értelmében a folyó iskolai évre két 
tételt tűzött ki pályázatra. Első tétel: „Az 
állatok szeretete és védelme." Második tétel: 
„A növények szeretete és védelme " A népies 
nyelven írt s inkább a felnőttek oktatását 
czélzó mű beküldési határideje augusztus 10. 
Pályadíj az első tételre 50 korona, a máso-
dikra egy 50 koronás Eötvös részes-jegy. 

— Közérdekű tudnivalók a siketnémák-
ról. Hazánkban 20.000 siketnéma van. E 
nagyszámú szerencsétlen közül alig 500 része-
sül nevelésben és oktatásban. A társadalom 
alig vesz tudomást ez elhagyottakról, mivel 
fogyatkozásuk nem szembetűnő és sok siket-
néma egy tömegben nem található. Pedig 
a siketnémák ügyének fölkarolása nemcsak 
humanitárius szempontból volna kívánatos, ha-
nem nemzetgazdasági szempontból is. A ma-
gyar közoktatásügyi minister rég belátta ezt 
és az ő humánus érzésének köszönhető, hogy 
az utóbbi időben Kaposvárt és Kecskeméten 
már létesült és több helyt pedig a közel 
jövőben fog létesülni intézet siketnémák szá-
mára. Az állam megteszi tehát kötelességét a 
szerencsétlenekkel szemben, de' nem így a 
társadalom, a mely a siketnémáról azt hiszi, 
hogy szellemi képesség hiányában nem lehet 
nevelni és tanítani. Hogy a társadalomnak e 
balvéleménye eloszoljék és hogy a siketnémák 
oktatását lehetőleg minél szélesebb körben meg-
oldhassák, Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatási minister elrendelte, hogy Írassék egy 
népszerű kis ismertetés a siketnémákról, mely 
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nagy számban ingyen szétküldessék. A munka 
megírásával Klís Lajos váczi siketnéma-inté-
zeti tanárt bízta meg. A kis munka 9 feje-

i zetben foglalkozik a siketnémaság lényegével, 
okaival és nemeivel, a siketnémák testi és lelki 
tulajdonságaival, a siketnémaoktatás vázlatos 
történetével és statisztikájával, a siketnémák 
életpályáival és a szakirodalommal. A könyvet 
a váczi siketnéma-intézet igazgatója, kívánatra, 
bárkinek ingyen megküldi. E munka szerzője 
7GVc-rét oldalon csodálatos tömörséggel oly 
kerek egészet nyújt, a melyhez másnak 5 
annyi hely is alig lett volra elég. Yajha az 
a lelkesedés, mely a munka Írójának minden 
szavából kisugárzik, átplántálódnék azokra, 
kiknek e kis munka szánva van és fölszárí-
taná azt a sok keserű könyet, a mit annyi 
szerei.ciétlen anya hullat nyomorék gyerme-
kének tudatlansága és ennek következtében 
elzüllése miatt! 

— Rövid h i rek . A Tanítók Háza gyufáját 
és szappanját Rónaszéken Deik József kincs-
tári iskolai főtanító felszólítására Koch Gusztáv 
ottani kereskedő meghozatta s e két ipar-
czikkünket a vidékbeli tanítóság már szorgal-o o 
masan fogyasztja. Somogy-Karád nagyközség-
ben Páhok Lajos főtanító ajánlatára az összes 
kereskedők megrendelték. Páhok kartársunk 
elismeréssel említi meg, hogy a kereskedő 
urak a legnagyobb készséggel engedtek a föl-
hívásnak. így lehetne ez az egész országban, 
csak a tanítók' akarnák! — A Gazdasági 
Tanító czímü szaklap szerkesztését Almásy 
Ferencz eddigi szerkesztő átadta Kiss Vilmos-
nak (Villány). A „Gazdasági Tanító" junius 
1.-én kettős számban fog megjelenni, még 
pedig az 5. és 6.-ik szám. A gazdasági ismétlő-
iskolai tanítók érdekében a ministériumhoz 
fölterjesztendő memorandum mellékelve lesz a 
juniusi számhoz. — A Ferencz József Tanítók 
Háza javára a mezőberényi tanítótestület folyó 
hó 19.- én tánczmulatsággal egybekötött mű-
kedvelői előadást rendezett. — A Szilágy-
megyei Alt. Tanítótestület megkereste a megye-
beli kir. közjegyzőségeket, hogy jótékonyczélú 
hagyatékok szétosztásánál a Tanítók Házát 
vegyék figyelembe. Követésre ajánljuk az összes 
megyei tanítóegyesületeknél", épp úgy mint 
iparczikkeink isméi tetésének és ajánlásának a 
guiilések tárgysorozatába való fölvételét. — Vág-
Királyfán lelkes óvácziók közt ülték meg 
Kováts István kántortanító tanítói működésének 
25. évfordulóját. Az iskolaszék részéről Janics 
Ferencz elnök üdvözölte a jubilánst. — Kérelem 
a gölniczbányai járás tanítóihoz. A Tanítók 
Háza gyufáját felszólításomra Flachbarth 
Ármin gölniczbányai kereskedő megrendelte. 
Ezt miheztartás végett közlöm a kartárs urak-

kal. Gölniczbánya. 3lück Sándor. — Gyűlések. 
A szebenmegyei róm. kath. tanítóegyesület f. hó 
22.-én a nagyszebeni kir. kath. Terézárvaház-
ban tavaszi vándorgyűlést tart. .1 scatmár-
ugocsamegyei róm. kath. néptanítóegyesület f. évi 
rendes közgyűlését május hó 30.-án tartja meg 
Szatmáron. A pestvármegyei hivatalos tanító-
testület kispesti járásköre f. hó 22.-én Duna-
Harasztiban rendes közgyűlést tart. A munkács-
egyházmegyei gör. szert. kath. kántortanítói 
egyesület nyiri köre folyó évi tavaszi gyűlését 
junius 4.-én Parasznyán fogja megtartani. A 
tárgysorozatban van a „Tanítók Tanácsadója" 
czímű „hézagot pótló, minden tanítónak szük-
séges könyv" ismertetése és a Tanítók Háza 
gyufájának és szappanjának a vidék keres-
kedőinél való behozatalának ajánlása. A nt/itra-
megyei általános tanítótestület szenicz-szakolcza-
miavai járásköre Szeniczen junius 1.-én rendes 
tavaszi gyűlését tartja. Az ungvármegyei ált. 
néptanítóegyesület szobránczi járásköre f. hó 
28.-án Hliviscsén tavaszi köri gyűlést tart. 
A trencséni tanítói járáskör május hó 29.-én 
Trencsénben tartja ülését. A torda-aranyos-
vármegyei ált. tanítótestület Felvinczen junius 
3. és 4.-én tartja közgyűlését, melyen lapunk 
is képviselve lesz. A zsolti ev. ref. egyház-
megyei tanítóegyesület évi rendes közgyűlését 
Dunapatajon május 29.-én tartja. 

— Adakozás. Vas Sándor kartársunk öz-
vegye s árvájának következő adomány gyűlt 
eddig össze: Gergei Józseftől 4 K., Buthg 
László gyűjtése (B.-Csaba) 13'10 K., Krizsán 
Gábor (Törcsvár) 2 K., Kucsera János 1 K., 
Herresbacher József (Pádé) 2 K., Szokolovszkg 
Antal 1 K., Buber Alajos 1 K., Kaszás Kál-
mán 1 K., Szokolovszky Géza 2 K., Déváid 
József 1 K., Köteles József 20 f. Fogadják a 
nemeskeblű adakozók a szegény özvegy hálás 
köszönetét! Litkey Menyhért. 

— Halálozás. Filep Endre a dunapataji 
ev. ref. egyház igazgatótanítója f. hó 10.-én 
életének 66.-ik hivatalos szolgálatának 42.-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a ..Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tartalom : Tanítók az egyetemen. Somogyi Béla. — 
Gyakorlati életre való nevelés a családban és az 
iskolában. Mosdósy Imre. — Az első fecske, ez. — 
Egyesületi élet. — Szünóra : Szemléltető oktatás 
vetitő képekkel. — Réztolli Mihály. Leviczky Mik-
lós. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 20-ik számához. 

Pályázat 
a munkácsi áll. segélyezett főgimnáziumi interná-

tusba és tápintézetbe való fölvételre. 
A munkácsi áll. segélyezett internátusba az 1901/2. 

tanévre 80 növendék vétetik föl részben teljes fize-
tésre, részben félfizetéssel vagy egész ingyenesen. 
Ingyenes helyre csak szegény, jó magaviseletű és 
legalább is jó tanulási eredményt fölmutató tanuló 
vétetik föl. A bélyegmentes folyamodványokat az 
internátus igazgatósáyáíioz czímezve, 1901 jul. ö-ii/ kell 
beadni. 

Internátus. 
A folyamodáshoz szükségesek a következő mellék-

letek : 
1. születési bizonyítvány, 
2. iskolai bizonyítvány az 1900/1. tanévről, 
3. orvosi bizonyítvány, hogy folyamodó ép és 

egészséges, 
4. hiteles községi bizonyítvány a családtagok 

számáról és vagyoni állásáról. 
Ezen internátusba felerészben lelkészek és tanítók 

gimnáziumba járó fiai vétetnek föl, ezeken kívül 
bármely más jó magaviseletű és szorgalmú tanuló 
kivéve a helybelieket. 

Az egész díjas tanulók 160 koronát, a féldíjasok 
80 koronát fizetnek egész évre, mely negyedéven-
kint, esetleg havonkint előlegesen fizetendő, még 
pedig szept. 1-én, nov. 15-én, febr. 1-én és ápr. 15-én. 
Ezért kapnak reggelit, ebédet és vacsorát. Továbbá, 
az intézetben laknak, felügyelet alatt vannak, a 
tanulásban támogatást nyernek, a mennyiben korre-
petálásban részesülnek és a segítő-könyvtárból köny-
veket kapnak használatra. Ugyanezen ellátásban 
részesülnek díjtalanul az ingyenesen fölvett növen-
dékek. 

Az ozsonna és mosás külön díjaztatik. Ozsonna 
negyedévre 7 kor. 50 fill., a mosás díja negyed-
évre vasalással (keményítés) 5 kor. 50 fill., vasalás 
(keményítés nélkül) 4 korona. Ezen díjak is előre 
negyedévenkint vagy havonkint fizetendők. Ozsonna 
és mosás nem "kötelező. 

A növendékek a szülők által meghatározott mennyi-
ségű zsebpénzt kaphatnak hetenkint kétszer. 

Tápintézet. 
Az internátus mellett tápintézet is van, melybe 

bármily származású és vallású, de legalább elég-
séges osztályzatú tanuló élelmezésre fölvétetik. Egész 
évi díj : reggeli, ebéd és vacsoráért 140 kor., csak 
ebéd és vacsoráért 120 kor. Ezen bejáró élelmezettek, 
üresedés esetén, az internátusba raló fölvételnél 
előnyben részesülnek. 

Munkács, 1901 május hó. 
(433—1—1) Az igazgatóság. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Res icza i (Krassó-Szörénymegye) ev. reform, iskola 

kántortanítói hivatalára pályázat hirdettetik. Java-
dalom : két szoba és konyhából álló lakás. Tandíj, 
azon gyermekektől, kiknek szülei az egyház fön-
tartásához nem járulnak. Díjlevélbe, a fizetők változó 
számára tekintettel 80 korona vétetett, azonban 
évenkint 400—600 korona között szokott befolyni. 
Temetési stóla: 12 koronára tehető. 708 korona 
államsegély, csak okleveles tanítónak. Kötelesség: 
az iskolának a tiszántúli egyházkerület C) tanterve 
szerint vezetése, vasár- és ünnepnapokon a gyüleke-
zeti éneklés vezetése, mely czélra harmónium is van. 
Kérvények junius 30-ig az ev. ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (416—II-2) 

Az ig lói ág. h. ev. egyházközségnél betöltendő 
orgonista-kántortanítói állásra ezennel pályázat nyit-
tatik. A f. évi szept. hó 1-én elfoglalandó állás 
jövedelmezése 1200 K évi fix fizetés, a szokásos stóla 
és három szobából, konyhából, éléskamarából és a 
szokásos mellékhelyiségekből álló természetbeni lakás 
a lelkészlak udvarában. A részletes kötelezettségek 
dr. Walser Gyula, iglói ev. lelkész úrnál megtud-
hatók. Véglegesen alkalmazott egyének véglegesen 
alkalmaztatnak, máskülönben a választás egy próba-
évre történik. Az ág. h. ev. pályázók kellően föl-
szerelt folyamodványaikat, melyekben a szakképzett-
ségen kívül még a nyelvismeret is kimutatandó, f. é. 
junius hó végéig alulírott egyházfelügyelő höz bekül-
deni, esetleg annak felhívására magukat személyesen 
bemutatni fölkéretnek. Kelt Iglón, 1901 május 2. 
Topscher György, egyházfelügyelő. (400—III—3) 

A mezőtúri ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 
nőtanítói állomásra, melylyel jelenleg 1000 korona 
fizetés és lakás vagy ennek hiányában 200 korona 
lakbér élvezete van összekötve. Ezen fizetés az egy-
ház idevonatkozó szabályrendelete értelmében és 
keretében 25 évi szolgálat után az állam által meg-
állapított korpótlékokon kívül, 5 évi cyclusonkint, 
1800 koronára emelkedhetik a lakbérrel együtt. 
A megválasztandó tanító csak két évi sikeres műkö-
dés után állándósíttatik. Kötelessége: I—III. osztályú 
leányiskola vezetése a tiszántúli egyházkerület tan-
terve szerint; köteles azonban bármely más osztály 
vagy osztályok vezetésére, ha az áthelyezést az 
esiybáztanács a szolgálat érdekében jónak látja. 
Pályázhatnak: okleveles, ev. ref. vallású tanítónők. 
Pályázati határidő 1901. év junius 15-dik napja, a 
mikorra a kellően fölszerelt kérvény ek alulírt iskola-
széki elnökhöz küldendők. Mezőtúr, 1901 május 7. 
Turgony Lajos, iskolaszéki elnök. (423 —II—2) 

Puszta-szent-tornyai uradalmi iskolához okle-
veles tanító kerestetik, megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szün-
idők alatt felügyelői teendőket köteles végezni csép-
lés és kukoriczatörés alkalmával. Évi illetmény : 
készpénz 400 korona, 480 liter I. buza, 1000 liter 
eonvenczió buza, 740 liter árpa, 50 kgr. só, 1 tehén-
tartás, 2200 öl tengeriföld, lakás és kerthasználat, 
4 folyóméter öl fa. Tandíj 1 frt. Egy év próbaidő 
kiköttetik. Véglegesítés megfelelés esetén 1902 julius 
elsején. Bizonyítvány-másolatok, melyek vissza nem 
küldetnek, intézendök Sváb Lajos úrhoz Nagy-Szénás. 

(429—II—2) 
Kecskés i (Zólyomm.) evang. tótnyelvű elemi 

iskola okleveles tanítót keres. Fizetése : államsegély 
készpénzben 528 korona; egyházsegély 272 korona. 
Lakás és tűzifa. Pályázni alulírotthoz. Osztrolukán, 
1901 ápril 30-án. Hurtay György, ev. lelkész. 

(398-III—3) 
A t emesvár i községi elemi népiskoláknál több 

tanítói állásra folyó évi junius hó 5-iki határidővel 
pályázat hirdettetik. A tanítói évi járandóságok a 
következők: aj a város iskoláiban töltött első tíz 
évben 1320 korona; bj a tizedik év után a huszadik 
év végéig évi 1400 korona; c j a huszadik szolgálati 
év után 1500 korona és mind a három fizetési foko-
zatban 500 korona lakpénz, esetleg természetbeni 
lakás; azonfelül a törvényes 100 korona ötödéves 
korpótlék. Fölhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
állomások egyikét elnyerni óhajtják, hogy kereszt-
levéllel (születési bizonyítványnyal), tanulmányaikról, 
tanítói és egyéb képességükről, valamint az eddigi 
gyakorlati működésükről szóló okmányokkal fölsze-
relt folyamodványukat f. évi junius 5-éig a temes-
vári községi iskolaszéki elnökséghez nyújtsák be. 
Temesvárott, 1901 április 30. Dr. Telbisz Károly s. k., 
kir. tanácsos, polgármester, iskolaszéki elnök. 

(438—II-1) 



Torontálmegye Ujszentpéter községe julius és 
augusztus hónapokra nyári menedékházat nyit, 
mely állásra pályázat hirdettetik. Havi javadalmi 
húsz korona és szabad lakás vagy tíz korona. A 
pályázók csak róm. kath. vallásúak lehetnek. A 
menedékházi vezetőnők főikéretnek tehát okmányaik-
kal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki 
elnökhöz folyó év junius hó 10.-ig beterjeszteni. 
Neiser Vendel. (425—II—2) 

A kassai ág. hitv. evang. I. anyaegyház polgári 
leányiskolájánál megüresedett tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. A pályázótól megkivántatik, a 
polgári vagy középiskolai képesítés a mennyiségtani 
és természettudományi szakra, a rajztanításban való 
jártasság, a magyar és német nyelv tökéletes bírása. 
Ezen állással a következő illetmények járnak: 2600 
korona évi fizetés; 500 korona lakpénz; 25 köb-
méter kemény tűzifa és az állás elfoglalásától szá-
mítandó 5 évenkinti 100—100 korona korpótlék. 
A megválasztott tanító köteles a föntjelzett tárgya-
kat, valamint egyes, melléktárgyakat heti 22 órában 
tanítani. A pályázók csak ágost. evang. vallásúak 
lehetnek s fölkéretnek, hogy a keresztlevéllel, ható-
sági orvosi bizonyítványnyal, képesítő oklevéllel s 
esetleg szolgálati bizonyítványnyal fölszerelt kérvé-
nyüket 1901. évi junius hó 15-ig alulírotthoz küldjék 
be. Az állomás folyó évi szeptember hő 1-én fogla-
landó el. Nyilvános tanintézetben eddig nem műkö-
dött pályázó, csakis próbaévre választatik. Kelt 
Kassán, 1901 május hó 5-én. Laszgallner Ödön, isk. 
felügyelő. (417—II—2) 

A zázr iva i (Árvám.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra junius 4-ére pályázat hirdettetik. Az állo-
más jövedelme : tandíj 120 K.; beiratási díj czímén 
52 K.; vallás- és tanulmányi alapból 8 K. 40 f.; 
stóla 230 K.; offertórium és koleda 40 K.; templomi 
pénztárból 26 K.; sz. misealapítványokból 24 K.; a 
megszűnt kantácziók czímén 100 p. mérő zab egyen-
értéke 364 K.; a községi pénztárból 236 K.; termé-
nyekben 131 K.; 6 bécsi öl puha tűzifa 28 K. 80 f. 
értékben; egy szántóföldnek kat. tiszta jövedelme 
14 K. 73 f . ; szabad legelő 6 drb marha számára 
36 K.; szabad lakás. Kérvények ft. Doránszky Endre 
ker. tanfelügyelőhöz Bjelipotokra küldendők. 

(430—1—1) 
A karczag i ev. reform, egyház elemi fiú- és 

leányiskolájánál egy nyugdíjazás és egy halálozás 
folytán megüresedett rendes tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalma egyenkint évi 1000 korona 
készpénz törzsfizetés és 100 korona lakbér, az egy-
házi pénztárból évnegyedenkint, előre fizetve. Egy 
évi sikeres működés esetén állandósíttatnak. Az 
állomás f. évi szeptember 1-én foglalandó el. A meg-
választottak kötelesek a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület A) tanterve szerint vezetni a reájok bízott 
bármely osztályt. A megválasztottak tanév bezárása 
előtt állásaikat el nem hagyhatják. Ev. reform, 
vallású, okleveles tanítók kellőleg fölszerelt kérvé-
nyüket 1901. évi junius hó 8-ig bezárólag nyújtsák 
be alulírotthoz. Karczag, 1901 május 14-én. Hajnal 
Elek, ev. ref. lelkész s iskolaszéki elnök. 

(439—II—1) 
Érd mezőváros községi elemi iskolánál tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés évi 800 korona. 
Kérvények Kereskényi Gyula esperes-plebános és 
iskolaszéki elnökhöz küldendők f. é. junius 3-ig. 

(441—1—1) 
Zárányi (Sopronmegye) róm. kath. horvát-ma-

gyar tannyelvű kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: szabad lakáson kívül terményekben, 
földben, fában, készpénzben és stőlában, összesen jól 
1000 korona. Pályázati határidő junius 6-ig. Iskola-
széki elnökség. (442-1—1) 

Gimnáziumban érettségizett ifjú óhajtana májustól-
szeptemberig képzettségének megfelelő bármily állást 
elnyerni. Levelek „Nevelő" czímén Zala-Szent-
Grótra küldendők. (435-1—1) 

A zsarnói ev. ref. kántortanítóságra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 248 korona államsegély ; 80 
korona az egyház pénztárából; 5 hold szántóföld; 
4 hold r é t ; 4 köböl buza; 9 köböl gabona; 16 mé-
ter tűzifa; tandíj mindennapi iskolástól 1 véka 
gabona, 2 korona; ismétlősöktől 2 korona; legelő ; 
stóla 10 korona. Tankötelesek száma 35—40. Föld-
adót az egyház fizeti. Okleveles tanítók fölszerelt 
kérvényüket junius 9.-ig Arday Dániel lelkészhez 
küldjék. (Póstahely Torna.) Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. (437—II—1) 

A nemeskei ev. ref. egyház népiskolai tanító-
ságára pályázatot hirdetek: készpénz 400 forint 
államsegélylyel, két öl jó fa beszállítva, elegendő kert, 
stóla, kényelmes lakás, fabútorokkal, zárt konyha, 
kamara. Diplomás tanítót várunk, szept. 1-őre. Szabó 
József, iskolaszéki elnök. (440—I—1) 

Az árpádi (Biliarm.) ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet a kántorsággal egybekötött fitanítói állásra, 
melynek fizetés-levél szerinti javadalma: természet-
ben szép lakás, házikerttel. Készpénz (apró szolgá-
latok, fa, tandíj megváltva) 631 kor. Föld 7 kat. 
hold és 399 p -ö l , ezenkívül 6 legelő-illetőség 312 
kor. Ismétlő-iskolások tanításáért a községtől 40 kor. 
Kántori fizetés 7 köböl buza, 2 köböl tengeri meg-
váltva 100 kor. Stóla 40 kor. Összesen = 1123 kor. 
Ezen állás után az adókat az egyház fizeti. Köte-
lesség a 6 osztályú elemi iskola vezetése, kántori 
teendők végzése. A pályázni kivánők kérvényöket 
az árpádi ev. ref. egyház lelkészi hivatalához junius 
hó 6-ig adják be. Próbaéneklés junius 9-én tartatik. 
Háziiparban, fáskert kezelésben jártasok előnyben 
részesülnek. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. 

(444—I—1) 
Harminczegy-éves r. k. vallású nőtlen tanító, ki a 

kántorságban némileg jártas és kitűnő működési 
bizonyítványnyal rendelkezik, de oklevele nincs, 
íiliális kántortanítói állást keres. Czím: R. k. tanító 
Fényes-Li tke (Szabolcsm., u. p. helyben.) 

( 4 2 0 - 1 - 1 ) 
A sfcobotisti állami óvodánál betöltendő a dadai 

állás. Fizetése egy évre 360 korona és egy szobából 
álló lakás. Magyar anyanyelvű nők kérvényeiket 
Niepel Lajos igazgató czímére küldjék. 

(436-1—1) 
Táthi (Esztergomm.) harmadik tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 700 korona állam-
segély, 100 korona a hitközségtől, havi előleges 
részletekben. Kertilletmény 10 korona, lakáspénz 
72 korona. Pályázhatnak okleveles tanítók, de óvó-
nők is. Az óvónő esetleg óvodát fog vezetni. Kér-
vények főtisztelendő Pelczer Lipót esperes-plebános 
úrhoz május hó 30-ig adandók be. Obert Zsiga, 
gondnok. (449—1—1) 

Szakáiháza község községi iskolájánál egy ren-
des tanítónői állás megüresedvén ezennel pályázat 
hirdettetik. A tanítónő javadalmazása: 800 korona 
törzsfizetés, 20 korona irodaiátlány, a tüzelőfának 
15 kilométernyi távolságból való ingyen hazaszállí-
tása és fölaprítása és természetbeni lakás. Köteles a 
mindennapi oktatáson kívül az ismétlőiskolai leányo-
kat, valamint a felsőbb osztályok növendékeit a 
kézimunkákban tanítani. Megjegyzendő, hogy az 
iskola f. évi szeptembertől állami lesz. Kérvények 
junius 29-ig a községi iskolaszékhez küldendők. 
Szakáiháza, 1901 május 18-án. May Mátyás s. k., 
elnök. Havranek János s. k., iskolaszéki jegyző. 

(447-1—1) 
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Szabadka az. kir. város polgári községi iskola-
széke, a községi polgári leányiskolánál lemondás 
következtében üresedésbe került s a rajz- és ének-
tanítással kapcsolatos segédtanítói állásra — 1901. 
évi május hó 31-ig terjedő záros határidővel — 
ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : ezer korona 
fizetés és száz korona lakbér. A kellően fölszerelt 
és megfelelőleg bélyegeit folyamodások fenti határ-
napig alulírotthoz küldendők. Szabadka, 1901 április 
20. Vojnich Máté s. k., iskolaszéki elnök. i 

( 4 4 5 - 1 - 1 ) 
Somogy-Szent -Miklós i nyári gyermek mene-

dékház vezetőnői állásra, mely havi 50 korona fize-
téssel van egybekötve pályázat nyittatik. A mene-
dékház junius-augusztus hónapokban működik s az 
állás junius 1-én elfoglalandó. Fölhivatnak a pályá-
zók, hogy szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket a 
községi elüljárósághoz nyújtsák be. (443 — 1—1) 

H I R D E T E S E K . 

<8> © ©© €> © © © © ©©© © © © © © © 
Állami tanítónő, cserélni óliajt. 
„Poste restante" tanítónő S.-A.-Cjliely. (448—II—1) 

© © © © € > © © © © Q € > € > € > © © © © © © 

Jövedelmező mellékkereset 
k i n á l k o 2 Í k oly tanító uraknak, a kik hajlandók 
szabad idejüket állásukhoz méltó módon értékesíteni. 
Ajánlatokat „ H a z a f i s á g 3 8 9 1 " sz . a. S c h w a r z 
Józse f hirdetési irodája, Budapest , Y., Marokkái-

nlcza — továbbít. (434—III—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I . bővített, ú j kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbö lkút 

(Esztergomm.) (42—XX—19) 

Ki tiszta jó bort akar, 
kérjen árjegyzéket (432—1—1) 

B u d i n g E d e szőllőbirtokos tanítótól Nagy-Oszön . 

S z é k f ú v i r á g o t (kamilla) 
szépen megszárítva, nagyban vásárlók Szerdahe ly i 
Károly , B é g a - S z t - ö y ö r g y . (392—IV-3) 

« VAd 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P A J K B R E Z S Ő és T Á R S A 
- ^ B Ü D A P E S T , ^ -

V. ker., Ferencz -Józse f - t ér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Xra 120 koronától ftiljebb. h knronáü rí'./li lcklu ii is. 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

k 1 : z 1 n r \ u i i t 
himzöanyagok és himzöszövetek 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 1 

gyári árakon kaphatók 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagyiparosnál, 

BUDAPEST, Király-utcza 4. sz. 
I Képes árjegyzé-
kemet 1725 ere-
'ileti kézimunka-

rajzzal 

kívánatra bér-
mentve küldöm, (jpj^-

Gyári raktára 

a legjobbnak 
elismert 

VICTORIA 
tezi Uímzögépeknek. 

Darabja I. reudü 8 korona. 
II. 6 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótál lás. (247—52—1 

iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hlmzőkeret 
és himzöanyagok nagy választékban. 

"U J «• «» n =» -
Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 

P o i n t - L a c e munkák és az ahhoz tartozó összes 
anyagok rendkívüli nagy vá lasztékban vannak raktáron. 

344 M i n t a k k a l sz ívesen szolgá lok . x—5 
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F i g y e l m e z t e t é s . 
hogy megrendeléseik megtételénél Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomila igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvény hatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá, esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg : ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1901. évi márczius hó. 

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

m IMf 
I * 

e l ő f i z e t é s i á r a : lL2> 
Egész évre ÍO kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 © fill. 

Í J " 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év- ü. 
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek p!«> 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

N -
i * u A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
I I I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E K I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarórszagi 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 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 

i előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-ITCZA 17. SZÁM. MAGI. KIK. EGYETEMI NYOMDA, !. 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 . 

A fészek oltalma. 
Kéges-régen, ki tudja hány ezer évvel 

ezelőtt volt rlZj ct mikor a kicsiny 
madárfészek lakói először a tanítóhoz 
appelláltak. Talán a fülemilét küldték 
szószólónak, mert annak olyan bájos, 
szívhez szóló a dala. 

Már a régi görög világból fönmaradt 
egy történet, hogy az Areopág bölcs 
tagjai egyik társukat kirekesztették a 
tanácsból, mert kitekerte a nyakát egy 
ártatlan madárnak, a mely a teremben 
lelkendezve és menekülő uta t keresve, 
véletlenül a kebelére röpült. Az elitélő 
végzés így szólt: 

— Mivel te egy ártatlan madárnak, 
mely nálad menedéket keresett, nem 
irgalmaztál: nem vagy méltó arra, 
hogy az ország bölcsei közt foglalj 
helyet. 

Annak a tanácsnak a tagjait, a mely 
ilyen végzést hozott, bizonyára olyan 
tanítók nevelték, a kik az állatvédelmet 
és különösen a szárnyasok megki-
mélését szivükön hordozták. 

Már akkor nem sikertelenül appel-
láltak a madarak a tanítóra ! 

Most nem kisebb ember a madarak 
szószólója, mint maga a föUmívdésügyi 
minister, a ki egy közelebb megjelent 
rendeletében védelme alá veszi a 
madárfészkeket. 

A földmívelésügyi minister rendelete 

a denevér, a vakondok, a cziczkány és 
a sündisznó védelmén kezdődik s egy 
sereg madár védelmével folytatódik, 
míg végül rákeríti a sort a fészek ol-
talmára. 

Derék, megható rendelkezés! 
Mintha mindnyájunk szivéből szólana 

ez a hivatalos rendelet: oly elütő a 
rendes sablontól! 

Apró piczi madárfészkek! íme, ot t a 
I székesfőváros nagjT palotáiban él egy 

hatalmas, nagy úr, a ki rátok gondol 
és hatalmával takar be benneteket a 
vásott gyerekek és haszonleső kufárok 
ellen. 

Az a hatalmas, nagy úr gondolt a 
sipogó tollatlan madárfiókákra, melyek-
ből a vetések és gyümölcsök védői 
lesznek s azt mondja, hogy az ország-
nak gazdasági érdeke: kímélni a hasz-
nos állatok életét. 

Volt olyan időszak, a mikor Magyar-
országon kinevették volna a ministert, 
ha ilyen „apróságokkal" bíbelődött 
volna; — azóta nagy átalakuláson 
ment keresztül a társadalom s ma 
már az ilyen rendelet előtt minden 
ember kalapot emel. 

Es mikor kimondja a ministeri ren-
delet, hogy a ki a fölsorolt hasznos 
állatokat pusztítja, a madarak fészkét 
földúlja, tojást, madárfiókot hatósági 
engedelem nélkül elszed, kihágást követ 

Lapnnb 22-ik számához ejry melléklet Tan csatolva. 
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el é.s száz koronáig büntethető: erre 
senkinek sem jut eszébe kicsinyelni 
a rendelkezést, hanem mindenki azt 
mondja, hogy nagyon helyesen van. 

Voltak a madaraknak védői ezelőtt 
is, — de azok csak úgy maguktól 
vették a hatalmat a madárpusztító 
megbüntetésére. Nem volt rá irásos 
törvényen alapuló joguk, csak úgy 
rögtönözték ehhez a jogot. 

A ministeri rendelet szerint csak 
hatósági engedelemmel szabad a hasznos 
madarakat elfogni, de hatósági enge-
delem csakis tudományos czélra adható 
és ilyen engedelem nélkül még csak 
szállítani sem szabad a fölsorolt hasznos 
állatokat. 

Ez a ministeri rendelet, természetesen, 
alkalmat adott sok lapnak, hogy hozzá-
fűzze azt a megjegyzést, hogy jó, jó 
a ministeri rendelet, csak aztán foga-
natja is legyen, kivált az iskolás-gyer-
mekeknél, a kik tudvalevőleg még 
eddig nem voltak rávehetők, hogy 
kikérjék a - hatósági engedélyt madár-
iészekpusztító kirándulásaikhoz. 

I me, i t t van a tanítókhoz szóló 
appellálás. — < >nkénytelenül penna-
hegyére jön valamennyi újságírónak, 
hogy az iskolás - gyermekekre czélozzon, 
azok pedig tudvalevőleg a tanító 
országába tartoznak. 

Nos, mi megnyugtathatjuk úgy a hir-
lapirókat, mint a társadalmat és a ren-
deletet kiadó minister urat, a kinek e 
rendeletért mindenki hálával tartozik: 
hogy a magyar tanítók meg fogják tenni 
kötelességüket e rendelet támogatása 
érdekében. 

Hizonyos vagyok felőle, hogy nem 
lesz egy kartársam sem, a ki hivatott 
végrehajtó közegül nem tekinti magát 
ezzel a rendelettel szemben. 

Uj dologra nem kötelez ez bennün-
ket. csak hatásosabbá fogja tenni mű-
ködésünket. Hiszen még az is meg-
történt egyszer-másszor, hogy a fészek-
pusztítás miatt megbüntetett gyermek 

szülei nyakára mentek a tanítónak: 
hogy merte az ő drága magzatukat 
ilyen semmiségért megbüntetni. 

Ezután most már legalább fedezve 
lesz a tanító. Nyugodtan teljesítheti 
föladatát a törvény oltalma alatt e 
téren is. 

Szívből üdvözöljük mi tanítók a 
földmívelésügyi minister úr e rendeletét 
mindnyájan s raj ta leszünk, hogy ben-
nünket semmi vád ne érhessen annak 
végrehajtása és ellenőrzése körül. 

(Nagyvárad.) Vaday József. 
i 

A tanítóegyesület! élet fejlesztése. 
E lapok f. évi 19. számában azt a megjegyzést 

teszi a szerkesztő úr, hogy szívesen közöl e 
tárgyú ezikkeket olyanoktól, „a kiknek igazán 

i van mondanivalójuk." 
Nekem van mondanivalóm. Igaz, súlyos 

mondatok lesznek, sokakkal fogom magamat 
ellentétbe helyezni, de, a mit mondok, a leg-
nemesebb czélzattal mondom s hogy az ellen-
tétekkel szembe merek nézni, annak bizonyí-
tására mindjárt sietek megfordítni a szokásos 
szólásmódot s azt mondom, hogy az alábbiak: 
köpeny, de a kire nem illik rá, ne vegye ma-
gára, a kire pedig ráillik, de vonakodik felöl-
tem, arra ráhúzzuk erőszakkal s még az sem 
fog ártani, ha a köpenyt az illetőnek a hátán 
poroljuk meg kissé a molytól. 

Az a kérdés mindenekelőtt: van-e szükség 
tanítóegyesületi életre, működésre ? Hosszasan 
lehetne e kérdésre felelni, a tanítóegyesületi 
élet szük..égét bizonvítni, de semmi sem lenne 
olyan nyomós ok, mintha arra hivatkozom, 
hogy b. Eötvös József törvényben intézkedett 
a tanítóegyesületek szervezéséről. I t t elhall-
gatna minden ellenvetés, ha lenne is. 

Második kérdés: van-e szükség a tanító-
egyesületi élet fejlesztésére ? Ha az Országos 
Bizottság, mely a tanítóegyesületek működését 
olyan magaslatról nézi, honnan mindent tisz-
tán láthat, azt mondja, hogy van, akkor ismét 
el kell némulnia minden ellenvetésnek, mert 
hiszen országszerte hangzik a panasz, hogy 
pang a tanítóegyesületi élet, hogy a működés 
a tagoknak csak igen kis körére szorítkozik. 
Még nem hallottam az Országos Bizottságnak 
a tanítóegyesületi élet fejlesztésére irányuló 
törekvése ellen ellenvetést, az tehát ma is még 
közszükség. Éppen ez az utolsó mondat jogosít 
föl súlyos és elszomorító következtetésem 
levonására. 
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Soha szebben, bizalmasabban, lelkesítőbb 
hangon nem szóltak a tanítósághoz, mint bölcs 
ministerünk tette, mikor 67.369/1896. szám 
alatt kelt rendeletét kiadta a tanítóegyesületek 
munkásságának fokozása ügyében. 

Hatottak-e a szép szavak, a nagy bizalom 
előlegezése egyesületi életünkre ? Hatottak, 
igen úgy, hogy ma már — pedig azóta 4 év 
telt el — mi magunk veszszük föl program-
muakba a tanító egyesületi élet fejlesztését, mert 
látjuk, hogy nagy a kartársakban a közönyös-
ség, látjuk, hogy nem haladunk előre egyesü-
leti működésünkkel úgy, a mint azt a minden 
oldalú fejlődés megkívánná. S ennek okát 
abban találom, hogy — a mint Láng M. úr 
e lap 19. számában igen szépen fejezi ki — 
nincs meg a tanítók összeségében „a gyakor-
lati műveltség." Igen jó fogalom ez: „gyakor-
lati műveltség." (Úgy hiszem, ha meghatáro-
zását adnók e fogalomnak, egészen más terje-
delme lenne, mint a minő így első tekintetre 
látszik. Legalább én egyebet értek alatta, 
mint a mi mondva van vele.) 

Ha tudnám azt, hogy a mit Láng M. úr 
föntebb említett czikkében oly lelkesedéssel 
vázol, sürget, most hamarosan bekövetkezik, 
csak annyit mondanék, hogy majd mikor a 
képző-intézetek megtudják adni azt a bizo-
nyos „gyakorlati műveltséget," akkor majd 
minden felsőbb lelkesítés, országos buzdítás 
és tervezgetés fölösleges lesz, mert a tanító-
egyesületi gyűlés az eszmék születésének 
melegágya lesz s — ezzel letenném a tollamat. 
De mert tudom, hogy arra az eszményi 
magaslatra tanítóképzésünk egyhamar föl nem 
emelkedik s mert a „gyakorlatilag művelet-
len'' elemek a tanítóegyesületi életet még 
sokáig béníthatják: eszközöket kell keres-
nünk, melyeket a jelen viszonyok között alkal-
mazhatunk. 

Szeretünk mi tanítók diplománk egyenlő-
ségére hivatkozni s annak alapján egyenlő el-
bánást, tekintélyt követel a 2 hetes tanító a 
munkában megedzett veteránnal, mert hiszen 
mindkettő „tanító." Szeretnők azt, hogy ne 
legyen köztünk különbség fizetés tekintetében 
s még van egy, a mit igen sokan szeretnének: 
a mindenektől való teljes függetlenséget. Ezek 
azok az egyének, kiket nem az ambiczió vezet 
hivatásukban, a kik szeretnek negligálni, a 
mit csak lehet; ezek azok, a kik a tanító-
egyesületben is a háttérbe vonulnak s csak 
olyankor dolgoznak, mikor valamely szigorító 
rendszabályt akarnak a testületben indítvá-
nyozni s ekkor is munkájok a jó törekvések 
leszavazásáig terjed. Ezeknél még jobbak azok 
a közönyösek, kik el sem mennek a gyűlé-
sekre, pedig ilyenek is sokan vannak, mert 

átlag csak a tagok 50—80°/o-a látogatja a 
gyűléseket. Hát a meddig a tanítóegyesüle-
tekben ilyen elemek vannak, addig a műkö-
dés fokozása csak úgy érhető el, ha szigorú 
rendeletek teszik kötelességévé minden tagnak 
a testületi gyűléseken való megjelenést és 
buzgó munkálkodást éppen úgy, mint az isko-
lában való megjelenést és szorgalmas tanítást. 
Ez az intézkedés szükséges. E nélkül minden 
marad a régiben: néhány tag mindig akad, a 
ki lelkén viseli a testület ügyeit, de a fele 
legalább, tétlenül üli végig a gyűlést a nél-
kül, hogy valami hasznot hajtana akár önma-
gának, akár a közügynek. 

Igaz, nehéz kancsukával hajtani a legény-
séget a győzelemre; de a szigorú rendszabá-
lyok mégis megvannak a hadseregben s alka-
lomadtán alkalmazzák is. Hát csekélyebb 
jelentőségű a tanító munkálkodása ? Hát nem 
minden eszközt föl kellene itt is használni az 
eredmény biztosítására ? A mikor a tanító 
elfoglalja hivatalát s arra föleskiiszik, nem oda-
adja-e azért az — igaz, csekély — fizetésért 
cserébe erkölcsét, hitét, becsületét? Hát erő-
szakosság lenne az, ha követelné a felsőbb 
hatóság, hogy „ felelj \ is meg hivatalodnak 
minden tekintetben.11 En azt mondom, hogy 
mindez nem lenne erőszakosság, sőt köteles-
ségét teljesítené a felsőbb hatóság, ha ellen-
őrizné az állami és községi tanítókat a tekin-
tetben, hogy a gyűléseken pontosan megjelen-
jenek s a munkából részöket kivegyék. Ha a 
szigorú ellenőrzést itt életbeléptetaék, meg-
lenne a verseny a felekezeti egyesületekkel 
szemben s azoknak hatóságai bizonyára sietni 
fognak az üdvös rendszabályokat a felekezeti 
egyesületben is meghonosítni. Mert előttem 
mellékes, hogy milyen szervezete van az 
egyesületnek, a munkásság minden oldalú 
nyilvánulása a fő, ez pedig csakis úgy érhető 
el, ha a tagokban megvan az erkölcsi mű-
veltség, vagy a hol ez hiányzik, a kötelesség 
parancsára történik hivatkozás, vagyis a hol 
nincs kifejlesztve a testületi tagban kötelesség-
érzet, ott erős kezekkel ki kell azt fejleszteni, 
már csak azért is, mert „a milyen a tanító, 
olyan az iskola." 

Másfelől azonban óhajtanám azt, hogy a 
tag buzgó működését mindennemű minősítés-
nél beszámítsák. 

Ha úgy biztosítva lenne a tanítóegyesületi 
működés, az eredmény fokozása csak egy lépés 
s ez a lépés is megtörténik. 

További okát a testületi működés pangá-
sának abban találom, hogy a testületi műkö-
dés eredménye nem eléggé kiható az életre. 
Sok helyi eszmét vetettek föl már itt-ott s 
oldottak meg tanítógyüléseinken; a gyűlésről 

2 2 * 
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hazamenve azonban minden tag folytatta az 
ő megszokott módszerét. Tehát a tanítóegyesü-
letnek nincs kellő erkölcsi tekintélye a tagok 
előtt. Hát azt is adni kellene! A vall.- és 
közokt. minister úr 26.480/1896. számú ren-
deletében ezeket irja: „Elvárom a tanfelügye-
lőség buzgóságától, hogy a tanítóegyesületek 
köz- és körgyülésein a lehetőség szerint min-
dig személyesen meg fog jelenni és kellő mó-
don oda fog hatni, hogy a tanítóegyesületek 
a kormányilag jóváhagyott alapszabályokban 
kifejtett elvek szerint minél sikeresebben 
munkálkodjanak." E rendeletet még meg kellene 
toldani azzal, hogy hassanak oda a tanfelügyelő-
ségek, hogy a sikeresen végzett testületi mun-
kálkodás eredménye az egész tankerületben 
életbe legyen léptetve. Ez tenné a testületi 
működést az életre kihatóvá, ez adná meg az 
egyesületnek azt a tekintélyt, méltóságot, a 
mit most sajnosan nélkülöz s talán a tagok 
is jobban buzgólkodnának, ha tudnák, hogy a 
határozatot mindenikök kontójára hozzák. 

Azután az egyesületeket föl kellene ruházni 
némi jog- és hatáskörrel, pl.: általánosabb 
természetű, nem sürgős rendeleteket lehetne 
az egyesületi elnökök, illetőleg köri elnökök 
útján köröztetni; személyi ügyekben a királyi 
tanfelügyelőségek meghallgatnák a testületi 
elnököket; a köri elnökök minden esetben 
egyúttal ideiglenes iskolalátogatók lennének — 
ez az intézmény most is fönnáll — abban a 
körben, melynek elnökei; így egyengettetnék 
rítja a járási tanfelügyelőségnek, melynek 
elébb-utóhb életbe kell lépnie. 

Ezek és hasonló megbízatások nagyobb 
jelentőséget adnának az egyesületnek s — én 
hiszem — fokoznák a tagok önérzetét, buzgó-
ságát is. 

Hogy mik legyenek a tanítóegyesületi mun-
kálkodás tárgyai (mert ez is fontos kérdés), 
azt egyelőre nem kell tárgyalni. Ha sikerü-
lend a munkásságot valami módon fokozni, 
ez már nagy erkölcsi haladás lenne s ez ma-
gával vinné a gyűlés tárgyainak megválasz-
tását. 

Ilyen szervezetünek képzelem én a megyei 
tanítóegyesületet, mely tehát nem szabad egye-
sület, mert — bocsánat az őszinteségért — 
mindaddig, míg minden tanítónak nem lesz 
erénye a föntebb hangoztatott „gyakorlati 
műveltség," a tanítóság a megyei szabad 
egyesületekre nincs megérve, mert ha a mos-
tani kényszer-egyesületek daczára panaszolunk 
a testületi pangás miatt, vájjon a nagyobb 
szabadság mellett nem nagyobb lenne-e a 
munkától való szabadulás vágya is ?! 

A szolgai kényszert nem szeretem, de, ha 
a kötelesség teljesítéséről van szó, szó nélkül 

vetem alá magam a felsőbb intéseknek. így 
belenyugodnám a megyei tanítóegyesületi mun-
kálkodás szigorú megrendszabályozásába is, de 
a testületi működést így sem tartanám kielé-
gítőnek a tanítók önművelődése szempont-
jából még akkor sem, ha a köri gyűlések 
nemcsak délelőtt pár óráig, hanem reggeltől 
estig szakadatlanul tartanának. Szükségét 
érzem egy nagyobb körnek, melyben a tanító 
látóköre jobban szélesednék. Szükségét érzem 
annak, hogy a megyei tanítóegyesületek össze-
kötő kapcsot találjank egy nagyobb, . . . de 
szabad-egyesületben. Alakulhatnának e nagyobb 
egyesületek a természeti viszonyok által egy-
másra utalt megyékből, vagy — a mi talán 
még jobb lenne — központot találnának a 
megyei egyesületek az Országos Bizottságban, 
mely évi gyűléseit évenkint vándorolva más-
más városban tartaná meg, hogy a tagoknak 
így alkalmuk lenne földrajzi-, stb. ismereteiket 
ez úton is gyarapítni. 

Azután az Országos Bizottságnak adjuk 
meg azt a méltóságot, a mi megilleti. Két 
mód van erre: először is a megyei tanító-
egyesületek ismerjék el tanügyi kérdésekben 
döntő fórumnak; másodszor pedig a közok-
tatási kormány adjon neki hatáskört, neveze-
tesen: a mostani közoktatási tanácsnak a nép-
iskolákat illető teendőit ruházza rá az Orszá-
gos Bizottságra. így nem félteném a szolga-
ság jármától a megyei tanítóegyesületeket sem, 
mert a központtól: az Orsz. Bizottságtól in-
dulna ki minden helyes, jó eszme; oda gyűlne 
össze minden határozat s tekintélyével meg-
óvná a megyei egyesületeket a botlásoktól és 
elnyomatástól. 

Elmondám véleményemet. Még sokat sze-
rettem volna elmondani, de ha ennyi betel-
jesül is, a mennyit itten elmondottam, szebb 
jövőt jósolok a tanítóegyesületi működésnek. 
Mondjon más többet, jobbat, czáfoljon meg, 
ha helytelent mondottam, csak azt ne mondja 
senki, hogy nem az ügy iránti szeretetből 
írtam soraimat. 

(Sz.-Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Nyugdíjügyünk. 
Talán már csak egy évi időköz választ el 

minket nyugdíjtörvényünk revíziójától. Sokan 
elmondották e becses lapok hasábjain nézetű-
ket s alkalmat veszek magam is meggyőződé-
sem nyilvánítására. 

Mindenekelőtt fejtegetem: beszámíttassák-e 
nyugdíjunkba a kántori fizetés ? Határozottan 
azt mondom: nem. Nem azért szállok síkra a 
kántori fizetés beszámítása ellen, mert állami 
iskolai tanító vagyok, mert hiszen magam is 
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kántoroskodom, még pedig eléggé tisztességes 
kántori fizetéssel. De meggyőződésem az, hogv 
tanítói nyugdíjalapból csak tanítói szolgála-
tokért adható nyugdíj. Lám, az igazgatók szo-
rosan vett tanügyi munkát végeznek, igazgatói 
díjuk mégsem számít nyugdíjukba. Ez pedig 
csak igazságos és méltányos volna! 

No de hát én mindezzel nem azt akarom 
állítani, hogy a kántortanítónak nyugdíját 
illetőleg nincsen sérelme. Én azonban a kántor-
tanítói fizetés szétválasztásának kvótájában 
látom a sérelmet. Igazság és méltányosság 
szerint a kántortanítók fizetése a két munka-
kör munkájának arányában lenne elosztandó s 
megszűnnék a sérelem. Nézzük csak a két 
munkakört. A tanító heti foglalkozása általá-
ban 30 óra. Ezzel szemben mint kántor 
naponkint félórát, vasárnap délelőtt egv órát, 
szombaton és vasárnap vecsemyéken összesen 
egy órát foglalkozik, a mi hetenkint öt órát 
tesz ki. (A temetésekért stóla szedetvén, az 
külön díjazott funkezió.) A tanítói és kántori 
munkakör viszonya tehát: 6 :1 . Ha tehát a 
két állás fizetését igazságosan és méltányosan 
akarnók elosztani, akkor a kántortanítói fize-
tésnek 5 része tanítói és 1 része kántori fize-
tésnek lenne minősítendő. Nagyon természetesen 
csak ott, a hol a tanítói és kántori jövedelem 
díjlevélileg szétválasztva nincsen. Itt is csak 
azon jövedelmekre volna alkalmazandó ezen 
6 : 1 kvóta, melyeknél a kántori jövedelem 
nemcsak a kántoriakra alkalmazható. Arra 
kellene tehát törekednünk, hogy a kántor-
tanítói fizetés igazságosan és méltányosan osz-
tassák föl, ne pedig — mint most — felez-
tessék. 

Most pedig áttérek azon sérelmek fejtege-
tésére, melyek mindnyájunkat egyformán súj-
tanak. Ilyenek: 1. a nyugdíjigény kezdete; 
2. az 50°, o; 3. a szolgálati idő tartama. 

A nyugdíjigény kezdetére vonatkozólag csak 
magamról veszem a példát. En 18-éves korom-
ban rendes tanítói állásra jutottam s így a 
nyugdíjtörvény szerint veszítettem teljes három 
esztendőt. Iskolatársaim pedig, a kik 21-éves 
koruk betöltése után léptek a tanítói pályára, 
azonnal megnyerték nyugdíjképességöket. Es 
miért veszítem ezen három évet? Talán hogy 
szorgalmam és tehetségem folytán osztály-
ismétlésre sohsem voltam utasítva ? Avagy 
még nem voltam elég érett a nyugdíjképes-
ségre ? Az első bizony a szorgalomnak kegyet-
len büntetése lenne, a második pedig ellen-
tétben van oklevelem értékével. Mert ha ok-
levelem képesít a tanítói hivatal betöltésére, 
következménye az, hogy képesít a vele járó 
előnyökre is. Ezen sérelemnek más megoldása i 
nem lehet, mint az, hogy a tanítók nyugdíj- i 

képessége a szolgálatbalépés idejétől számít-
tassák. 

Hasonlólag nagy sérelem az 50°/o is. Ime 
kedves kartársaim, nekem van két jó barátom, 
a kik 1897 ben végezték a tanítóképző-inté-
zetet. Az egyik képesített kántor is volt, 
azonnal kapott alkalmazást egy felekezeti 
iskolánál 300 frt évi fizetéssel s kérelmezte a 
nyugdíjalapba való fölvételt. A másik várta a 
jó szerencsét, a mi öt hónap múlva be is 
következett s kineveztetett szék helyes állami 
tanítónak 500 frt fizetéssel s szintén kérel-
mezte a fölvételt. Mindkettőnek nyugdíjigénye 
elintéztetett. Az első köteles volt fizetni egv-
szersmindenkorra 15 frtot és 6 fr t évi járu-
lékot, azaz 21 fr tot ; a másik egyszersminden-
korra 25 frtot, évi járulékba 10 frtot, azaz 
35 frtot. Ugyebár helyes ? Igen ám, de mi tör-
ténik? Az elsőnek is kedvez a szerencse, alig 
egy év múlva szintén 500 frt fizetésbe jut, kéri 
nyugdíjigényének emelését s annak elintézéséül 
fizet — 100 frtot. Hát most kérdem: miért 
kellett annak az elsőnek ugyanazon 500 frto< 
nyugdíjigényért 115 frtot fizetni, míg a má-
sodik 25 frton szerezte azt meg? De nézzünk 
egy más esetet. Két székhelyes tanítói állás 
betöltendő. Egy felekezeti iskolai tanító kiváló 
érdemei alapján 17 évi szolgálat után 300 frt 
nyugdíjigénynyel kineveztetik s ugy anakkor 
kineveztetik egy újdonsült ke'pezdevégzett 
tanítónő. Kérelemre elintéztetik mindkettőnek 
nyugdíjügye, az öreg tanító a fizetéstöbblet 
után fizet 100 frtot, az a kezdő-tanítónő 
egyszersmindenkorra 25 frtot. Hát van ebben 
igazság? Van ebben méltányosság? Kérdem: 
miért kellett annak a szegény tanítónak, a ki 
— mellékesen megjegyzem — két gyermeket 
is neveltetett, ugyanazon állásban, ugyanazon 
helyen, ugyanazon nyugdíjösszegért még 100 
frtot fizetnie, míg szerencsésebb kartársa csak 
25 frtot fizet? Talán azért, hogy már ezelőtt 
17 évig 300 frton nyomorgott? Nem, ez ígv 
nem maradhat! A nyugdíjtörvény módosítása-
kor oly kulcs állítandó föl, hogy minden tanító 
aránvlagosan egyenlő mértékben terheltessék 
meg. Leghelyesebbnek tartom azon elvet kö-
vetni, hogy a tanítóknak törzsfizetése — bár-
mily magas összegig — 5%-kal rovassék meg. 
A korpótlékok után ám — ha olyan nagy 
szükség van még tőkére! — maradjon meg az 
50°/o, így is évenkint elég csinos összeg foly 
be a nyugdíjalapba. 

Ime, ez a tanító sérelme a tanítóval szemben; 
még pedig az idősebb tanító sérelme a fiata-
labbal és a szerencsétlenebbnek sérelme a 
szerencsésebbel szemben. Ez tehát így nem 
maradhat! 

Most az a kérdés: Emeljük-e az évi hozzá-
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járulást? En határozottan mondom: nem. Es 
ezen állításom annak következménye, hogy 
összehasonlítom a tanító befizetéseit más állami 
tisztviselő befizetéseivel. — Vegyük alapul 
az űj fizetési rendezést. 

E szerint az állami tanítók alapfizetése 
400 frt, 10 év múlva 500, 18 év múlva 600, 
25 év múlva 700 frt és az öt 50 frtos ötöd 
éves korpótlék, végeredményében 950 frt. 
Ezen 950 frtnyi összegre mi befizetünk 400 fr t 
alapfizetés után 20 fr tot ; 550 frt különbözet 
után 50ű/o czímén 275 fr tot ; évi járulék 
czímén a 40 év alatt 589 frtot, azaz: 
20 -j- 275 -j- 589 == 884 frtot s kapunk érte 
— de hányan! ? — 950 frt nyugdíjat. Más 
államtisztviselő ezzel szemben kinevezésekor 
fizetésének egyharmadát, emelkedésének alkal-
mával a különbözetnek mindenkor egyharma-
dát, végeredményében nyugdíjigényének egy-
harmadát. Állítsuk most ezt arányba egymás-
sal. A tanító 950 frt után fizet 884 frtot, 
míg ez a befizetés más tisztviselőnél egyhar-
madot tevén, őt ezen összeg befizetése után 
2652 frt nyugdíj illeti meg. Az a tisztviselő 
pedig, a ki 950 frt nyugdíjigénynyel bír, erre 
csak 331 V3 frtot fizet. Tehát az eredmény az, 
hogy a tanítók nyugdíjügye csaknem e g y h a r -
mad részszel kedvezőtlenebb. Ebből talán az 
következik, hogy emeljük a hozzájárulást 
1 vagy 2 százalékkal ? Hiszen ez megint 
300—600 frt terhet okozna. Nem, erre nem 
állhatunk reá. Ha nyugdíjügyünket kedvezőbbé 
nem tehetjük, kedvezőtlenebbet ne kívánjunk. 
Hiszen ha az 50° 0 teljesen eltöröltetnék is, 
950 frt után mégis (5% = 47'5 és évi járulék 
589 fr t —) 636'5 frt lenne, a?az mégegyszer 
annyi, mint más államtisztviselő hozzájárulása. 

A tanítók szolgálati ideje szintén magas 
összegben van megállapítva. Az igaz, hogy az 
összes állami tisztviselők 40 évig, illetve 
65 éves korukig szolgálnak, de a középiskolai 
tanárok szolgálati idejének tartama már csak 
30 év. Pedig hát azoknál a heti órák száma 
csak 16—18, míg a mienk 26 — 30, s ők nem 
is foglalkoznak oly lélekölő s a szellemet oly 
mélyen lekötő munkával, mint mi. De testi 
erőinket illetőleg is hátrányt szenvedünk, mert 
anyagi súlyos helyzetünk — a megfeszített 
szellemi munkával egyetemben — hamarabb 
megtámadja s tönkreteszszük idegzetünket, sor-
vasztja testi erőinket s idő előtt a sírba dönt. 
Állapíttassák meg a tanítók szolgálati ideje 
35 évben. Nem osztom e tekintetben az állami 
tanítóknak 60 éves kort illető javaslatát sem. 
Nem pedig azért, mert a kinek szellemi és 
testi ereje megengedi, előbb úgysem igen 
menne nyugdíjba, mert elveszítené jövedelmé-
nek egy tetemes részét, míg a szellemileg és 

testileg alkalmatlan, munkaképtelen tanító 
35 évi szolgálat után minden fönnakadás nél-
kül megkaphatná teljes nyugdíját. 

Ezen kérdés fejtegetésénél itt azonban meg 
nem állhatok. Ha jobb anyagi sorsunk lesz, 
kartársainknak mintegy 20%-a tovább fog 
szolgálni. Ez által erkölcsi haszon háramlik 
az államra, anyagi haszon a nyugdíjalapra. 
Es pedig erkölcsi haszon háramlik az államra 
azért, mert megmarad egy tapasztalt tanító, 
ki helyett nem kell tapasztalatlan kezdőtanítót 
állítani; anyagi haszon a nyugdíjalapra, mert 
nem kell az illető tanítónak a nyugdíjat ki-
fizetni. Az erkölcsi haszon fölött vitatkozni 
fölösleges. Az- anyagi has on ezen tanítónál 
egyedül 800—950 frtig tehető, a mi 5 év 
alatt 4000—5000 frtra emelkedik, a minek 
évi kamata 5%-kal számítva 200—250 frt. 
Ezen erkölcsi és anyagi has?not adó tanító 
megérdemelné tehát, hogy további szolgálata 
jutalomban részesüljön, még pedig akként: 

1. Hogy az ilyen tanító 35 évi szolgálat 
után nyugdíjjárulékot ne fizessen, amúgy is 
tekintélyes összeget hagy benn évenkint. 

2. Hogy nyugdíjpótlék czímén a nyugdíjba 
be nem számítható tanítói munkakört illető 
díjak, (pl. igazgatói díj és lakbér) egyötöde, 
öt év múlva pedig a teljes összeg fizetendő. 
Oly módon azonban : 

1. hogy a nyugdíjpótlék a tiszteletdíjak és 
lakbér magasságát meg nem haladhatja: 

2. hogy a bennhagyott évi nyugdíjösszegnek 
évi kamatait a nyugdíjpótlék meg nem halad-
hatja. 

Ily módon a bennhagyott nyugdíjösszeg a 
nyugdíj igénybe nem vétele miatt a nyugdíj-
alapé marad s csak a kamatokból fizet nyug-
díjpótlékot, míg a további szolgálatot teljesítő 
tanító megérdemlett, természetszerű jutalmat 
nyer s teljes élvezett fizetésével léphet a jól 
kiérdemelt nyugalomba. 

Végül két óhajjal zárom be czikkemet. Az 
egyik az évi járulék befizetésére, a második 
a félévi özvegyi igényre vonatkozik. 

Az évi járulék befizetését illetőleg helyesnek 
tartanám, ha a tanítók nem egyszerre, egy 
összegben, hanem negyedévi részletekben is 
fizethessék. Hiába, egy szegény tanítónak 
10—20 frtot egyszerre lefizetnie nehéz dolog s 
innen van, hogy annyi tanító szenved nyugdíj-
hátralékban. Gazdálkodó tanítónak, ki évenkint 
egyszer jut nagyobb összeg pénzhez, minden-
esetre ez könnyebb, — de a havifizetéses tanító-
nak bizony sokszor akad „sürgősebb" kiadása 
is. A nyugdíjjárulék pedig marad és gyűlik. 

A félévi özvegyi igény már csak az állami 
tanítókra vonatkozik. Iskolánknál két tanító 
hagyott már hátra özvegyet s félévi özvegyi 
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díját mindkettő csak fe'lév múlva, egy összeg-
ben kapta kézhez, addig pedig a legnagyobb 
nyomorban voltak, mert még hitelöket is el-
vesztették. A halál után a ministerium azonnal 
beszüntette a havi fizetéseket s éppen akkor, 
a mikor a halálozás és temetkezés miatt amúgy 
is nagyobb kiadások vannak. Vagy a nyugdíj-
törvényben, vagy a végrehajtó - rendeletben 
legyen - arra vonatkozó intézkedés, hogy az 
özvegy, esetleg a gyermekek, minden lonn-
akadás nélkül megkaphassák félévig az elhunyt 
férj, vagy apa, esetleg anya havi fizetését. 
A nyugdíjkérvény pedig ezen félév alatt ok-
vetlenül legyen elintézve. 

Im ezekben foglaltam röviden össze szerény 
nézetemet. De azért: „Győzzön a jobb!" 

(Nagyúr).) Bróssik Pál. 

Az évzáró vizsgálatokról. 
Mielőtt a M. T. Országos Bizottsága elé 

kerülne e fontos kérdés, szerzett tapasztala-
tainkat egybevetve, vizsgáljuk azt ne csak 
egyéni, de általános nevelői szempontból peda-
gógiailag és tanügy-politikailag is. 

Az évzáró vizsgálat az iskolai év koronája. 
A mint az iskolai évet Isten nevében kezd-

jük el, és pedig nyilvános ünnepséggel, úgy a 
vallásos érzés fejlesztése szempontjából nyil-
vános ünnepséggel fejezzük is be. 

A záró vizsgálat a szülei szív örömünnepe, 
melyen szegényt és gazdagot, az öröm és 
boldogság érzete tölt el, midőn hallja szivének 
legdrágább kincsét, a vallásos érzéstől s a 
komoly ünnepelve sségtől mintegy ihletetten 
szólni és beszélni oly dolgokról, miknek hal-
lása a boldog gyermek-korra emlékezteti őt is. 

Én láttam már szüléket, kik vizsgálat alkal-
mával örömükben sírtak. S ezen szülei öröm-
köm yek, a tanítói pálya rögös utain minden 
fájdalmat, szenvedést és méltatlanságot feled-
tető drága gyöngyök. 

Az évzáró vizsgálat százados gyakorlaton 
alapuló legszebb iskolai ünnep, mert alapja a 
vallásosság, czélja pedig: az iskolai élet iránti 
meleg érdeklődés és közszeretet fejlesztése. 

Azért, bár én is tanító vagyok s ügyünk 
el-ibbvitelét én is szívvel, lélekkel óhajtom, a 
a záró vizsgálatok eltörlését iskolai ügyülikre 
káros hatásúnak tartanám. 

Tanügy-politikai szempontból Ítélve a dol-
got, vegyük fontolóra, hogy az elemi iskola 
az egyházaknak, községeknek, vagy az állam-
nak ma már édes gyermeke, a miért a család 
és iskola közt levő szoros viszonyt föntartani, 
sőt nemes eszközök és módokkal — milyen 
az évzáró vizsgálat is — fejleszteni egyik szép 
hivatása a tanítónak. 

Gondoljuk meg, hogy az elemi iskola, mint 
| a vallás-erkölcsi nevelés és tudományok böl-
| csője egyszersmind népiskola is. Nemcsak 
! azért, mert népet nevelni van hivatva, hanem 

mert a nép anyagi és erkölcsi támogatása 
fontos tényezői is az iskola sikeres működé-
sének. S a vizsgálat eltörlésével csak vissza-
tetszést teremtenénk s bizalmatlanságot kelte-
nénk az iskola iránt. 

Igaz, hogy a tanító vizsgálat nélkül is 
teljesíti szent kötelességét s a legjobb ered-

I ménv elérésén szívvel, lélekkel fáradozik; de 
j édesebb és könnyebb a kötelesség teljesítése 
| is, ha munkánkban a nép bizalma, jóakarata 
| és az ügy iránti érdeklődése kisér s velünk 

együtt törekszik a szent czél megvalósításán. 
De várhatnók-e ezt, ha a vizsgálat eltör-

lésével a népet mintegy elzárnék az iskolai 
élet puszta szemléletétől is ? 

Hisz „a gyertyát is nem azért gyújtják 
meg, hogy elrejtsék véka alá, hanem hogy a 
gyertyatartóra tegyék és világítson mindenek-
nek,, kik a házban vágynák!" Ezt olvassuk 
az új testamentomban Máté V. r. 15. ver-
sében. 

Miért rejtenők el mi tanítók az iskola fé-
nyét, világosságát, mely legjobban a vizsgá-
latban tündököl, midőn a tanító és tanítvány 
szivét az Isten iránti hála érzete mellett a 
szülék szivével együtt az öröm ragadja mint-
egy ég felé ? 

Hogy a vizsgálati öröm közé itt-ott a kese-
rűség cseppje vegyül, az szomorú tény, mi a 
rendszertelenségnek tulajdonítható; de az Isten-
ben bízó tanítói szívnek azért elcsüggednie 
mégsem szabad. Mint Arany mondja; „Az 
erőtlen csügged; az erős megállja helyét." 

A kötelesség teljesítésének tudata a legerő-
sebb vért, melyen át nem árthat sem a kis-
lelkűség, sem a rosszakarat. 

Az elemi iskolai tanító-sereg eddig is felül-
emelkedett a köznapiasságon, maradjon meg 
tehát továbbra is ideálizmusában. Tekintse a 
vizsgálatot a család és iskola egyik összekötő 
kapcsának, mely csak a nemes viszonyt teszi 
mind bensőbbé, a nép és a tanító közt. 

Maradjon meg azért a vizsgálat továbbra is 
mint a tanév koronája s az iskola legszebb 
ünnepélye. A helyett, hogy eltöröltetnék, 
dolgoztassék ki egy vizsgálati szervezet, mely 
a kellemetlenségek kikerülése végett megálla-
pítja a vizsgálati elnök hatás- és jogkörét. 

Hogy ez lehetséges, bizonyítja az új gond-
noksági utasítás is, a mi fényes jele annak, 
hogy fenkölt lelkű ministerünk a tanítók 
sorsát szivén viseli és mindenütt, mindenben 
meg is védi őket minden jogtalan sérelemtől. 

CJánosfalva) Tóth Lajos. 
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E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
.fi? A Budapesti Tanítótestület május hó 

19.-én az Újvárosházán tartotta meg évi köz-
gyűlését, az elsőt az új alapszabályok jóvá-
hagyása óta. A közgyűlés összeliivása körül 
némi zavar volt. Szőke István elnök nem 
jelenhetvén meg a közgyűlésen, helyette 
Vajdaft/ Gusztáv igazgató foglalta el az elnöki 
széket mint korelnök. A közgyűlés elfogadta 
Somogyi Béla következő indítványát: „A Buda-
pesti Tanítótestület 1901. évi május hó 19,-í 
közgyűlése utasítja az újonan választandó 
elnökséget, hogy 8 napon belül terjeszszen a 
székesfőváros Tanácsa elé megokolt kérelmet 
az iránt, hogy a fővárosi községi iskolákban 
ideiglenes tanítókkal betöltve levő állások még 
a jövő iskolai év kezdete előtt választás utján 
betöltessenek; hogy használjon föl minden 
eszközt, mely ezen czél előmozdítására alkalmas 
és a Budapesti Tanítótestület komolyságával 
és törvénytiszteletével nem ellenkezik; hogy 
eljárásának eredményéről 15 nap alatt jelentést 
tegyen a Tanítótestület igazgató-tanácsának." 
Ezután következett a tisztújítás, de a választás 
ellen Ember János kir. s.-tanfelügyelő, mint a 
kir. tanfelügyelőség kiküldött képviselője óvást 
jelentett be szabálytalanságok miatt. 

O A komarom vármegyei ált. tanító-
egyesület folyó hó 20.-án tartotta közgyűlését, 
melyen a lemondott elnök helyére Lakatos 
Károly komáromi községi iskolai igazgató-
tanítót választották meg elnökké, főjegyzővé 
pedig Tárnok Gyulát, a ki az egyesület hiva-
talos lapját is szerkeszteni fogja. A választ-
mányt is kiegészítették. A közgyűlést Mohácsy 
János alelnök vezette, nagyon tapintatosan. A 
derék egyesület munkálkodásának új korszaka 
előtt áll. 

E A szatinárvármegyei ált. tanítóegye-
sület f. évi közgyűlését Nagy-Bánva sz. kir. 
város tanácstermében tartotta. Kótay Lajos 
elnöki megnyitójában fölhívta az egyes illet tagjait: 
szóval és tettel hassanak oda, hogy kivált a 
nemzetiségi vidékeken annyira elterjedt alkohol 
élvezését és a dohányzást — mint a gyer-
mekek testét és lelkét megmételyező dol-
gokat — igyekezzenek meggátolni és a népet 
ennek káros következményeiről fölvilágosítani. 
„Közgyűlési határozataink végrehajtása tárgyá-
ban" czímmel Dorogliy Ignácz alelnök tartott 
nagv figyelmet keltő szabad előadást, mely 
hosszabb vita tárgyát is képezte. „Társadalmi 
poziczióink"-ról Marosán János olvasott föl, 
„Az egyesületi élet fejlesztéséről" Székely 
Árpád, „A phonomimikáról" pedig Rozsos 
István tartott kitűnően sikerült gyakorlati 
előadást. Az Orsz. Bizottságba megválasztattak 

Kótay Lajos elnök és Ember Sándor egy. 
tag. A társasebéden Doroghy Ignácz igazgató 
fonográfján kurucz - nótákat és népdalokat 
adott elő, melynek kapcsán a Tanítók Házára 
17 korona 40 fillért gyűjtöttek. (Z. J.) 

S Járáskör i ülések. A kolozsmegyei 
tanítótestület bánffy-hunyad-almásmenti köre 
tavaszi gyűlését Kis-Sebesen tartotta meg. A 
gyűlést megelőzőleg Csangvai Dénes tartott 
sikerült tanítást. Azután Kottái Lajos elnök 
olvasta föl megnyitóját, melyben a nemzeti 
nevelés fontosságát emelte ki, különösen a 
nemzetiségi vidékeken. Az újabb tanügyi esz-
méket összefoglalva terjesztette a kör elé. Az 
iskola és család együttműködésének fontos-
ságát hangsúlyozta. Keresztes Károly magvaró 
keréki tanítónak a magyar nyelv sikeres 
tanításáért a minister úr 100 korona jutalmat 
adott, melyet Koleszár Lajos igazgató, szép 
beszédben méltatva a kitüntetett érdemét, adott 
át. Ilosvai L. Károly vitatételt terjesztett elő 
„mivel foglalkozhatik a tanító az iskolán kívül" 
czím alatt. Elénk eszmecserére adott okot. 
Tekintetbe vették, hogy a mellékfoglalkozás 
se a tanítás rovására ne essék, se a tanítói 
tekintélyt ne sértse. A kántorság kérdésénél 
hosszá vita után úgy döntött a gvülés, hogy 
kerülendő, kisebb helyeken azonban nem esik 
a tanítás rovására. Az alapszabályok módo-
sítását Rács György adta elő. Folytatólag a 
választmány fölhívására tárgyalta a munka-
naplót, melyet Kolozsmegye kir. tanfelügyelője 
Kozma Ferenez kir. tanácsos akar vezettetni 
az iskola beléletéről, hogy az iskolai tanítás 
intenzívebbé tétessék. Koleszár igazgató adta. 
elő. Pár hozzászólás után elfogadták. .Az 
iskola és szülői ház"-ról Halmai István érte-
kezett. E kettő egybehangzó munkásságára 
való törekvést ajánlotta. Indítványt tett Bene 
Lajos, hogy a tananyagot dolgozzák ki hóna-
pokra. A gyűlés örömmel fogadta és elhatá-
rozta, hogy e fontos indítványt napirenden 
tartja. Elnök az Eötvös-alap tagjai sorába lé-
pésre és a Tanítók Háza pártolására buzdítva 
a tagokat, a gyűlést bezárta. (—nela —) — 
A sárosmegyei általános népnevelőegyesület 
felsö-tarezai köre tavaszi rendes ülését Plav-
niczán tartotta meg. Bercsinszky József lubotini 
tanító a levegőről gyakorlati előadást tartott, 
Gajdos János helybeli tanító pedig beszéd és 
értelemgyakorlatok nyomán a „ruhát" ismer-
tette, majd fölolvasta „Mily eljárást tanúsítson 
a tanító gyenge és nehéz fölfog ású gyermekelkel 
szemben" czímü munkáját. Kecsethy Gyula 
berzeviczei állami igazgató-tanító pedig az 
erkölcsi nevelésről értekezett. — A szatmár-
ugocsavarmegyei általános gór. kath. egyesület 
nagybányai fiókköre tavaszi gyűlését Felső-
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Fernezelyen tartotta meg Brebán Ávrám kerü-
leti esperes elnöklete alatt. Az elnök szép 
megnyitó beszéde után következett az évzáró 
vizsgálat, mely jól sikerült. Albu László ki-
merítően referált a fontosabb tanügyi ese-
ményekről, ugyancsak ő „a tanulóknak az 
iskolában és iskolán kívül való rossz szo-
kásairól" figyelmet lekötőleg értekezett. — 
Turóczvár megye ált. tanítóegyesületének turócz-
szt.-wárton-beatniczai járásköre Szucsányban 
tartott körgyülésén Singer Mór indítványára 
e kör minden egyes tagja a gvülés napjá-
tól számítva tagja lett az Eötvös alapnak. 
Nevezett indítványára kimondották, bogv a be-
folyó összegek a „Turóczmegyei s/oba" javára 
fordíttatnak, végül, bogy minden évben tar-
tandó egyetemes gyűlésen a vármegyei kir. 
tanfelügyelő minden egyes körtag 2 kor. egy-
napi díját a kiutalványozandó napidíj és úti-
költségből basonló czélra vonja le. Egyben 
az általa Turóczvármegyében meghonosított 
Tanítók Há:a gyufája pártolására lelkesen 
szólította föl a kör tagjait, nemkülönben a 
T. H. szappanját is ajánlotta. (Turóczban 
most már minden nagyobb községben árulják 
a T. H. gyufáját.) Ugyanaznap délután a kör 
tagjai Kis-Selmeczre tettek kirándulást, ott 
gróf Réva't remek díszkertjét megtekintették, 
onnan pedig Szklabínyaváraljára a vár meg-
tekintésére indultak, a hol Linkov József a 
34 tagból álló társaságot dúsan megven-
dégelte. mely alkalommal 14 korona 60 fillért 
gyűjtöttek a Tanítók Háza javára. Ez ösz-
szeget Singer Mór, a kir. tanfelügyelőséghez 
berendelt tanító továbbítás végett átvette. — 
A háromszékvármegyei tanítótestület orbai járás-
köre Bárkányban Biró Béla elnöklete alatt 
tartotta tavaszi rendes gyűlését, melyen C^ánki 
Gyula kir. tanfelügyelő is jelen volt. Imreli 
Benedek gyakorlati tanítást tartott a kender-
termelésről, Molnár Gábor és Baka Antal az 
évzáró vizsgálatról ellenérvelő dolgozatokat ol-
vastak föl, melyebnek meghallgatása után a 
gvülés egyhangúlag a vizsgálatok meghagyása 
mellett foglalt állást, kimondván, hogy az évzáró 
vizsgálatok szükségesek, csak módosítani, jobban 
mondva szabályozni kell, hogy a tanítót sértő 
visszaélésekre alkalmat ne szolgáltassanak. 
Henczr Imre a „Van-e helye és jogosultsága 
népiskolában a buktatásnak?", Kiss Lajos 
„Á helyesírás módszere, fokozata és beosztása" 
czímű tételekről értekeztek. 

— E rovatunk egy részének közlését lapunk 
jövő számára kellett halasztanunk. 

— Hogy köszönjenek a gyermekek l 
Benedek Mihály, a N.-Küküllővármegyei ált. 
Tanítóegyesület elnöke hozzánk írt levelében 

kijelenti, hogy Gyöngyössy István polg. isk. 
igazgatóval szemben föntartja állításait (ő is 
„az igazság és saját reputacziója érdekében") 
és mellékeli a segesvári fiókkör 1900 ápr 
21,-i ülésének jegyzőkönyvét, mely szerint a 
megállapodás az volt, hogy az iskolában a gyer-
mekek katonás fölállással köszönjenek, az isko-
lán kívül pedig a köszönés megállapítása a 
szülőkre s hitoktatókra bizatik. — Ezzel ezt 
az ügyet befejezettnek kívánjuk tekinteni. 

= Iskolaavatás. Újpesten f. hó 22.-e'n 
avatták föl az első mintaszerű állami el. isko 
lát, mehret több is fog követni, inert a 
közoktatásügyi ministeriumnak az a törekvése, 
hogy a Budapest környékén levő áll. iskolákat 
a lehető legmagasabb színvonalra emelje. Az 
újpesti Lőrincz-utczában avatták föl az új 
iskolát. A fölavatáson a közokt. kormány 
képviseletében megjelentek: Axaméthy Lajos 
min. tanácsos és Halász Ferencz min. osztály-
tanácsos, kíséretükben voltak: Mosdósy Imre 
és Körösi Henrik központi szolg. ber. 
tanfelügyelők és Tóth József kir. tanácsos, 
Pestmegye tanfelügyelője. Az avató beszé-
det Tóth József tanfelügyelő mondotta; az 
állami elemi iskola gondnoksága nevében dr. 
K. Nagy Lajos szólott igaz lelkesedéssel s 
főleg azt óhajtotta, hogy e sok nyelvű község-
ben a hazaszeretet tanítása legyen mindenkor 
főczél. Ezután az apróságok szavaltak, daloltak 
a hazáról, a hazaszeretetről é« az Istenről. 
A szavalatok elhangzása után Kiss Béla inté-
zeti igazgató az újpesti iskolák történetét 
olvasta föl, majd harmónium kísérete mellett 
mintegy száz fehérbe öltözött kis leány vonult 
föl s kezükben tartott rózsakoszorukkal elragadó 
csoportba állottak föl Wlassics minister 
lepellel borított képe köré. A csoport közepén 
Ditrói Margit intézeti tanítónő alkalmi költe-
ményt szavalt igaz lelkesedéssel; a költeménv 
utolsó versszakánál lehullott a lepel és közok-
tatásügyünk szeretett ministerének olajfest-
mény ű képe büszkén nézhette azt az igaz 
lelkesedést, szívbeli örömet, melyet egyik 
alkotásával 40 ezer ember szivében keltett föl. 
Most a Szózatot adta elő az énekkar s a 
lélekemelő ünnepélyt Axaméthy min. tanácsos 
fejezte be rövid, de annál szebb beszéddel. 
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Ébresztő. 
Keljetek föl gyermekek! 
Hangos már a rét, berek. 
Fenn az Isten napja már: 
Int az óra, munka vár. 

Forr az élet szerteszét, 
Küzdelemből áll a lét. 
Nincs is áldás a tunyán: 
Munka boldogít csupán. 

Gyorsan illan az idő, 
Vissza többé sose jő. 
Vár a munka, föl tehát! 
Szégyen éri a tunyát. 

Győztes itt csak az marad, 
Diadalt csak az arat, 
A ki nem rest, nem henyél, 
— Az idővel bölcsen él. 

Varyyas Endre. 

A madarak hasznáról és káráról. 
— Hermán Ottó új könyve. — 

Szép köntösben, olyan habitusban, a minő-
ben magyar könyv ritkán jelenik meg: látott 
napvilágot a jeles tudós munkája a madarak 
hasznáról és káráról. Hermán ennyi szeretet-
tel egy könyvét sem írta. Azt mondja, hogy 
mivel már megdelelt, java kenyerét megette, 
számot vetve önmagával, tartozó kötelességet 
teljesít. Azt az arasznyi életidőt, mely a harang-
szóig még számára maradt, a magyar népnek 
akarja szentelni, mert érzi a kötelességet, hogy 
a ki annyit forgolódott barátságos tűzhelyénél, 
lelkének tiszta, romlatlan megnyilatkozásából 
pedig annyi virágot szedett: gyönyörűségére 
megírja a madarakról való könyvét. Szűzen 
tiszta magyar n> elven írja meg — mondja 
Hermán — a melyet a magyar föllmíves-
ember háza táján, mezőn, erdőn, legelőn, a 
pásztortüzet védő enyhelyeken, cserényeiben 
és kontyos kunyhóiban tanult, szemlélődésének 
józanságán kicsiszolt é3 mi mondjuk, olvasván 
könyvét, hogy bizonynyal fényesen ki is pal-
lérozott. 

Ilyen előljáró beszéddel indul a Hermán 
könyve, a mely ámbátor a tudomány mesgyé-
jén vezet, úgv szórakoztat és gyönyörködtet, 

mint egy fordulatos eseményekben gazdag 
regény. A népszerűsítő tudományos iró leeresz-
kedését és kelletlenségét, hogv nem csüstől 
zúdíthatja ránk tudományát, nem érezzük 
olvasván a könyvet. Olyan természetesnek 
találjuk, mikor figyelmünket a tennéjzetfigye-
lőnek poétikus ihletével, a stilus közvetetlen 
ségével és gyönyörűségével bilincseli le. 

Mennyi gyöngéd szeretet a tervben és meg-
írásában! 

Mennvi gyönyörűséget tesz elibéd ez a 
könyv! Folyó partjának vadvirágokkal pazarul 
hímzett gyepszőnyegén vélsz andalogni és hallud 
a bokrok alján a csalogány szerelmes dalát. 

Mikor falusi minimumos tanító voltam, 
sohase olvastam könyvről való tárczaczikket. 
Minek csináljak magamnak hosszú fogat? 
Gróf úr fényes fogata, gazdag vendéglátó asz-
tala, ezer kényelme engem nem bántott: de 
kinozott a gondolat, hogv Ínségem miatt a 
lelkem koplal; ő meg a testi bőségben idegen 
attól, a minek én hiányát sajgóm. Ez az 
ellentét, a nincsetlenség közben a szellemi 
szükség hangos szava, — ez az, a mi lelki-
küzdelem és önmérséklet után — bizonyos 
stoikus megnyugváshoz vitte lelkemet. Ám 
tudom, hogy ezen a lelki bárányhimlőn vala-
mennyi tanítókollégám átesik, kinek beesvágya 
van, ki lelki táplálékra vágyódik. Ezt tudva, 
micsoda értelme lenne annak, ha érdeme sze-
rint magasztalva a Hermán könyvét, odakon-
kludálnék, hogy, kedves bajtárs, sietve rendeld 
azt meg! Ettem ezt a kenyeret, tudom, hogy 
igen meggondoltan telik mitőlünk szellemi 
kosztra. Azért nem is csinálok én hosszú fogat 
senkinek. Csak egyszerűen elörebocsájtom, hogy 
ez a szép habitusú, tartalmára is gyönyörűsé-
ges könyv Darányi földmívelésügyi minister 
kiadványa. Es az első lapra fordítva, egy kis 
papírszalagra találok benne, melyen e szava-
kat olvasom: „ Községi jegyzőknek, valamint 
lelkészeknek és tanítóknak, a kik eziránt egy-
szerű levélben, vagy akár levelező-lapon a m. 
kir. földmívelésügyi ministerium VI. főosztály á-
hozr fordulnak, ez a kötet ingyen küldetik meg.'1 

így hát módja lesz mindenkinek, a ki ren-
dünkből a természet esztétikusainak: a mada-
raknak élete iránt érdeklődik, — ezt a könyvet 
megszereznie. 

Es ezt a könyvet elolvasván, mindenki be-
fogja látni, hogy a madárvédelem igen jelentős 



2 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
427 

közgazdasági kérdés. A piczinv királykamadár 
éven át három milliónál is több rovart emészt 
tol mindenféle állapotában: hol mint petét, 
hol mint bábot, hol mint kifejlett rovart, a mi 
pedig, ha szaporodáshoz jutna, megint töme'n-
te le^éget jelentene. A kék czinege nem is 
Fokkal nagyobb; de éven át hat és fél millió 
rovart pusztít el; de azután még hol 12, hol 
16 fiókát is fölnevel, a mi megint azt jelenti, 
hogy egy ilyen czinegecsalád huszonnégy mil-
lióig való rovart fogyaszt el, vagyis ennyinek 
kártételétől óvja meg a kertet, az erdőt és 
óvja mindenütt, a hol esak hozzá fér. A ki 
pedig tudatlanságból vagy gonoszságból elfogja 
és elpusztítja ezt a szárnyas munkást, annyival 
károsítja a közvagyont, a mennyi rovar meg-
maradt, mert a czinegét, mely a rovart elfogta 
volra, megölte. A régentén madárénektől 
zengő táj csöndes, sőt néma let t ; a szemet 
sem gyönyörködteti a madárnak üdítő szem-
lélése. 

Délszakon élő népek táplálék czéljából hihe-
tetlenül pusztítják a madarat. Mindent elfognak, 
mindent megesznek — még legbizalmasabb 
1 arátunkat, a viskó füsti fecskéjét is! Gépen 
kötött óriási hálókkal elrekesztik a völgyeket, 
a merre a fáradt fecskemadár vonul. Es föl van 
jegyezve az emberiség gyalázatára, hogy három 
madárfogó pár óra alatt tizennégyezer fecskét 
hálózott össze és gyilkolt meg! A mi népünk 
pedig tavaszra kelve, várja ficserékelő barátját; 
de az nem jön meg, mert régen betemetke-
zett kapzsi népek telhetetlen gyomrába! 

Azért történt az, hogy Anglia küldöttje a 
párisi nemzetközi madárvédelmi kongresszuson 
egész határozottsággal kimondotta, hogy a 
mennyiben a földközi tenger népei a tömeges 
madárpusztítással föl nem hagynak — Anglia 
kész hadat üzenni. Hiszen ha a madarakat 
sikerülne mind egy szálig kiirtani, kilencz 
esztendő múlva megszűnnék a vegetáczió, mert 
a kártékony bogarak fölélnék a mezőt, erdőt 
s a szántóföld minden termését. 

Hazánkban is ráfér a jó szó a mellett, hogy 
senki a madár fészkét és fiait bántani ne 
merje. E tekintetben nagyon jó szolgálatokat 
fog tenni Hermán könyve. Darányi földmíve-
lésügyi minister bölcsen tudja, hogy az a 
tanító, a ki érdeklődve fordul e munkáért, át 
is fogja olvasni, hangulatából nem szabadul-
hat : az valamennyi tanítványának szeretettel 
fog a madárvédelem fontosságáról beszélni, 
az hivatása minden során a madárvilág vé-
dője lesz. 

És valóban a madárvédelem érdekében 
senkisem tett többet a tanítónál. Hiszen ez 
nem hatósági, ez társadalmi és nevelési kérdés. 
A madárpusztítás nálunk nem kapzsi étvágy, 

de gyermekcsiny. Es a gyermek hajlékony 
lelkét e kedvteléstől is el lehet vonni, ha 
megérti, mi kárt tesz a maga helytelen mulat-
ságával, könyörtelen szivet mutat ja a jó Isten-
nek e hasznos teremtményei iránt. 

A földmívelésügyi minister úr sok hasznos 
intézkedésével birtokosa a tanítók hálájának, 
elismerésének. Ezen nagyérdekű műnek kiadása 
és terjesztése sokunk háláját és elismerését 
hívja föl. Főleg az a mód, a melylyel rendünk 
nehezebb életviszonyok között lévő tagjainak 
előzékenyen eljuttatja a könyvet, a melynek 
különben ára is esak egy korona. (A könyvet 
legjobb lesz dr. Olgyay László min. segéd-
fogalmazó úrtól (földmívelésügyi ministerium) 
kérni. Elég egy két krajczáros levelező-lap 

: is erre a c-zélra.) 
(Budapest.) Vertier László. 

IRO DAL 031. 
A Lampel-czég (Wodiáner F. és fiai) új 

kiadásai: A mikádó országa. Irta Kelemen 
Géza. Szerző bemutatja Japánt, modern tör-
téneti és politikai fejlődését, s leírja, mint 
küzdötte föl magát a távoli szigetország népe 
egy félszázad alatt fokról-fokra a valódi kul-
túrnépek közé iparban, kereskedelemben, mű-
vészetben. Ismerteti Japán gazdasági, ipari, 
kereskedelmi és művészeti életét, s egész sereg 
érdekes ábrával illusztrálja is a japáni ipar-
termékeket. Az érdekes füzet az Iparosok 
Olvasótára idei évfolyamának 8. száma. Ara 
60 fillér. Hasznos olvasmányok. A Márton fi/ 
Márton szerkesztésében megjelenő Iparosok 
Olvasótára czímű vállalat idei évfolyamának 
9 — 10. száma a vállalat Hasznos Olvasmányok 
czímű füzeteit gyarapítja. A füzet tartalma a 
következő: A magyar ipar a párisi kiállításon. 
(Gelléri Mór.) Az első székely szövőgyár Szepsi-
Sztv Györgyön. (Földi Jenő) A hü barátság. 
(Dr. Neményi Imre.) Körösi Csorna Sándor. 
(Földes Géza.) Jegyzetek a művészetek törté-
netéből. (Pentsy József.) A stájer bányavidék-
ről. (Seemann Gábor.) Régi képek. (Erdélyi 
Gyula.) A kenyér. (Bánfi János.) Ipar és iparos. 
(Lörinezy György.) Az iparosság erkölcsi mél-
tatása. (Csíki Lajos.) Velencze ipartörténetéből. 
(Merényi Kálmán.) A kettős tüzet ára 1 ko-
rona 20 fillér. — Krisztus követeséről. Irta 
Kempis Tamás. Fordította Pázmány Péter. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és szótárral 
ellátta: BeUaagh Aladár. Bellaagh lelkiisme-
retes munkát végzett a sajtó alá rendezéssel. 
Ismerteti a Kempis - irodalmat részletesen, 
magyaráz jegyzetekben minden magyarázni 
valót, s a végén külön Szótárban összeállítja 
Pázmány sajátos szavait. A könyv aranvmet-
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szésű kereszttel díszített ízléses, erős vászon-
kötésben. erős vászontokban jelent meg. Ara 
1'60 korona. — Ut az ingoványon. Ifjúsági 
elbeszélés. Irta Mosdóssy Imre. Legújabb, 
32. száma a Benedek Elek szerkesztésében 
megjelenő Kis Könyvtár-nak. Szerzőnek jó-
liangzású neve van az ifjúsági irodalomban s 
ez az új elbeszélése is rávall úgy világos, 
megnyerő elbeszélő hangjára, mint éx-dekes 
meseszövésére és a serdületlen ifjúság lelkének 
alapos ismeretére. A díszes ezímlappal ellátott 
vaskos kötet ára csinos kötésben 50 fillér. — 
A kisiparos pusztulása. Irta György Aladár. 
Az Iparosok Olvasótára czímü vállalat idei 
évfolyamának 7. száma. Ara 60 fillér. 

A Nagy Képes Világtörténetből megjelent a 
113. és 114. füzet. A maga nemében legszebb épí-
tésíeti emlékünk: a román stvlű jáki templom 
sikerült reprodukczióját találjuk a 113. füzetben. 
A 12 kötetes nagy munka füzetenkint is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek írod. 
Int. Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés útján. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánítot ta: a szegedi jóté-

kony egyesületnek szegény gyermekek felruhá-
zása áital a tanügy érdekében kifejtett műkö-
dé ?e ért. 

Kinevezte: Mi'dbauer Sándor oki. tanítót a 
dubi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Sághy 
Mihály csongrádi és Salgó József báoffy-
hunyadi áll. polg. isk. segédtanítókat a X. 
fizetési osztály harmadik fokozatába r. tanítókká; 
Sófalvi/ Anna oki. kisdedóvónőt a télőri állami 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Polivka Mihály 
oki. tanítói, a bácskereszturi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá: Diménfahi Boldizsár oki. 
tanítót a drassói áll. el népiskolához rendes 
tanítóvá; Kemény Irma oki. tanítónőt a sze-
rencsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Vargha Zsuzsanna topánfalvi 
és Antal Janka csermői állami kisdedóvónőket 
kölcsönösen; Barabás Bella felőri áll. kisded-
óvónőt a gyöngyösi áll. óvodához jelen minő-
ségiben; Bányai Piroska szerencsi áll. el. isk. 
tanítónőt a gyulafehérvári áll. el. iskolához 
jelen minős gében; Lippe Sarolta pöstyéni és 
Zhorszky Margit tiszaújlaki áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen. 

Jóváhagyta: a sopror,vármegyei ált. tanitó-
eguesiilet alapszabályzatát f. évi 30.453. sz. a. 
kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott : Lehrer Mátyás 
újvidéki munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 760 koronát; Tausz István brassó-földvári 
munkaképtelen g. kel. tanító részére évi 560 
koronát; Kordos János nagyrőczei munkakép-
telennek talált áll. el. tanító részére évi 1160 
koronát.; Barbély Gábor gámásza-pusztai szol-
gálatképtelen r. k. tanítónak évi 560 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozot t : 
néh. Tóth Károly volt erzsébetvárosi áll. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Khell Róza részére 
évi 550 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 
Szives tudomásul. Magánügyben czímzett 

levelező-lapot kell mellékelni, mivel csak egye-
seket érdeklő kérdésekre nem válaszolunk a 
lapban. A lap küldése és a hirdetések a kiadó-
hivatal hatáskörébe tartoznak; ilyen dolgokban 
a kiadóhivatalhoz (I. ker. Vár, Iskola-tér 3. sz.) 
kell fordulni. A lapot bélyegtelen kérvényen 
kell kérni a szerkesztőségtől, de a kérvényt alá 
kell iratni a kir. tanfelügyelőséggel. Névtelen 
leveleI et elintézetlenül a papírkosárba dobunk. — 
Cs. F. Kálóz. A Hivatalos Közlönyre Lampel 
Róbert (Wodianer és fiai, VI., Andrássv-út 
21. sz.) könyvkereskedésében lehet előfizetni, 
de csak egy évre fogadják el az előfizetést 
5 koronával. (Miért nem írta alá a teljes 
nevét? A ki tőlünk szívességet kér, legalább 
annyi udvariassággal lehetne irántunk, hogv 
bemutathatná magát! Tanító ön? Alig merjük 
hinni!) — H J . Léczfalva. Nem kell enge-
délyért folyamodni. A magán-tanulót viselet-
ből és szorgalomból nem osztályozzuk. — 
K. M. Budapest. Keresse föl személyesen 
Guttenberg Pál igazgató urat a Rökk Szilárd-
utezai iskolában, a kitől részletes fölvilágosítást 
kap kérdéseire. - Aranyosvidéki. 1. A tanító-
testület gyűlésén (a közs. és áll. isk. utasítás értel-
mében I minden tag köteles jelen lenni: elmara-
dását csak betegséged vagy fontos családi ügngyel 
mentheti ki. Ebből jogosan következtethető, 
hogy oly testületi gyűlés, melyre szándékosan 
vagy tudatosság nélkül nem hívják meg a tes-
tület minden egyes tagját, nem érvényes. Helyesen 
tagadta tehát meg a kir. tanf. jegyzőkönyvük 
aláírását, midőn kitűnt, hogy . . . . tanítónőt 
meg sem hívták arra a gyűlésre s így kötelesség-
mulasztásba hajszolták bele, mert hiszen beteg-
ségi esettel nem mentheti meg nem jelenését. 
2. Ha a tanítónő izolálta magát az egész testü-
lettől. ez hódoljon-e meg. vagy az igazgató, 
vagv a tanítónő ? Mi most a teendő ? Eme 
kérdéseire az a válaszunk: orvosolják a bajt 
gyökeresen. \ a«rv a tanítónőben, vau'v az íu'az-
o . o . 1. —' 
gatóban. vagv a testületben van a hiba. A ki 
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hibás, az engedjen. Hu netalán — a mi igen 
sajnos volna — maguk közt nem tudnának meg-
egyezni, akkor az igazgató jelentse be az ügyet 
az iskolaszéknek; ez aztán maga vagy a kir. 
tanf. a rendes tanítót, igazgatót vagy testületet 
majd utasítja ebbeli kötelessége teljesítésére. 
Csak hívjon össze az igazgató a szokott idő-
ben rendes testületi gyűlést — figyelmeztetve 
a tagokat a rendtartás föntebb említett pont-
jára, •— de hívjon meg mindenkit, s ha a reni-
tenskedés tovább tartana, azonnal tegyen jelen-
tést hatóságának. Tanácsoljuk, hogy a szeny-
nyest odahaza kell mosni; ne vigyék a világ 
elé, ha elkerülhetik. — Babits J . Köteles a 
2 hónapi szünidőre, midőn katonai gyakorlatra 
bevonul,, saját költségén kántorhelyettest állí-
tani ? Altalános rendelet nincs ugyan arra 
nézve, hogy ily esetben ki fizesse a helyettest; de 
méltányosságból elvárható, hogy az iskolafön-
tartó fizesse, mert hiszen a tanító törvényes 
kötelezettségének tesz eleget a bevonulással, 
mely költségébe kerül. Más részről preczedens 
is van reá. hogy a fegyvergyakorlatra bevonuló 
tanítók, tisztviselők arra az időre sértetlenül 
megkapják fizetésüket. (Tehát ha helyettes 
kellene, az iskolaföntartó fizeti.) A minister-
tanács 1898. évi nov. 16.-án tartott ülésében 
elhatározta, hogy a 8 heti katonai kiképeztetés 
czéljából bevonuló póttartalékos állami tiszt-
viselők, altisztek és szolgák eme 8 heti idő-
tartamra fizetéseik élvezetében meghagyatnak. 
A közokt. min. (1898. évi 8498. eln. sz. a.) 
körrendeletben fölszólította az állami és köz-
alapítványi hatóságokat, hivatalok, intézetek 
vezetőit, hogy a fegyvergyakorlatok tartamára 
való helyettesítés iránt idejekorán gondoskod-
janak. (Tanítók Tanácsadója 121. lap.) — 
K. I . R. Az iskolaföntartó köteles gondoskodni 
az iskolaépület meszeléséről és tisztogatásáról. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A gondnoksági utasítás, mire e sorok 

megjelennek, alkalmasint szintén kikerül sajtó 
alul. A terjedelmes munkálatot bőven — egy 
nyomtatott íven — fogja ismertetni a Tanítók 
Tanácsadója cz. útmutató könyv. Az állami 
iskolákat e kiválóan érdeklő fontos ügyről 
közelebb lapunk is fog ismertető czikket kö-
zölni. Az új utasítás már a szeptemberrel kez-
dődő új iskolai évben életbe lép. 

— Az országos tornaverseny pünkösd két 
ünnepén kitűnően sikerült; első nap ugyan az 
eső kissé megzavarta az ünnepet, de azért a 
fiúk jó kedvvel végezték mutatványaikat. 

Impozáns látványt nyújtott a közel 4<>00 
egészséges .arczú ifjú föl vonulása és lélekemelő 
volt, midőn ezek az ifjak együttesen elénekel-
ték Kölcsey Hymnnsát, melyet a közönség 
kalaplevéve hallgatott meg. Pünkösd hétfőjén 
József kir. herczeg is megjelent fönséges nejé-
vel a tornaversenyen. A kir. herczeget, a ki 
szemmel látható érdeklődéssel nézte végig a 
mutatványokat, 117«S5ÍCS minister fogadta. A 
nagyközönség érdeklődése mind a két napon 
impozánsan nyilvánult meg a verseny iránt s 
a rengeteg tribünök egészen megteltek. Számos 
tanítóképző-intézet ifjúsága vett részt a ver-
senyeken, melyekről csak a legnagyobb elis-
merés hangján szólhatunk. 

— A tanítók és a szaksajtó. Biharmegve 
érdemes kir. tanfelügyelője: Sipos Orbán oszt.-
tanáesos fölszólította a vármegye állami taní-
tóit, hogy kisérjék figyelemmel főleg a minden-
hová eljutó Néptanítók Lapjában megjelent 
czikkek tartalmát és a tartalom rövid kivona-
tán kívül közöljék vele a czikkekről alkotott 
véleményüket. Ez a nagyon helyes és ország-
szerte kívánatos intézkedés máris bevált, a 
mennyiben a tanítók a fölszólításnak igyekez-
nek lelkiismeretesen eleget tenni és a beérke-
zett jelentések közlését a kir. tanfelügyelő úr 
most megkezdte a nagyváradi „Népnevelési 
Közlöny"-ben, mely f. é. 9. számában közli 
Pokoly Kálmán fugyi-vásárhelyi tanító talpra-
esett dolgozatát. A beérkezett jelentésekből a 
kir. tanfelügyelő úr arról győződött meg, 
hogy .állami iskolái vezetése tekintélyes rész-
ben szakavatott tanférfiakra van bízva, a kik 
nemcsak tudnak és akarnak, de szeretnek is 
munkálkodni, és hogy munkájukban nemcsak 
önmaguk örömét leljék, hanem a hatóságok 
megelégedését és elismerését is kivívhassák, 
ön- és továbbképzésükről igen szivesen gon-
doskodnak." Kitütő módja ez annak, hogy 
egészséges tanügyi közszellem keletkezzék s 
hogy a tanítók megszokják a szaklapok olva-
sását. Üdvözöljük ez intézkedésért Biharmegye 
nagyérdemű kir. tanfelügyelőjét: Sipos Orbán 
oszt.-tanácsos urat! 

— Yilág folyása. A delegácziók f. hó 
20.-án kezdték meg működésüket. A delegá-
cziók üdvözlésére 0 Fölsége rövid, de minden 
tekintetben megnyugtató beszédben válaszolt. 
Az európai béke föntartása tekintetében a 
kilátások megnyugtatók s a hadügyi kormány-
zat sem lépett tol ez idő szerint nagyobb köve-
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telesekkel. Fájdalom! — csak „ez idő sze-
rint," mert már a jövő évben új ágyuk beszer-
zése tetemesen emelni fogja a hadügyi költség-
vetést. A külügvminister beszéde (expozéje) is 
megnyugtató s arra tanítja a politikusokat, 
hogy különösen a Balkán-félsziget eseményeit 
kisérjék állandó figjelemmel, mert veszély 
egyelőre csak onnét fenyegethet. A delegá-
cziók valószinüleg junius 12.-ig elvégezik tár-
gyalásaikat, a mikor aztán az országgyűlés 
képviselőháza ismét folytathatja félbeszakított 
munkálkodását. 

— Jubileum. Szegeden igazi: 40 (nem 25) 
éves jubileumot ültek folyó hó 17.-én. Nagy 
Ferencz igazgató-tanítót illette az ünneplés, 
ugyanazt, a kinek érdemeit mi is méltattuk 
lapunk folyó évi 16. számában. Az ünnepen 
képviselve volt Szeged város egész értelmisége. 
A jnbilánst a belvárosi tanítótestület nevében 
Knvesy József üdvözölte. A beszéd közben le-
hullott a lepel az igazgató-tanító arczképéről. 
A tanítványok üdvözlése után dr. Becsey 
Károly mondott üdvözlő beszédet a volt-tanít-
ványok nevében Tergina Gyula dr. kir. tanfel-
iigvelő is üdvözölte a jubilánst, a ki köszönő 
beszédében szeretettel szólt tanítói pályájáról, 
melv neki csak tiszta örömet szerzett. A jubi-
láris ünnep után lakoma következett, melyen 
Szeged művelt társadalma szintén szépen volt 
képviselve. 

— Tanító-árvák fölvétele a Magyar-
országi Tanítók Árvaházáha. A jövő iskolai 
év kezdetére nevezett árvaházba néhány új 
tanító-árva fog fölvétetni. A betöltendő helyek 
közül az egyik a pestmegvei tanítók alapít-
ván\i helye s ígv érre csakis pestmegyei 
tanító árvája pályázhat. A többi helyre Magyar-
ország bármely vidékén működött kisdedóvó, 
elemi, felső nép- és polgári iskolai tanító, 
tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő árvája 
pályázhat. Előnyben részesülnek azok az árvák, 
a kik az állami tanítói árvaházakba való 
fölvételi jogosultsággal nem birnak és a kiknek 
szülőik az arvaházi egyesület tagjai voltak és 
kötelezettségöknek eleget is tettek. Ha az 
árva szülői az árvaházi egyesület tagjai nem 
lettek volna, akkor az árva szülőinek a nevére 
a 20 frtos tagsági tőkét (örökös tagsági díjat) 
az egyesület pénztárába kell előzőleg befizetni. 
A fölvétel iránti folyamodványok legkésőbb 
f. é. junius 15. d. e. 12 óráig Tóth József 
kir. tanácsos, pestmegyei kir. tanfelügyelő 
úrhoz, mint az egyesület elnökéhez (Budapest, 
VIII. ker., Szentkirályi-utcza 3. sz.) küldendők. 

A folyamodványhoz melléklendők: 1. a föl-
veendő árva keresztlevele (sz'Aletési bizonyít-
vánva), 2. a testi épségét és a megejtett 
himlőoltást igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a 
mult évi iskolai bizonyítvány és látogatási 
bizonyítvány a jelen iskolai évről. 4. az atyja, 
esetleg az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 
5. a testvérek számát és azok korát feltüntető 
családi értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi 
bizonyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az 
árva teljesen vagyontalan és hogy az özvegy 
anva minő jövedelmi forrásból tartja fönn 
magát, 7. hivatalos okirat arról, hogy az 
özvegy anya és annak árvái kapnak-e és 
mennyi segélypénzt a tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból vagy bármely más alapból, 8. az 
atya, esetleg az anva tanító voltát igazoló 
bizonyítvány és 9. az anyának, esetleg a 
gyámnak két tanú előtt aláirt abbeli nyilat-
kozata, hogy az árva számára a tanítói nyug-
díjalapból járó nevelési pótlékot és az általa 
esetleg élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak 
szolgáltatja át. Tóth József, egyesületi elnök. 
Bohn József, árva-atya. 

— Követésre méltó. A marostordamegyei 
általános tanítótestület elnöksége fölhívást kül-
dött a kávéházak, vendéglők és a kaszinókhoz, 
valamint a tagjai útján a helybeli és vidéki 
iskolás-gyermekektől a szülőkhöz és őket a 
Tanítók Háza gyufájának fogyasztására föl-
kérte. Ebben a fölhívásban hivatkozik arra, 
liogy a tanítók, kik egész életükben a mások 
nevelésével és oktatásával foglalkoznak, azért 
folyamodnak éppen a gyermekek útján é- leg-
közvetlenebbül a szülőkhöz, mert Beisner 
Emánuel békésgyulai gyufagyáros a fönti 
czíinen forgalomba hozott négyféle (kakas, 
svéd, kis zsebtok és kénes) gyufa tiszta jöve-
delméből 5%-ot juttat a Tanítók Házának, 
hol a tanítók felsőbb iskolába járó gyermekei 
internátusi ellátásban részesülnek és arra segít-
tetnek, hogy tehetségük szerint a legmagasabb 
fokú kiképeztetésben is részesülhessenek. A 
czél, mondja e fölhívás, szép és nemes. Kom-
mentár hozzá nem kell. Éppen azért bízunk 
mi is abban, hogy közönségünk s nagyrészben 
a tanítók eléggé nem méltányolható hazafias 
munkálkodásának immár hasznát látó szülők, 
nem késnek az ajánlott gyufa használatával 
azt elősegíteni." — A marostordamegyei ált. 
tanítótestület ez eljárását melegen ajánljuk 
követésre hazánk összes tanítóegyesületeinek és 
járásköreinek szíves követésre s kérjük, hogy a 
gyújtó ajánlásához a Tanítók Háza szappanjá-
nak ajánlását is vegyék föl. Ha a tanítóság 
az egész országban megmozdul ilvképen, és 
ha a nép által majdnem kizárólag fogyasztott 
kénes gyufa terjesztésében is buzgólkodni fog, 
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ezrek és ezrek juthatnak ezen a réven a 
Tanítok lláza föntartására. Az Eötvös-alapnak 
még ma sincs több 3000 tagjánál (28 ezer 
tanító közül!), róvják le t. kartársaink legalább 
az iparczikkek ajánlásával a Tanítók Háza 
iránt tartozó kötelességöket! — Itt említjük 
meg. hogy Pietrasevszh/ Aranka székesfővárosi 
tanítónő dicséretes módon propagálta ipar-
czikkemket KöJ) anyán, Eckstein Lipót Salgó-
Tarjánban két kereskedővel rendeltette meg 
gyújtónkat. Ravasz Lajos meg Duna-Földváron 
teremtett piaczot iparczikkeinknek. Sok ily buzgó 
tanítónőt és tanítót a — Tanítók Házának! 

— A Tanítók Háza szappanja, mely eddig 
(a kezdet nehézségeinél fogva) csak kisebb 
mennyiségben volt kapható, már nagyobb 
mennyiségben is megrendelhető a központi rak-
tárban: VI., Lázár u. 12. sz. a. Fölhívjuk erre 
a körülményre úgy fővárosi, valamint vidéki 
kartársaink szives figyelmét. Kövessenek el 
minden lehetőt, hogy ez az iparczikkünk min-
den kereskedésben található legyen; fogyasz-
szák elsősorban maguk és ajánlják ismerőseik-
nek s általában hassanak oda, hogy a társa-
dalom, mely a tanítóságnak oly sok hálával 
tartozik, szintén támogassa ezen, különben 
kitűnő, iparczikk fogyasztásával a tanítóság 
humanitárius intézményeit. Mivel számosan 
azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy 
tétessék lehetővé a tanítóknak a szappanból 
mintákat kapni: a központi raktárhoz fordul-
tunk s az most közli velünk, hogy tanítóknak, 
tanítónőknek, sőt magánosoknak is, 5 kilós 
csomagot 4 K. beküldése után, vagy akár 
usáiivétellel is, bárhová bérmentve küld. T. kar-
társainknak még csak annyit mondunk, hogy, 
ha a kolozsvári Tanítók Háza is fölépül, az 
Eötvös alapnak e két főiskolai internátusa fön-
tartásához évenkint legalább 40 — 50 ezer 
koronára lesz szüksége. Sapienti sat! 

— A Tanítók Tanácsadóját Józsa Antal, 
Gömör-Kishont érdemes tanfelügyelője a követ-
kező fölhívásban ajánlotta megyéje tanítóinak : 
„Sokszor tapasztaltam, hogy a tanító urak 
közül sokan a népoktatási intézetek dologi és 
személyes ügyeinek intézésében kellő jártas-
sággal nem bírnak. Tömérdek a száma azok-
nak a tudakozódásoknak, a melyeket az állami 
segélyezés, a tanítók illetményei, az iskolai 
rendtartás, a tanítók nyugdíj-ügyeinek stb. stb. 
kérdésében hozzám intéznek. En minden alka-
lommal a legszívesebben adom meg a szük-

séges tájékoztató fölvilágosítást, mindazonáltal 
azt tartom, hogy csak magának az iskolángyí 
admhiisztrácziónak a javára szolgálna, ha a 
népoktatási intézetek vezető-személyzetének 
tagjai az őket legközvetlenebbül érdeklő üayek 
kezelésének és elintézésének módjaiban a kellő 
jártasságot lehetőleg elsajátítanák. A tanítóság 
régi barátjának: a Néptanítók Lapjának lelkes 
és buzgó szerkesztői Ujváry Béla és dr. Göőz 
József urak jöttek most segítségünkre az által, 
hogy „Tanítók Tanácsadója" czímen olyan 
hézagpótló könyvet adtak ki, melyről rövid 
szavakkal csak azt a dicséretet lehet mondani, 
hogy ebből mind ay.t könnyű szerrel megtud-
hatják a t. tanító urak, a mii e csak a hiva-
talos életben egyáltalán fogva szükségük lehet. 
A „Tanítók Tanácsadója" tehát mellözhe'ővé 
tesz minden fölösleges és időrabló személyes vagy 
Írásbeli tudakozódást. Miért is ezt a becses köny-
vet melegen ajánlom a t. tanító urak figyelmébe. 
Megszerezhető a „Néptanítók Lapja" kiadó-
hivatalában 2 K. 60 f. árért. Rimaszombat, 1901 
február hó 26. Józsa Antal, kir. tanfelügyelő." 

— IT j iparczikk a Tanítók Házai ja-
vára. Az Eötvös-alap elnöksége a hozzá töme-
gesen beérkezett ajánlatok közül újabban 
ismét elfogadott egyet, melytől szép eredmé-
nyeket vár humanitárius czéljai javára. Szer-
ződést kötött Hochsinger testvérek budapesti 
téntagyárával, mely különféle téntát fog gyár-
tani „Diák-ténta" elnevezés alatt a mi fő-
iskolai internátusaink javára. Fölhívjuk rá jó 
eleve a t. kartársak szíves figyelmét! 

— A baromfitenyésztés a legjövedelme-
zőbb foglalkozás. Olvasva a mult évi hiva 
talos statisztikai kimutatást, látjuk, hogy 
hazánkból a lefolyt évben 72 millió korona 
értékű baromfit vittek ki. Tehát a kivitt és a 
külföldi nagy piaezokon értékesített baromfiért, 
tojásért és tollért több pénzt kaptunk, mint a 
kivitt buzatermékekért. Ki hitte volna ezt 
csak pár év előtt is, hogy baromfitenyésztésünk 
oda fog fejlődni, . hogy ősi foglalkozásunk 
legszámottevőbb termelési ágában a kivitelün-
ket pénzértékben túl fogja szárnyalni. Pedig 
az így van, ez megdönthetetlen tény. A kereslet 
baromfi és ezek termékeit képező élelmi és 
használati czikkek iránt folyton fokozódik, a 
mi annyit jelent, hogy baromfit okszerűen 
tenyészteni, egy meghatározott és jól átgondolt 
irány szerint, minden kapkodás és kísérletezés 
mellőzésével, igen érdemes, sőt a legjövedel-
mezőbb foglalkozás. Minden kétséget kizáró 
dolog, hogy hazánk baromfitenyésztésének 
gyors föllendülésénél igen lényeges szerepe 
volt a Hreblay Emil kir. állattenyésztési 
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felügyelő által írt és több mint 10.000 pél-
dányban kiadott és igen kedvelt baromfi-
tenyésztési szakmunkáknak, melyek közül külö-
nösen a „Tyuktenyésztést" és a „PulykaUnyész-
ti-st" tárgyaló kiváló két műre hívjuk föl 
tisztelt olvasóink figyelmét. E két munka 
egyenkint 2 korona beküldése ellenében kap-
ható a m. kir. állami baromfitenyésztő-telep 
kezelőségénél Gödöllőn. 

— Rövid hirek. A Tanítók Háza gyufáját 
Villányon Seiler Gábor kartársunk ajánlatára 
Gyimóthy Jákó kereskedő megrendelte, Eszter 
gombán pedig egy nyugalmazott tanár közben-
járására Németh Géza tőzsdetulajdonos rendelte 
meg a mi gyújtónkat s azt állandóan árusí-
tani fogja. Kívánatos, hogy a környékbeli 
tanítóság is onnét szerezze be gyujtószükség-
letét; az említett üzlet a legjártabb forgalmi 
úton: a Lőrincz- utczában van. Losonezról 
meg Bibori Bálint kartársunk értesít, hogy 
a losonczi és losonczvidéki tanítók is használ-
hatják már a Tanítók Háza gyufáját és szap-
panját, mivel Belágli Lajos jónevü kereskedő 
s az ottani tanítótestület pártoló tagja kereske-
dését bőven ellátta e két iparczikkel. — Jubi-
If um. F. bó 14.-én ülte meg csendes családi kör-
ben Hajas Mihály, kántortanítóságának 25-ik 
évfordulóját Dunapentelén. Ez alkalommal 
visszaemlékeztek ama 111 évre, melyet nagy-
apa, apa, fivér és ő megszakítás néikül töl-
töttek be az ottani kántortanítói álláson. — 
Fölavatási ünnepély. A gölniczbányai áll. kis-
dedóvó-intézet fölavatási ünnepélye f. é. május 
hó 19.-én ment végbe Druisner György kir. 
segédtanfelügyelő és nagy intelligens közönség 
jelenlétében. A felügyelő-bizottság elnöke üd-
vözlő sürgönyt küldött a vallás és közoktatás-
ügyi ministerhez. — A Magyarországi Tanítók 
Árvaházi Egyesülete ez évi közgyűlését f. é. 
junius hó 22.-én d. u. 6 órakor a Magyaror-
szági Tanítók Arvaházában, I. ker., Alkotás-
utcza 1/c. tartja meg. — Schultz Imre, a 
pécsi kath. tanítóképző-intézet nagyérdemű 
tanára, 30 évi szolgálat után közelebb nyug-
díjba lép, de a hazai közoktatásügy e fárad-
hatatlan munkása a nyugalomban sem fog 
pihenni, mert folytatja irodalmi munkásságát. 
S' huttz Imre tudvalevőleg nem kevesebb, mint 
100 és néhány tankönyvet írt és jelenleg egy 
iskolaügyi havi folyóiratot szerkeszt, mely 
Pozsonyban jelenik meg. A nyugalomba, illető-
leg most már egészen gazdag könyvtárába 
vonuló tanár tiszteletére volt tanítványai búcsú-
iinnepet fognak rendezni. — A szolnoki szülői 
konferencziáról írt közleményünkben az állt, 
hogy jelen volt azon Vantsa György „debre-
czeni ipariskolai igazgató" is. Most Vantsa 
Gy. annak a kijelentésére kér minket, hogy ő 

nem ipariskolai „igazgató," hanem ipariskolai 
„tanító." — A Tanítók Háza javára a nagy-
laki állami iskola tantestülete Nagylakon, 
junius hó 3.-án az iskola leánynövendékeivel 
a városháza nagytermében tánczczal egybekö-
tött szinielőadást rendez. — Gyűlések. A csik-
megyei általános tanítóegyesület évi rendes köz-
gyűlését folvó évi május hó 27. ik és 28.-ik 
napján Csik-Szeredában a polgári leányiskola 
nagytermében tartja meg, mely alkalommal a 
Tanítók Háza javára jótékonyczélú este'lvt ren-
dezett. A pozsonymegyei tanítótestület Pozsony-
Szent-Györgyön május 28.-án tartja XXVII. 
közgyűlését. .1 gyergyói róni. kath. tanító-
egyesület tavaszi rendes közgyűlését Gyergyó-
Ditrón junius hó 3.-án fogja megtartani. A 
délm agyar országi tanítóegyesület idei közgyűlését 
Dettán tartja meg julius első három napján. 
Ezzel kapcsolatban a Magas-Tátrába tanul-
mányi kirándulást rendez. E kirándulásban 
részt vehet az egyesület minden tagja és barátja. 
Előzetes jelentkezést junius 25 ig kérne, még 
pedig Temesvárra a Délvidéki Tanítói Takarék-
szövetkezet igazgatóságánál. A mosonmegyei 
ált. tanítóegyesület[ május 30.-án tartja köz-
gyűlését Magyar-Ovárott. A mohácsvidéki róm. 
kath. néptanítóegyesület május 30-án Német-
bólyban közgyűlést tart. A szabolcsmcgyei 
tanítóegyesület nyíregyházai járásköre junius 
hó 5.-én Nyíregyházán tartja tavaszi gyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : 1. Tanítók 
Házára: Herskovits Lajos (Nádas) 1 K.; 
Cservenka Győző (Sas vár) 40 f.; Gyüre Péter 
(Eperjeske) 1 K.; gyűjtés a „Sásdvidéki r. 
kath. tanítóegyesületnek" Mag var-Széken tar-
tott gyűlésén (Friesz György kartársunk egy 
doboz Tanítók Háza gyufáját mutatott be a 
közebéden; a gyufa hamarosan elfogyott, a 
doboz meg liczitáczión a beküldölt összegért 
kelt el) 5 K. Átadtuk Schmidt Albin pénz-
táros lírnak (VII. Wesselényi u. 52. sz.) 

— Halálozás. Ludaser János pátyódi nyu-
galmazott tanító 62 éves korában Csengerben 
elhunyt. Áldás emlékére! 

--- Minden magyar tanító határozottan 
követ élje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tarta lom : A fészek oltalma. Vn/lay József. — 
A tanítóegyesületi élet fejlesztése. Zooányi Lajos. — 
Nyugdíjügyünk. Brózsik Pál. — Az évzáró vizsgála-
tokról. Tótli Lajos. — Egyesületi elet. — Szünóra: 
Ébresztő (Vers.) Vnrgyas Endre. — A madarak hasz-
náról és káráról. Verner László. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gőőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 22 - ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A temesvár i lcözségi elemi népiskoláknál több 

tanítói állásra folyó évi junius hó 5-iki határidővel 
pályázat hirdettetik. A tanítói évi járandóságok a 
következők: aj a város iskoláiban töltött első tíz 
évben 1320 korona; bj a tizedik év után a huszadik 
év végéig évi 1400 korona; c) a huszadik szolgálati 
év után 1500 korona és mind a három fizetési foko-
zatban 500 korona lakpénz, esetleg természetbeni 
lakás; azonfelül a törvényes 100 korona ötödéves 
korpótlék. Fölhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
állomások egyikét elnyerni óhajtják, hogy kereszt-
levéllel (születési bizonyítványnyal), tanulmányaikról, 
tanítói és egyéb képességükről, valamint az eddigi 
gyakorlati működésükről szóló okmányokkal fölsze-
relt folyamodványukat f. évi junius 5-éig a temes-
vári községi iskolaszéki elnökséghez nyújtsák be. 
Temesvárott, 1901 április 30. Dr. Telbisz Károly s. k., 
kir. tanácsos, polgármester, iskolaszéki elnök. 

(438—II—2) 
A karozagl ev. reform, egyház elemi fiú- és 

leányiskolájánál egy nyugdíjazás és egy halálozás 
folytán megüresedett rendes tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalma egyenkint évi 1000 korona 
készpénz törzsfizetés és 100 korona lakbér, az egy-
házi pénztárból évnegyedenkint, előre fizetve. Egy 
évi sikeres működés esetén állandósíttatnak. Az 
állomás f. évi szeptember 1-én foglalandó el. A meg-
választottak kötelesek a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület A) tanterve szerint vezetni a reájok bízott 
bármely osztályt. A megválasztottak tanév bezárása 
előtt állásaikat el nem hagyhatják. Ev. reform, 
vallású, okleveles tanítók kellőleg fölszerelt kérvé-
nyüket 1901. évi junius hó 8-ig bezárólag nyújtsák 
be alulírotthoz. Karczag, 1901 május 14-én. Hajnal 
Elek, ev. ref. lelkész s iskolaszéki elnök. 

( 4 3 9 - I I - 2 ) 
A zsarnói ev. ref. kántortanítóságra pályázat hir-

dettetik. Javadalma: 248 korona államsegély; 80 
korona az egyház pénztárából; 5 hold szántóföld; 
4 hold ré t ; 4 köböl buza; 9 köböl gabona ; 16 mé-
ter tűzifa; tandíj mindennapi iskolástól 1 véka 
gabona, 2 korona; ismétlősöktől 2 korona; legelő ; 
stóla 10 korona. Tankötelesek száma 3-5—40. Föld-
adót az egyház fizeti. Okleveles tanítók fölszerelt 
kérvényüket junius 9.-ig Arday Dániel lelkészhez 
küldjék. (Póstahely Torna.) Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. (437-11—2) 

A szentgotthárdi róm. kath. népiskolánál elhalá-
lozás folytán üresedésbe jö t t osztálytanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. 1. Evi fizetés 800 korona, mely 
havonkint előleges részletekben fizettetik ki a város 
pénztárából. 2. Természetbeni lakás. A tanítónő kö-
teles az iskolaszék által kijelölt osztályban tanítani 
és a kézimunka-oktatást is ellátni. A pályázni 
szándékozók kellőleg fölszerelt kérvényeiket f. é. 
junius hó 22-ig bezárólag főt. dr. Berger Máté plé-
bános, iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. Az állo-
más szeptember 1-én foglalandó el. Szentgotthárd, 
1901. évi május 23-án. Pum Károly, iskolaszéki 
jegyző. (464—1—1) 

Váczhoz közelfekvő rádi magyar-tót nyelvű evan-
gélikus leányegyház kántortanítót keres. Jövedelme : 
tisztességes lakás és kerten kívül párbérből 65 pár 
után páronkint 1 kila rozsbuza és 2 korona, továbbá 
4 hold föld, melyet a hivek bemunkálnak; 3 öl fa 
hazaszállítva és fölvágva és 1 szekér széna. Borvált-
ság fejében páronkint 1 korona. Tanításért minden 
tanuló után 2 korona és 1 csirke ; ismétlősökért a 
községtől 30 korona. Ezenkívül stóla, offertorium és 
esetleg korpótlék. Folyamodványok f. é. junius 30-ig 
a váczi ág. h. evangelikus lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (459-1—1) 

Betöltendő a szedl icze i állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles taní-
tók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi július hó 10-ig Sárosvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Csak róm. 
kath. vallású tanítók pályázhatnak, kik külön díja-
zásért helyben és a tanórákon kívül a kántori teen-
dőket ellálni kötelesek. Eperjesen, 1901. évi május 
hó 21-én. Matavovszky Béla, kir. tanfelügyelő. 

(25/h -I—1) 
A törökkoppányi kántortanítói állás f. évi jun. 

hó 4-én pályázat útján betöltetik. Fizetése becslés 
szerint 1430 korona. Nyugdíjigénye 1228 korona. 
Személyes megjelenés is kívántatik. Az iskolaszék. 

(451—1—1) 
Pályázat. A vezetésem alatt álló magy. kir. rákos-

palotai leány-javító-intézetnél újon rendszeresített az 
1893 : IV. törvényczikk XI. fizetési osztályának meg-
felelő évi 1000 vagyis egyezer korona fokozatos tiszti 
járandósággal s egy szobából álló intézeti lakással, 
valamint naponkint a családban nyert háromrendű 
étkezéssel összekötött családfősegédi állásra nyilvá-
nos pályázatot hirdetek. A családfősegéd feladata az 
intézet igazgatóságának utasításaihoz képest a reá 
bizott növendék-csoportokat nevelni, tanítani és ok-
tatni ; köteles ennélfogva a nappalt s a körülmények-
hez képest az éjjelt is a növendékekkel együtt töl-
teni s életmódját az intézet házi és napi rendjéhez 
alkalmazni. Pályázhatnak elemi népiskolai és ipari 
képesítéssel bíró oly érettebb korú hajadon, vagy 
gyermektelen özvegy tanítónők, kik harmonium-
kisérettel az ének tanítására is alapos képességgel 
bírnak. A sajátkezűen megírt, egykoronás bélyeg-
gel ellátott s a pályázónak születési, egészségi 
állapotát igazoló, valamint képesítéseiről s eddigi 
működéséről kiállított, szabályszerűen fölbélyegzett 
hiteles bizonyítványokkal fölszerelt pályázati kér-
vény a nagyméltóságú magy. kir. igazságügyminis-
teriumhoz intézve, az iskolai felsőbbség útján leg-
később folyó évi junius hó 15-ik napjáig hozzám 
küldendő, avagy nyújtandó be. A kinevezés egyelőre 
ideiglenes minőségben történik s csupán egy évi 
teljesen kifogástalan szolgálat után fog a véglegesí-
tés bekövetkezni. Rákospalotán, 1901 május hó 21-én. 
Jónás Józsefné, igazgató. (456—II—1) 

Fotos-Martonos (u. p. Gidófalva, Háromszékvár-
megye) községi tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalom: lakás, kert, VI-. hold kaszálós, 2 öl 
tűzifa, 800 korona fizetés s a törvényes évötödös 
korpótlék. Okmányaikat a pályázni kivánók junius 
10-éig Magyarosi József iskolaszéki elnökhöz adják be. 

(457—1—1) 
A külsöböcsi (Borsodmegye) ev. ref. tanítói hiva-

talra pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. Minden 
házaspártól 1 véka rozs és 10 fillér (156 pár). 
2. Minden iskolásgyermektől 1 véka árpa és 40 fillér 
(70 gyermek). 3. Minden ismétlőstől 2 korona (30 
gyermek). 4. Tüzelőre 40 korona. 5. Stóla 40—50 
korona. 6. Szántóföld: 4237 • - ö l ; faiskola: 600 Q ö l ; 
luczernás: 400 (_ -öl. 7. 2 drb szarvasmarha és sertés-
tartás. 8. Jó lakás. 9. A föld adóját az egyház fizeti, 
munkáját végezteti, termését — valamint a 40 ko-
rona értékű tüzelőanyagot is — behordatja. Köteles-
sége 6 osztályú vegyesiskolát az egyh. ker. tanterv 
szerint vezetni, minden harmadik héten a belsőböcsi 
templomban kántori szolgálatot teljesíteni. A hivatal 
szept. 1-sején elfoglalandó. Kérvények junius hő 
20-ig küldendők Belső-Böcs (u. p. Berzék) az iskola-
széki elnökséghez. (450—II—1) 
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A ráczkeve l községi iskolánál halálozás folytán 
megüresedett fitanítói állásra 1000 korona fizetéssel 
és természetbeni lakással 1901 junius 22-diki lejá-
rattal pályázat nyittatik. A megválasztott tanító 
a reá bizott iskola vezetésén kívül a politikai köz-
séggel 1894 aug. 13-án kötött, felsőbb hatóságikig 
megerősített „Szerződés" II. pontja értelmében köteles 
az ev. ref. egyház szertartása szerint a naponkénti 
isteni tiszteletet orgona-kiséret mellett és a temeté-
seket végezni, mely szolgálatáért az egyház által 
200 korona készpénzzel, 300 kéve pirtlivel és 2600 
lélek után járó temetési stolával díjaztatik. Az állás 
1901 szept. 1-én foglalandó el. Pályázati kérvények 
a fent kitett időig alulirt iskolaszéki elnökhöz nyúj-
tandók be. Ráczkeve, 1901 junius 21. Tóth Pál, ref. 
lelkész, községi iskolaszéki elnök. (461—1—1) 

A lápaföi reform, egyház kántortanítói állására 
pályázatot nyit. Javadalom: 16 hold föld, 15 hekto-
liter rozs, 4 öl keményfa, 220 korona készpénz; 
tandíj minden gyermektől 31 liter tavaszi, egy 
csirke ; ismétlők oktatásáért 16 korona a községtől. 
Kényelmes lakás, 2 szoba padlózva, konyha, kamra, 
melléképületek^ gyümölcsös és konyhakerttel. Gyer-
mekek száma 32. Harmónium van. Állomás szept. 
1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények julius l-ig 
alulirotthoz küldendők. Lápafő, pósta: Nak, Tolna-
megye. Fejes György, lelkész. (463—I —1) 

A drávapalkonyai (Baranyam.) ref. orgonista-
kántortanítói állomásra. Fizetése: minden pár egy 
nyolezada (17'4 liter) búzát, két nyolezada csöves 
kukoriczát, tetézve, egy koronát; minden iskolás 
gyermek 84 fillért, két nyolezada csöves kukoriczát 
tetézve és egy csirkét fizet. Az egyház fizet 20'/» 
köbméter hasábtüzifát; ezenkívül 13-/s köbmétert az 
iskola fűtésére, melyet föl is vágat. Yan 532 Q-öl 
kertje, 370 [ -öl szántóföldje, melyet megszántanak 
s a közlegelőben legeltetési joga, ó temető kaszálása. 
Stóla. Tisztességes lakás, gazdasági épületekkel. Ezen 
fizetés most megjavíttatik. Minden gazda fizet még 
állami egyenes adója után 5%-t, mely 140—150 
koronát fog kitenni, csak egyházhatósági megerősí-
tésre vár. Van 162 pár, az ág. evangélikusokkal —-
ha ide csatoltatnak — lesz 180 pár, 34 iskolás-gyer-
mek. Okleveles tanítók és végzett képezdészek 
pályázhatnak. Pályázati határidő junius 30. Állomás 
szeptember 1.-én elfoglalandó. Pályázati kérvények 
okmányokkal, az életkort is igazolva, Szabó József 
ref. lelkészhez intézendők Dráva-Palkonya (u. p. Dráva-
Szabolcs). (453—1—1) 

A nyúlás i (Mosonmegye) róm. kath. iskolánál 
üresedésben levő osztálytanítói állomásra, melynek 
évi jövedelme 720 korona, egy bútorozott szobából 
álló lakás, junius 29-ig pályázat hirdettetik. Kérvé-
nyek főt. Maár József plébános, iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők. Pneiszl János főtanító, iskolaszéki 
jegyző. (465—1—1) 

A soproni ág. hitv. ev. egyházközség elemi nép-
iskolájánál egy rendes tanítói állás üresedésbe jővén, 
arra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással járó 
jövedelem : 1. Évi 1700 korona fizetés és öt 100 ko-
ronás ötödéves pótlék. 2. 400 korona lakbér, esetleg 
természetbeli lakás. 3. Tizennyolcz köbméter keménj 
hasábfa. Pályázhatnak ág. hitv. ev. okleveles tanítók, 
kik a magyar és német nyelvet tökéletesen bírják 
és az ének- és tornatanításban is jártasak. A válasz-
tás egy próbaévre történik : ha azonban oly tanítóra 
esik a választás, ki már véglegesen hivatalban volt, 
az egyházközség a próbaévtől eltekint. Az állomás 
f. é. szeptember l-jével foglalandó el. A kereszt-
levéllel s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folya-
modványok f. 1901. évi junius 30-ig az egyházköz-
ség elnökségéhez, nt. Brunner János lelkész úrhoz 
czímezve, küldendők. Sopronban, 1901. évi május hó 
15-én. Gebhárdt József, felügyelő. (467 II —1) 

Kis-klrá lysági (Csongrádm.) uradalmi puszta 
róm. kath. tanítói állomásra, a kinevezettnek máshol 
lett megválasztatása folytán junius 8-ig újra pályázat 
nyittatik. Javadalmazása: tisztességes lakás, 600 
kor. készpénz, 10 ster hasábfa, 1 hold szántott ten-
geriföld, 1 drb tehéntartás és házikert. Ezenkívül 
1 drb saját lótartásra 2 hektoliter zab, 28 mtm. 
gyepszéna, 14 mtrm. tavaszi szalma. Köteles a taní-
tást a lakhelyétől közel eső újvárosi és csere-szt-
lászlói majorokban teljesíteni. Szünidők alkalmával 
az uradalomban felügyelni tartozik, miért külön 
díjat élvez. Oklevéllel fölszerelt kérvények gróf 
Károlyi Sándor ő excellencziájához czímezve alul-
írotthoz küldendők, Derekegyháza, u. p. Szentes. 
Bajcsy Gábor, lelkész. (455—II—1) 

Pályázat tanfolyam hallgatói állásra. A siketnémák 
v á c z l kir. országos intézetével kapcsolatos gyógy-
pedagógiai tanítóképző-tanfolyamon az 1901 — 1902. 
tanév elején 10 tanfolyamhallgatói állás lesz betöl-
tendő. Pályázhatnak oly 30. életévüket még be nem 
töltött nőtlen emberek, kik elemi, polgári vagy 
ennél magasabb pedagógiai képzettséget igazoló 
oklevéllel birnak. Elsőbbségben részesül az oly pá-
lyázó, a ki a tanítás terén már gyakorlatilag mű-
ködött és a német vagy franczia nyelvben jártas. A 
2 évig tartó elméleti és gyakorlati tanfolyamon 
a siketnémák, vakok, képezhető hülyék, dadogók és 
más beszédhibákban szenvedők tanítás és nevelés 
módjaiban nyujtatik képzés. Javadalmazás évenkint: 
480 korona ösztöndíj és ezenfölül az intézetben 
teljes ellátás. A szakvizsgálat sikeres kiállása esetén 
kinevezés valamely hazai gyógypedagógiai inté-
zethez. Az előképzettséget és az eddigi gyakor-
lati .működést igazoló, esetleg még más okmá-
nyokkal is szabályszerűen fölszerelt kérvény a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz 
czímezve, legkésőbb f. évi julius 5-ig, a pályázó 
által személyesen nyújtandó be az alulirt igazgató-
sághoz. A fölvett 10 tanfolyamhallgató közül az első 
tanévre 6 a siketnémák váczi-, 2 a vakok buda-
pesti, 1 — 1 pedig a siketnémák kolozsvári és temes-
vári intézetéhez fog beosztatni. Az utóbbi 3 intézet-
hez beosztott tanfolyamhallgatók azonban a 2. tan-
évben elméleti képzésre a váczi intézethez fognak 
berendeltetni. Vácz, 1901 május. Borbély Sándor, 
siketnéma-intézeti igazgató. (26/h —III—1) 

A nagy- teve l i (Pápa mellett, u. p. Tapolczafő) 
róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 2 szobás lakáson kívül 5-5 k. h. föld, 
tandíjak, munkaváltság, kegyúri adomány, párpénz 
czímeken 610 korona; természetbeli járandóságok-
ban 393 korona; 14 öl tűzifa házhoz szállítva, mely-
ből a 2 tanterem is fűtendő. A község vegyes német 
és magyarajkú ; miért is pályázhatnak oly oklevéllel 
bíró róm. kath. vallású kántortanítók, kik németül 
értenek és a németnyelvű kántorkodásban jártasak. 
Előnyben részesülnek, a kik német vagy vegyes 
magy. és ném. községben jelenleg is működnek mint 
kántortanítók. Folyamodások oklevél és működési 
bizonyítványnyal Sipos Orbán plébános, isk.-széki 
elnöknek küldendők. A pályázat próbaéneklés és 
orgonálással f. évi jul. 2-án délelőtt tartatik. 

(476—III—1) 
A bil lédi magyar-német tannyelvű községi nép-

iskolánál a Il-ik leányoszt. tanítónői állás betöj-
tendő. Javadalom : 900 korona törzsfizetés, szabály-
szerű lakás, '/< hold pótkert és 10 korona irodai 
átalány. Ezen állásra pályázhatnak róm. kath. val-
lású, hajadon, oki. tanítónők. A kellően fölszerelt 
folyamodványok a közs. iskolaszékhez czímezve, 
1901. évi junius 16-ig beküldendők, azonban az állo-
más csak szeptember 1-én elfoglalandó. Kelt Billéden, 
1901. évi május hó 22-én. Becker János, elnök. 
Spiritza Imre, iskolaszéki jegyző. (462—III—1) 
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A kövesgyür i pusztai iskola számára kerestetik 
egy nős róm. kath. okleveles tanító. Évi fizetés 
400 korona, 5 hecto buza, ugyanannyi árpa, 10 heeto 
rozs, 20 méter tűzifa, 1 marha-, 2 sertéstartás, 1 hold 
föld, '/« hold kert, szabad lakás, azontúl 200 korona 
pótlék adatik tej és más gazdasági teendők ellátá-
sáért. Folyamodványok bizonyítványmásolattal, mely 
vissza nem adatik, „Tótvázsonyi bérgazdaság, Tót-
vázsony, Veszprémmegye" czímre intézendők. 

(474—II—1) 
A gelej l (Borsodm.) ref. egyház leánytanítóságra 

pályázat hirdettetik. Fizetése: 10 hold föld, adóját 
egyház fizeti; 258 korona készpénz egyháztól ; két 
öl tűzifa beszállítva; tandíj : egy véka gabona, egy 
véka árpa, egy csirke, 8 tojás, tanítványok száma 70. 
Tisztességes lakás. Kötelessége: tanterv szerinti 
tanítás, templomi előéneklés, kántor esetleges helyet-
tesítése. Hivatalát szeptember elsejére köteles elfog-
lalni. Kérvények junius 25-ig Kenyeressy Károly 
lelkészhez küldendők. (473—II—1) 

Betöltendő a dubniki állami elemi iskolánál évi 
800 kor. fizetésből és szabad lakásból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott, az 1901'2. tanév elején 
elfoglalandó rendes tanítónői állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó okleveles tanítónők, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közokt. ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi julius hó 15-ig Sárosvármegye kir. tanfe'-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítónők előnyben részesülnek. Eper-
jesen, 1901. évi május hó 24-én Matavovszky Béla, 
kir. tanfelügyelő. (27/h—I —1) 

Betöltendő a dobrónyai anyaegyházhoz tartozó 
bereznai fiókhitközségi róm. kath. iskolánál ürese-
désbe jött tanítói állomás. Jövedelme : 028 korona, 
különféle czímeken. Parasztházi egyszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel. Kötelessége a mindennapi és 
ismétlő-iskolásokat hittanban és az összes előírt 
tantárgyakban oktatni. Tannyelv magyar-tót. Pályázni 
szándékozók okmány olt kérvényeiket főt. Novoszád 
György esperes-plebános úrhoz junius hó 10-ig 
Dobrónyára (Zólyommegye) nyújtsák be. 

(475—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Jövedelmező mellékkereset 
kinálkoí'ik oly tanító uraknak, a kik hajlandók 
szabad idejüket állásukhoz méltó módon értékesíteni. 
Ajánlatokat „Haza f i s ág 280L" sz. a. Schwarz 
József hirdetési irodája, Budapest, V., Marokkói-

ul cza — továbbít. (431 —111 — 2) 

Az amerikai cottage-orgonák 
köiiiggriitzi gyárának r ak t á r a : 

P A J K R R E Z S Ő és T Á R S A 
- ^ B U D A P E S T , ^ 

V. ker., Ferencz-József-tér 3. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarraoniumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ára 120 korongtól fttljebb. 8 koronáit réMxk'tvkbeii ÍM. 
Képes ár jegyzék ingyen és bérmentve. 

5 éri jó tá l lás . (247—52—11) 

Haladás az irkáknál. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt, 
kelt leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett 
népiskolai irkákat elfogadott előnyei folytan na 
összes magyarországi állami népiskolák, továbbá a 
polgári Ilii- és leányiskolák részére engedélyezni 
méltóztatott. — Kimerítő ismertetést és mintákat 
díjmentesen küld: 

(454—X—l) 

Feke t e Mihá ly , 
kiadó-könyvkereskedő 

Kecskeméten. 

S z é k f i i v i r j l g o t (kamilla) 
szépen megszárítva, nagyban vásárlók Szerdahely i 
Károly, Béga-Szt -György . (392—IV—4) 

Állami tanítónő, cserélni óhajt. 
„Poste restante" tanítónő S.-A.-Ujliely, (418-11—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I . bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 60 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. K ö b ö l k ú t 

(Esztergomm.) (42—XX—20) 

B t É Z I M U N l í Á R 
himzöanyagok és himzöszövetek 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
kézimunka-nagyiparosnál, 

1JUDAPEST, Kii'ály-utcza 4. sz. 
I Képes árjegyzé-
fkemet 1725 erc-
'deti kézimunka-

rajzzal 
kívánatra bér-

mentve küldöm. 
G y á r i r a k t á r a 

a legjobbnak 
elismert 

VICTORIA 
kézi iiiinzogépckiiek. 

Darabja I. rendit 8 korona. 
i> ü - i) 6 „ 

Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hímzőkerct 
és himzöanyagok nagy választékban. 

• " « • « M M M s m . 

Selyemmel hímzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 
Point-Lace munkák és az ahhoz tartozó összes 

anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 
3<i M i n t á k k a l szívesen szolgálok. x—c 
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Vizsgái ajándékul, iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb 
és legalkalmasabb a 

J F i l I é t # e « 
Magyar íiúk, magyar leányok számára. — Szerkeszti: JPÓsa 1X1 jOS. 

Elbeszélések, regék, történelmi elbeszélések, versek, színdarabok és fitleiriisok 
gyűjteménye. 

S5 
krajezár. 

Egy-egy kötet ára szines boritékú bekötésben 50 
fillér. 
50 
fillér. 

Most .jelent mc» : 
95. (Jani Mózes. A koldusvezetö. Elbeszélés . . . 50 fill. 
96. Tündérmesék harmadik kötet. Nyolcz mese. 

Irta Holló Sárika 50 „ 
97. Krúdy Gyula. Hortobágy. Elb. sok képpel . . 50 „ 

98—99 Havas I s tván . Koncz Márton. Elbeszélés a 
kuruez világból. Mühlbeck K. rajzaival . . . 1 kor. 

100. Petőfi S. költem. az ifjúság számára összevál. 50 iill, 
101. Tutsek A. Éviké vándorlása 50 „ • 
102. Gaal M. Bem apó. Történeti elbeszélés . . . 50 „ 

103-104. Tábori Róber t . Mátyás ifjúsága. Tör téned 
elbeszélés 

105. Krúdy Gy. Utazás a Szepességben 
106. Krúdy Gy. A Tisza. Elbeszélés 
107. Sebők Zs. Két árvizes gyerek. Elbeszélés 
108. Garády Viktor. Hol a vitéz? Elbeszélés . . . 
109. Bácskay E. A meghódított föld. Földrajzi 

képek 
110—112. Garády V. Kerek erdő. Történetek, képek ; 

állatvilágból, sok képpel 1 kor. 
E z e l ő t t m e g j e l e n t k ö t e t e k : 

1. Mikszáth Kálmán. Huszár a teknőben és egyéb 
elbeszélések. Képekkel 

2. Bársony Is tván. Jó az Isten. Elbeszélések. 
Képekkel 

3. Bodonyi Nándor. Matyi meg Kati. Mese. Képekkel 
4—5. Madarassy László. A kis hadsereg. Történeti 

elbeszélés 
6. Pósa Lajos. Haza. Szabadság. Hazalias költe-

mény és szavalmányok. Képpel 
7. Páy J . Béla. A kinai óriás. Az aranytollú tyúk. 

Két mese. Képekkel 
8. Margitay D. Illés gróf és Olga grófkisasszony. 

Képpel 
9. Murai K. Komédiás Palkó. Róka Pál furfangjai . 

Két tréfás történet. Képpel 50 „ 
10—12. Jókai M. A medvék országában. Elbeszélés. 1 kor. 50 „ 

13. Hftyei Gábor. Mondák. Rrgék 50 „ 
14. Szalai Emil. A zöld madár. Mese sok képpel . 50 „ 
15. Bodonyi Jí. A kistornyai lelkész. Elbeszélés. 

Képpel . . 50 „ 
16- 17. Madarassy L. Harcz az állatokkal. Elbeszélés. 

Képekkel 1 kor. 
18. Magyar kö l tök . ír ták többen. Arczképekkel . . 50 fill. 
19. Gyeriuekszinliáz. Három egyfölvonásos szín-

darab . . . . . . . 50 „ 
20. Gárdonyi Géza. Tarka-barka történetek. Képekkel 50 „ 

21 - 23. Gaal Mózes. Mindent a hazáért. Történeti elbe-
szélés 1 kor. 50 ,, 

24. Tábori Róbert . Vidám történelem. Víg elbe-
szélés képpel . 50 „ 

25. Árpád népe. Képek hazánk ezredéves múltjából, 
í r t á k : Sebők Zs., Pósa L., Tábori R , Gaal M., 
Kemechey J., Egri Gy., Tutsek A. Sok képpel . 50 „ 

26—28. Malonyai I). A Nilus országából. Sok képpel. 1 kor. 50 „ 
29. Hermán Ottó né. Sok vers, sok kép. Gyerekek-

ről gyerekeknek ~ 50 „ 
3 ' . Kacziáuy Ödön. Három ajándék. Sok képpel . . 50 „ 
3:. Tábori Róbertné. Hét mese 50 „ 

Sebők Gyula. Egér a kaszárnyában. Sok képpel 50 „ 
Tábori Róbert . Gábor Áron. Történeti elbeszélés 50 „ 
Hermán Ottóué. A Csóri és Móri. Torténetek 
az állatvilágból. Sok képpel . . . . . . . . 1 kor. 

1 kor. 
50 fill. 
50 „ 
50 „ 
50 „ 

50 „ 

50 fill. 

50 „ 
50 „ 

1 kor. 

50 fill. 

50 „ 

50 „ 

32. 
33. 

31-35 . 

36. Hermán Ot tóné . Seregély kisasszony emlék-
iratai 

37. Herczeg Ferencz. Az új nevelő. Elbeszélés. 
Képekkel 

38 39. Madarassy László. Mari é» Tamás. Elbeszélés. 
Képekkel 

40. Sas Ede. Czirmos czicza királysága. 3 képpel . 
41. Gegus Ida. Mesék 1 képpel 
42. Benedek Elek. Kis Miklós. 1 képpel 
43. A szabadság hősei. Képek az 1848—19. szabadság-

liarczból. Képekkel. Szerkesztette Pósa báesi . . 
41—15. Andrássy Lidike. Tarka könyv. Mesék, elbeszé-

lések, versek. 1 képpel 
46. Gárdonyi Géza. Mindenttudó Gerje ly bácsi első 

könyve. 1 képpel 
47. Egri György. Karika király haragja. 1 képpel . 

48—50. Gaal Mózes. Balassa vitéz. Történeti elbeszélés. 
Képekkel 1 kor. 

51. Gauss Viktor. Hegyen-völgyön. Képek az állat-
világból 

52. Lörinczy Gjörgy.- Kis falum. Elbeszélés. 1 képpel 
53. Sebők Zsigmond. Erzsébet királyné 
54. Gyarmathy Zsigáné. Mari néni mankója. 

A remete 
55. Sebők Zsigmond. A kis mérnökök. Elbeszélés. 

1 képpel 
56—57. Margitay Dezső. Tilos a páva. Elbeszélés. 

1 képpel 
58. Kövér I lma. Kis lányok, nagy lányok. Elbe-

szélések 
59. Gauss Viktor . A piros köpönyeg. Elbeszélés a 

magyar szabadságharczból. Sok képpel . . . . 
60—61. Madarassy László. Az amerikai őserdőben. Egy 

magyar fiií viszontagságai. Gyermebregény ké-
pekkel 

62. Pósa Lajos. Harangvirágok. Versek, mgék, mesék 
63. Barta I rén . Enyém. Elbeszélés. 1 képpel . . . 
61. Bodonyi Nándor. Szegény emb'T dolga. Elbesz. 

65—66. Béla Henrik. A kis herczeg. Sok képpel . . . 
67. Juhász Béla. Ilona. Történeti elbeszélés 1 képpel 
68. Kornélia néni. A kis hösök. Hamupipőke . . . 
69. Virágregék. í r t ák : Andrássy Lidike, Bársony 

Istvánné, Harmath Lujza, Sebestyén Gyuláné 
70. Lampér th Géza. Elmúlt időkből. Történelmi 

rajzok 
71. Thury Zol tán. Mese egy kis házból 
12. Sebők Zsigmond. Petőfi Sándor. 1 képpel . . . 

Lörinczy György. A becsület útján. Öt elbeszélés 
71—76. Gauss Viktor . Fajankó, a bártfai fabábuak 

mulatságos története 1 kor. 
77. Gegus Ida. Tündérmesék I 
7.̂ . Gegus Ida. Tündérmesék. II. 
79 Benedek Elek. Elek apó meséi I 
80. Tábori Róbert . A jég tündér 
81. Kövér I lma. A Jánoska koronája 
82. Gaal Mózes. Három székelyliú . . . . . . 
83. Gauss Viktor. Sárga violák 
84. Szabóné Nogáll J a n k a . A k's koc.-i és más tört. 
85. Lörinczy György. Igaz történetek 

86—88. Gaal Mózes. A vasember 
8;)—91. Benedek Elek. Édes kicsi gazdám . 

S2. Gauss Viktor . Adria gyöngye . . . 
93. Sas Ede. Munkácsy Mihály . . . 
94. Sas Ede. Vörösmarty Mihály . . . . 

50 fill. 

50 „ 

1 kor. 
50 fill. 
50 „ 
50 „ 

50 „ 

1 kor. 

50 fill. 
50 „ 

50 „ 
50 „ 
50 „ 

50 „ 

50 „ 

1 kor. 

50 fill. 

50 „ 

1 kor. 
50 fill. 
50 „ 
50 „ 
1 kor. 

50 fill. 
50 „ 

50 „ 

50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 

50 fill. 
50 „ 

1 kor. 
1 „ 

Minden kötet külön is kapható. — A gyűjteményt folytatjuk. 
Megrendelésnél minden czímért 5+ fillér (4 fillér portóra való) küldendő be, hogy aztán 

bérmentve küldjük meg a rendelt köteteket. Húsz kötetért 10 korona küldendő be. 

( 4 5 2 - 1 - 1 ) 
S I N G E K é s W O L F N E R 

könyvkiadóhivatala, 
B u d a p e s t , V I . , A n d r á s s y - ü t ÍO. s / á m . 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola 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 posta világosan kiiramdó. 

Klöflzetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona •">() íillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde tések á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillé" íizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be . Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k iadóhiva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEIi., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3 . 

Iv eisi rátolt at nem adunk vissza. 

Az új gondnoksági Utasítás. 
Dr. Illassics Gyula vallás- és közok-

tatásügyi minister folyó évi május hó 
21.-én 32.055. szám alatt kelt rende-
letével minden tanügybarát és tanító j 
igaz örömére kiadta az állami elemi 
népiskolák gondnoksága és az állami 
elemi népiskolai tanítók számára az 
új Utasítást. 

Ezen itj Utasítást mint a nemzeti 
kultúrpolitika tekintetében nagyfontos-
ságú eseményt és nagyhorderejű mun-
kálatot üdvözöljük, mely minden részé-
ben azt a szép czélt szolgálja, a mit az 
l'tasítás második részének, az „Állami 
elemi iskolai rendtar tás inak homlokára 
iktatott a minister bölcsesége, mely 
szerint az állami elemi népiskola föl-
adata : hazafias, vallásos, erkölcsös és 
értelmes honpolgárokat nevelni és e 
tekintetbea a más jellegű népiskolák-
nak követendő példaképül szolgálni." 

Az új l'tasítást átolvasván, erős a 
meggyőződésünk, hogy a tanfelügye-
lőségek, állami elemi iskolai gondnok-
ságok, állami elemi iskolai igazgató-
tanítók és tanítók az abban lefektetett 
elvek és módok szerint összhangzatos és 
vállvetett munkásságra serkenvén, — 
az állami elemi iskolák föntebb jelzett 
ezéljait teljes mértékben elfogják érni, 
mert az új Utasításban lerakott állami 
elemi iskolai szervezet és rendtartás 

mindazokat a feladatokat felöleli, a 
miket csak egy szerves egészet képező 
munkálattól várni lehet, szorosan, pon-
tosan és minden félreértést és félre-
magyarázást kizáró módon megálla-
pítván a jogokat és kötelességeket, a 
föladatokat és hatásköröket, és ezeket 
akképen állítja egymás mellé, -és oly 
módon egyezteti össze, hogy az össz-
hangzatos munka a legteljesebb mér-
tékben biztosítva leszen. 

Ismeretes, hogy a közoktatásügyi 
ministert azon tapasztalata indította 
az állami elemi népiskolák számára új 
gondnoksági Utasítás kidolgoztatására, 
hogy az 1868. évi XXXVIII. és az 
187G. évi XXVIII. törvény czikkek végre-
hajtása tárgyában az „állami nép-
oktatási tanintézetek gondnokságai szá-
mára az 1876. évi 20.311. Szám alatt 
kelt rendelettel kiadott í'tasítás tar-
talmára nézve sok tekintetben a vál-
tozott viszonyoknál fogva elavult, más-
részt pedig az állami elemi népiskolák 
ama páratlan fejlődésénél fogva, melyet 
az utóbbi hat év alatt, vagyis dr. 
"VVlassics Gyula ministersége alatt igaz 
hazafiúi örömmel tapasztalunk, való-
sággal kinőttek a régi gondnoksági 
Utasítás kereteiből, mely, azt lehet 
mondani, nem ilyen hatalmas és első-
rangú kultúrpolitikai tényező szerve-
zete volt, a minőre ma az állami elemi 

Lapunk 23-ík számához két melléklet van csatolva. 
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népiskolák fejlődtek, hanem a hetvenes 
évek állami elemi népiskolái szerény 
igényeinek volt szánva, E mellett az 
állami elemi népiskolák fejlődésében a 
közoktatásügyi kormány negyedszázados 
tapasztalatokkal rendelkezett és az 
utóbbi öt-hat év alatt ezen intézetek 
örvendetes fejlődése és szaporodása 
folytán belső fejlesztésükre olyan fontos 
intézkedéseket tett, melyeket az állami 
elemi népiskolák érdekében elsőrangú 
szükséglet volt kodifikálni. 

Elkképen lett az új gondnoksági 
Utasítás az állami elemi népiskolák 
szervezésére, szervezetére, anyagi ügyei-
nek ellátására, a népoktatási törvény 
végrehajtására, az eddigi hiányos is-
kolai szervezet kiegészítésére, az iskolai 
belső életre, az állami tanítók jog-
viszonyaira, kötelességeire és az iskolai 
rendtartásra nézve ezen negyedszázados 
tapasztalatoknak, főképen pedig a 
dr. Wlassics Gyula ministersége -alatt 
kiadott összes ily irányú rendeletek-
nek és intézkedéseknek kodiükácziója, 
melynek alapeszméje, mint a kibocsátó 
rendelet is megállapítja, — az ,.hogy 
az állami elemi népiskolák helyi fel-
ügyeletére hivatott gondnokság egy-
felől kapcsolatot képezzen a szülei ház, 
társadalom és iskola között, másfelől 
gondozza az iskola külső, anyagi ügyeit, 
s ellenőrizze a tanítótestületet köteles-
ségének teljesítésében, a nélkül azonban, 
hogy az iskola beléletében rendelkező 
vagy irányító hatáskörrel birna.'-

Hogy az l'tasítás szellemével továb-
biakra nézve is teljesen tisztába jöjjünk, 
csak a fönti alapeszmével szemben 
idéznünk kell az Utasítás 37. S-ának 
utolsó bekezdését, mely szerint: „az 
állami elemi iskola egész tanulmányi 
rendjét, beléletét, összes szellemi ügyeit 
a tanító, — illetve igazgató-tanító, — 
intézi, a tanítótestülettel egyetértőleg, 
a tanítók, igazgató-tanító és utolsó 
fokon a kir. tanfelügyelő teljes fele-
lőssége mellett. 

Ekkép az új gondnoksági Utasítás 
míg egyrészről a változott viszonyok-
nál és az állami elemi iskolák czéljá-
nak munkálása érdekében fölállítható 
fokozottabb követeléseknél fogva a 
munka - megosztás elvét a legszebben 
érvényesíti, másfelől az iskolák bel-
életének egész súlypontját a tanítók 
működésére, azok felelősségére helyezi, 
az egyéni felelősség elvét érvényre 
juttatja, — mert (104. 13. pont) 
„a tanítót a modern nevelés-tudomány 
és módszertan elveinek figyelembe véte-
lével és észszerű alkalmazása tekin-
tetében . . . a tanterv, Utasítások és 
idevágó rendeletek megtartása mellett 
a tanításban, a módszerben és a neve-
lésben teljes szabadság illeti meg, ezen 
szabadsággal legjobb tudása és lelki-
ismeretességével él. de teljes felelősség 
terheli a tanítót azért, hogy osztályá-
ban úgy az oktatás, mint a nevelés 
tekintetében megkívántató eredménye-
ket tényleg elérje.'-

Az évvégi vizsgálat rendiének, az 
igazgató-tanítók hatáskörének és a 
tanítótestületi ülések föladatának és 
ügyrendjének megállapításával pedig a 
régóta óhajtott és a szakkörök, valamint 
az állami tanítóság által méltán kivánt 
szakfelügyelet alapját rakja le. 

Az új gondnoksági l'tasítás két fő-
részből áll: Az első rész ..Az állami 
elemi iskolai gondnokságokról * szól, 
megállapítja azok szervezetét, ügy-
rendjét és teendőit az állami elemi 
népiskolák összes külső ügyei tekin-
tetében, meghatározza az állami elemi 
iskolai gondnokság ellenőrzési jogkörét 
is. A II. rész pedig az állami elemi 
iskolai rendtartásról szól. 

A gondnokságokat ezentúl az illető 
törvényhatóság főispánja fogja, a minis-
tertől ráruházott jogkörben, a kir. 
tanfelügyelő javaslatára hat év tarta-
mára kinevezni. A gondnoksági tagok 
összeállítására nézve ki kell emelnünk 
a tanítóknak és igazgató-tanítóknak a 
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gondnokságban való szereplését, azt, 
hogy a helyben lakó hatósági orvos és 
a gazdasági szaktanító hivatalból tagjai 
a gondnokságnak. Részletesen szabá-
lyozza az új Utasítás a gondnokságok-
nak teendőit az állami elemi népiskolák 
költségvetéseinek és számadásainak 
összeállítása és fölülvizsgálata körüli 
teendőket, az iskola fölszerelése, tisz-
togatása jókarban tartása, az iskolai 
jövedelmek elszámolása és a tandíjak, 
fölvételi díjak körüli eljárást. 

Az első részből különösen ki kell 
emelnünk a következőket: 

A III. fejezetben az állami elemi nép-
iskolai gondnokságnak teendői vannak 
szorosan megállapítva a szorgalomidő 
megállapítására, a beiratások és föl-
vételek rendjére nézve. Itt külön ki-
emeljük a 6 évet még be nem töltött 
és a 12 évet már betöltött tanulók 
iskolázására nézve a 29. §. 2-ik, illetve 
7-ik pontjaiban foglalt bölcs intézkedé-
seket, kiemeljük az egész 30. S-t. mint 
a gondnokságnak a népoktatási törvény 
végrehajtása körüli teendőinek sza-
bályozására vonatkozó legfontosabb 
pontot, kiemeljük a 3 7. §., mely a 
gondnokságnak az állami elemi iskolá-
val szemben való ellenőrzési jogát álla-
pítja meg; főképen pedig a 39. §., a 
mely az új gondnoksági Utasítás egyik 
nagyhorderejű újítása. 

A községi kör- vagy járás-orvos 
ugyanis hivatalból tagja a gondnok-
ságnak. Ezen gondnoksági tagnak az 
érintett 39. §. kötelességévé teszi, hogy 
az állami iskolát kéthónaponkint rész-
letesen és tüzetesen megvizsgálja és a 
vizsgálatról a tanítónál, illetve igazgató-
tanítónál őrzendő naplót vezet. 

Ezen intézkedés, kapcsolatban a gond-
noksági l 'tasítás III. részében az állami 
elemi iskolák hygieniájára nézve az 
1897. évi 72.370. szám alatt kelt ren-
delettel kiadott, az elemi népiskolai és 
kisdedóvodai építkezési mintatervek és 
építkezési Utasításokból közölt kivo-

nattal, hivatva lesz az állami elemi 
népiskolák egészségügyi felügyeletét és 
egészségügyét mintaszerűvé tenni. 

Hű kifejezést nyer az új gondnok-
sági Utasításban dr. Wlassics Gyulának 
az az állandó törekvése, hogy az elemi 
népiskolák munkásságát szorosan kap-
csolatba hozza az élettel és az életre 
kihatóvá tegye. Az Utasításnak jelentős 
részét képezi az I. rész IV.-ik fejezete, 
mely egészen új alapon az általános 
és gazdasági ismétlő-iskoláknak szerve-
zetét részletesen és kimerítően meg-
állapítja, szabályozván az ismétlő-tan-
folyamok tanítási rendjét a gondnokság 
ellenőrző feladatait e tanfolyamokban, 
és a rendtartást. Legfontosabb e fejezet-
ben is az önálló szaktanítóval bíró gazdasági 
ismétlő-iskola részletes szervezetét, a szak-
tanítónak a gondnoksághoz való viszo-
nyát, a szaktanító teendőit, hatáskörét, a 
szakiskolai gazdaság anyagi ügyeinek 
megállapítását magában foglaló rész, a 
mely kiterjeszkedik ezen iskolák minden 
ügyére: a szolgák fölfogadásától és 
apróbb beszerzések ügyeitől kezdve a 
gazdasági számadási könyvek, üzem-
terv, termények eladása és a gazdasági 
ismétlő-iskolai helyi tanterv ügyének 
tárgyalásáig mindenre; s egyúttal új 
intézményképen beiktatja a gazdasági 
ismétlő-iskolában a gazdasági szaktanítóm 
alkalmazását is azzal a czélzattal, hogy a 
leányisméttő-tankötdesek nagyhorderejű okta-
tását intenzivebbé, gyümölcsözőbbé tegye. 

Az új gondnoksági Utasítás II. része 
nem szorosan a gondnokságoknak szól, 
hanem az állami elemi iskolai rend-
tartást. vagyis mindazt magában fog-
lalja és kimerítően tárgyalja, a mit 
csak az elemi népiskolai pontos, czél-
tudatos, hazafias és vallás-erkölcsös 
nevelés és a népoktatási törvény szelle-
mében való népoktatás érdekében a 
tanítónak, tantestületnek és igazgató-
tanítóknak tenniök és megtartaniok 
kell. Mindjárt a fejezet élén közölvén 
az állami elemi népiskoláknak már 
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fentebb is ismertetett feladatát, szigo-
rúan körvonalozza a tanítók jogviszo-
nyait; kötelességükké teszi az osztály-
és tananyag-beosztást, e tekintetben a 
felmenő rendszer lehető alkalmazását 
óhajtáskép fölállítva megszabja a tanítók 
miként való beosztását a nem teljesen 
osztott, de többtanítós 'iskolákban, az 
5.-ik és t>.-ik osztály lelkiismeretes 
betartását szigorú és elengedhetlen 
követelményképen állítja föl, éppúgy az 
ismétlő-oktatást is; részletesen szabá-
lyozza az egész tankönyv-megválasztási 
eljárást, szabadságot adva a tantestü-
leteknek, hogy vagy az állam kiad-
ványait vagy egyéb engedélyezett tan-
könyveket választhatnak: tanulói segély-
könyvtár létesítését rendeli el, szabályozza 
a tandíjmentességet stb. 

Ezen rész intézkedéseiből mint az 
állami elemi népiskolák jövő fejlődésére 
kiváló jelentőségüeket ki kell emelnünk 
külön is még a következőket: 

A 90. §. szabályozza az évvégi vizs-
gálatok rendjét és azok megtartását 
kötelezőnek mondja ki, nemcsak azért, 
mert azt a népoktatási törvények köve-
telik, hanem szükségét látja nevelési 
és társadalmi szempontból egyképen: 
..hogy a szülék és a közönség a tanító 
munkásságát, nevelési eredményét lássák és 
az iskolát és tanítót becsülni tanulják 

A vizsgálati rend pontosan és tapin-
tatosan érvényesíti a gondnokságnak, 
mint az iskola és a társadalom közti 
kapcsolatnak, szereplését ezen a nagy-
fontosságú ténykedésen, ugyanakkor a 
vizsgálat szakszerű vezetését is teljes 
mértékben biztosítja. 

Az évvégi vizsgálatok elrendelésében 
az új Utasítás teljes következetességet 
árul el, midőn a 9(i. §-ban az általános 
és a gazdasági ismétlő-iskolákban is köte-
lezöleg elrendeli az évvégi vizsgálatokat „és 
pedig a szülők érdeklődésének minél nagyobb 
mértékben való fölkelésével." 

A második rész II. fejezete teljesen 

a tanítók teendőivel, feladataival, a 
szakszerű ellenőrzéssel foglalkozik. 

Az elrendezése ezen anyagnak is első 
pillanatra szembeszökően átlátszó és 
világos. Külön tárgyalja az egytanítós 
osztitlan iskolai tanító teendőit, külön 
a kéttanítós iskola tanítóinak egymás-
hoz való viszonyát, ezen iskolák rend-
tartását és felügyeletét: külön a több-
tanítós iskolát, melynél a tanítótes-
tületnek ügyrendjét és tanító testü-
leti ülések tárgyait részletesen meg-
állapítja és ez által magasan a régi 
Utasítás fölé emelkedik, főleg abban a 
tekintetben, hogy az igazgató-tanítónak, 
mint az egész intézet szellemi ügyeinek 
irányítására megállapított hatásköre itt, 
a tanítótestületi ülésen, és nem az iskolá-
ban, a tanteremben, tehát mintegy auto-
nomikus szervezetben csúcsosodik ki; ez, 
míg egyrészről különösen megnyugtató 
leszen az eg3'éni felelősséggel dolgozó 
tanítóra, másrészt a legbiztosabb mód-
szer az esetleges igazgatói tiílkapások 
mega kadály ozására. 

Epp ilyen részletességgel tárgyalja 
az igazgatói teendőket, a modern pe-
dagógiai, a helyes iskolai adminisztráczió 
és a nevelés követelmém'einek figye-
lembevételével; megállapítja a tanítók 
szabadságolási rendjét, az 1900. évi 
15.923. számií körrendelet alapúi véte-
lével, szentesíti ezúttal is ama humá-
nus ós örvendetes rendelkezést, hogy 
a lebetegedő tanítónőnek helyettesítési 
díjait az államkincstár fizeti teljesen; — 
különös kötelességévé teszi az igazga-
tóknak az ifjúsági egyesületek szervezését, 
az ifjúság erkölcsi nevelésére az is-
kola falain kívül való felügyeletet 
is stb. . . stb. Yégül az utolsó két 
8-ban részletesen megállapítja a tanítók 
föladatait és az iskolai fegyelmi sza-
bályokat. 

Szervesen kiegészíti a gondnoksági 
Utasításokat a III. rész, melyben a 
szövegben hivatkozott főbb Utasítások 
(iskolaegészségügyi szabályok, iskolai 
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költségvetési és számadási ügyekre 
vonatkozó rendeletek), rendtartási min-
ták közöltetnek. 

Ezen új Utasítások kibocsátásáért, 
melyeket a vallás- és közoktatási 
minister úr, a tanfelügyelők, tanítók 
és az áll. tanítók országos egyesülete 
véleményének meghallgatásával, tehát 
ezek közreműködésével készíttetett, hálás 
szívvel üdvözöljük dr. Wlassics Gyulát, 
a ki az új Utasítások kibocsátásával 
ismét bebizonyította, hogy nagy és 
alapos munkákkal és gyökeres újítá-
sokkal akarja azt az iskolai nemet: az 
állami elemi népiskolákat, melyeknek 
páratlan kifejlődése az ő elévülhetetlen 
érdeme, — a virágzásnak ama fokára 
emelni, hogy hazafias czéljukat elér-
hessék s a más jellegű iskoláknak 
követendő mintákúl szolgáljanak. 

Az állami tanítók meg fogják érteni 
és lelkükbe fogják vésni azt a szelle-
met, a mi az új Utasításokban kifeje-
zésre jut, mert minden szakasza annak 
az alap-eszmének czélját szolgálja, hogy 
az állami elemi népoktatás ezen ország 
népnevelésében úgy az iskolák külső 
adminisztrác-ziójában, valamint a belső 
tartalmi oktatás és hazafias, vallás-
erkölcsi nevelés terén egyképen, hova-
tovább a vezérszerepet ragadja magához. 

Jntalomosztás. 
(Adalék a gyermekpsychologiához.) 

Csak még néhány rövid hét és Isten segít-
ségével ismét a tanév végére érünk. Vájjon 
áldásteljes volt-e; sikerült-e az év kezdetén 
kitűzött czélt teljesen, vagy csak megközelí-
tőleg elérni: a gondolkodó tanító azt már ma 
tudja. Számára a tanév véget ért. A mit a 
záróünnepélyig még csiszolunk és simítunk, 
gyűjtünk és rendezünk, az a végeredményen 
már alig változtat valamit. 

Az évi vizsgálatok és záróünnepélyek, 
kedves gyermekeink örömnapjai, közelednek. 
A tanítóra, tanulókra és szülőkre nézve boldog 
idők nemsokára elérkeznek. 

A nagy nap végre itt is van! A vizsgálati 
renden átmentünk; üdv és boldogság sugárzik 
a gyermekek arczárói; fenkölt önelégültség 
simítja el a tanító komoly arczvonásait s meg-

elégedettség, örömmel telt meglepetés olvas-
ható az elöljárók, szülők és a többi vendég 
szeméből. Egyszerre kis zaj keletkezik; igen 
gyönge és hosszúra vont áh vonul végig a 
termen. Erre rögtön síri csend áll be, úgy, 
hogy a kicsinyek szívdobogása is ballható. 
A jutalmak kiosztása következik! 

A nagy ünnepnek emez utolsó jelenete, mely 
mindamellett, hogy oly sok örömet, annyi 
lázas boldogságot szerez a gyermekeknek, leg-
több esetben nagy szomorúságot, keserűséget 
von maga után. Jutalmat rendszerint olyan 
tanulók kapnak, kik példás viseletükkel, ernye-
detlen szorgalmukkal és pontosságukkal ki-
tűnnek. S itt rendesen az a czél van szem 
előtt tartva, hogy a jutalom a jókat a meg-
kezdett úton való haladásra serkentse, a ha-
nyagokat pedig a jó példa követésére buzdítsa. 

A hol a jutalmazás szokásban van, ott két-
ségen kívül a legjobb szándék lebeg szem 
előtt. De fájdalom, már rég ismeretes, hogy a 
legjobb szándéknak sincs mindig meg a kivánt 
eredménye és gyakran keserűen tapasztaljuk, 
hogy a legtökéletesebbnek tartott eszközök is 
sikertelenek. 

A gyermek kedélyállapota nagyon változé-
kony, kevéssé mély; érzelmi élete az értelmivel 
még nem áll szerves összeköttetésben. Gondo-
latai és cselekedetei még nagyon is a jelen, 
csupán a pillanatnyi benyomások szülemenyei, 
semhogy joggal föltehetnők róla. hogy vizsgá-
lati diadal aratása érdekében már a tanév 
kezdetén ernyedetlen szorgalommal dolgozik. 
A gyermek a jelen pillanatának örvend; a tíz 
hó után történendők iránt közömbös. A tegnap, 
a ma és a holnap az ő világa; a távolabbi 
idő iránt nem érdeklődik. 

Tegyük föl azonban, hogy igen. Vegyük, 
hogy a gyermek a szép könyvet, vágy az 
aranyat annyira óhajtja, hogy fáradhatatlan 
kitartással iparkodik magát az ilyen kitünte-
tésre érdemessé tenni. Megnyugodhatunk- e 
benne ? Nem! Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a helyes nevelésnek jellemképzés a czélja. 
A jellem lényege pedig abban rejlik, hogy az 
a benső erkölcsi parancsnak föltétlenül enge-
delmeskedik, míg a külső kényszer sohsem bír 
hatással rá. A jót és nemest nem azért cse-
lekszi, hogy azzal magának érdemeket szerez-
zen, hanem mindig az erkölcsiség fő- és alap-
elve értelmében határozza el magát. Tettei 
indokának megválasztásánál legjobb meggyő-
ződése szerint jár el s minden utógondolat 
nélkül, még saját kárával is mások javát 
kívánja előmozdítani; nem törődve azzal, vájjon 
hálás lesz-e valaki érte, vagy nem. A nevelés, 
melynek jellemképzés a feladata, nem enged-
heti meg, hogv a gyermek kötelességének 
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teljesítését keresetforrásul fölhasználja. De ott, 
hol a gyermekeknek külső jutalmakra van 
kilátásuk, hol tetteiket, cselekedeteiket elisme-
rések kecsegtetik, ez az eset bizonyosan be-
következik. 

Ha a tanulókat rászoktatjuk arra, hogy 
szorgalom és jó magaviseletért a jól teljesített 
kötelesség tudatán kívül kitüntetéseket is vár-
hatnak : rideg, számító embereket nevelünk, 
kik olyan dologért, mi nyilvános elismerést, 
tetszést és dicséretet nem helyez kilátásba, 
nem képesek lelkesülni. Iskolánkból olyan 
ifjúság kerül ki, mely minden cselekedete előtt 
azt kérdezi: mit kapok érte ? S a nemes cse-
lekedet érzete egy fityinget sem ér neki, ha 
általa legalább is elismerő-okmányt nem sze-
rezhet magának. Védő szárnyaink alól oly 
nemzedéket bocsátunk ki, mely minden cse-
lekedeténél nagy föltűnést szeret kelteni s 
tetteit a kivívandó tetszés fokához méri, melj et 
már előre kiszámított. De fejlődhetnek-e majd 
ezen gyermekekből olyan férfiak és honleányok, 
kik kötelességüket haszonlesés nélkül fogják 
teljesíteni ? Kik nagy eszmékért lelkesülni 
fognak tudni; kik meggyőződésükért harczolni 
képesek; az igazat és jogosat pártolják s a 
hazáért vagyonukat, birtokukat föláldozni, eset-
leg meghalni is készek ? Lesznek-e azokból 
valaha olyan emberek, kik minden körülmények 
között a szépet és nemeset fogják támogatni; 
kik saját jólétüket érdek nélkül és önmegtaga-
dással rendelik az összeség alá s boldogoknak 
érzik magukat, ha a hazának és társadalom-
nak használhattak? Bizonyára nem! 

A jutalmazásból még egyéb komoly hát-
rányú, különösen a tanítóra és iskolára káros 
hatással bíró következmények is fejlődhetnek. 
A tanulóknak és szülőknek a tanító igazsá-
gosságába helyezett bizalma nagyon könnyen 
megrendül. Vagy talán azt hiszi valaki, hogy 
az a gyermek, ki jutalmat nem érdemelt és 
nem is kapott, szüleinek azt mondja: Beisme-
rem, hogy sem szorgalmam, sem magavisele-
tem nem volt olyan, hogy jutalomra igényt 
tarthatnék. Meg lesz-e a gyermeknek a szüksé-
ges állhatatossága, erkölcsi bátorsága, hogy a 
mellőzés jogos voltát bevallja? Nem! Sokkal 
valószínűbb, hogy hazuggá lesz. Hogy magát 
kínos helyzetéből kimentse és a szülők szemre-
hányását elkerülje, tanítójára árulkodik; őt 
részrehajlással, pártoskodással és igazságtalan-
sággal vádolja. 

Legyünk óvatosak! Sok embert tett mái-
egész életére szerencsétlenné az a helytelen 
bánásmód, melyben őket az iskolában részesít-
tette'k; ugyanis, hogy csekélységnek látszó 
okokkal méregként ható csirák plántáltattak 
az ifjú kebelbe. 

De menjünk tovább. Nem ritka az az eset, 
hogy érdemes tanuló a jutalmazásnál figyelmen 
kívül hagyatik. Mint a földi javakat egyáltalán, 
a Mindenható kifürkészhetetlen bölcsese'gében 
a szellemi kincseket: az értelmet és tehetséget 
sem osztotta mindenkinek egyenlő mértékben. 
Legjellemzőbben az iskolában tűnik ez föl. 
Míg az egyik gyermek könnyen, majdnem 
játszva tanul, a másik csak a legnagyobb 
megerőltetéssel és vasszorgalommal képes vala-
mit elsajátítani. Ez bizony nagyon fájó érzet 
lehet a gyermekre, de ő bátran harczol tovább. 
Nem kiméi fáradságot; nélkülözi a pihenést 
és szórakozást s keresztül vergődik. Résztvevő 
figyelemmel kiséri a tanító ennek a buzgó 
tanulónak komoly törekvéseit és jutalmazásra 
ajánlja. De az „Examinátor" űr bölcsesége 
feleleteiben mitsem talál dicséretre méltónak 
és mellőzi. Nos tisztelt kartársak, képzeljék 
magukat ennek a jogtalanul megszomorított 
gyermeknek a szívfájdalmába. Mérlegeljék meg 
azt a mély elkeseredést, mely rajta erőt vesz. 
Szakadatlanul tanult, míg mások játszottak; 
dolgozott, míg a szerencsésebb tehetséggel 
megáldottak üdülést és szórakozást élveztek. 
Bátorsággal, türelemmel és hősi ' kitartással 
küzdött a pályájába ütköző akadályok ellen s 
most a hosszú, kínos harcz után félrelökik. 
A babért pedig a pillanat kegye valamelyik 
szerencse gyermeknek nyújtja oda; olyannak, 
ki minden tekintetben jóval mögötte állott. 

A következmények megint mutatkoznak, 
csakhogy más módon. A gyötört gyermek 
nem kételkedik a tanító igazságérzetében s 
talán a vizsgázó elnök belátását sem vonja 
kétségbe, de fájdalom, önmagában kételkedik; 
erejében r.em bízik, elkeseredik és fölhagy a 
hiábavaló harczczal. 

Száz jutalom képes e most jóvátenni azt, 
a mit ezen a gyermeken elrontottak és vét-
keztek ? 

(Beles-Topolya.) Svhlosz Lajos. 

Tanítók továbbképzése. 
Farkas Sándor úrnak ezen b. lap f. é. 11. 

számában megjelent „Uj rendtartás, új irányok" 
czímü czikkét annál is inkább jólesőleg olvas-
tam, mert az új irányok észszerű megvalósí-
tásának egyik fontos eszközéül tekinti a 
„tanítói továbbképző tanfolyamot." A tanító-
képzés bármennyire is tökéletesíttetik, eredeti 
czélját csak akkor éri el, ha az ifjú tanító — 
az oklevél kiosztásánál — nem mond végbúcsnt 
az anyaintézetnek. Hangoztatjuk, hogy a 
tanítónak a korral, a tudomány haladásával 
lépést kell tartania. A tanító egyik életfentartó 

I eleme a folytonos továbbképzés. Erre azonban 
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módot, eszközt és alkalmat kell nyújtani a 
tanítónak. A mult szünidőben ilyen irányú 
kise'rlet történt a bajai tanítóképzőben, a miden 
közoktatási minister urunk 23 napos tanítói 
továbbképző-tanfolyamot rendeztetett. Ez a 
kísérlet bevált. A hiba csak az, hogy még 
ifjabb tanítónemzedékünk egy tekintélyes részé-
nek is, nincsen kedve egy olyan tanfolyamra 
elmerni1, a melynek bevégzése egyelőre s 
rögtön nem biztosít jövedelem-gyarapodást. 

A tanítóknál is ijesztő mérveket ölt a rea-
lizmus tulhajtása. Mezőgazdasági, vinczellér, 
szövetkezeti stb. tanfolyamra özönnel jelent-
keznek a tanítók; de az olyan kurzust, mely-
hez egy kevés ideális hajlam is kívántatik, 
idegenkedéssel fogadják. Már pedig, hogy a 
modern tanító a fokozódott szocziális igények-
kel szemben helyt állhasson, a szellemi művelt-
séget nyújtó továbbképző-tanfolyam nem lehet 
kevésbbé fontosabb a gyakorlati irányú tan-
folyamoknál. A nemzeti kultúra művének 
kiépítésénél óvakodnunk kell az egyoldalúságtól! 

Akadnak olyan tanítók is, a kik azt 
mondják: eleget tanult a tanító a képzőben; 
minek a továbbke'pzés ? Ezt a tábort egyelőre 
ne zavarjuk önteltségében, majd tudatára 
ébrednek ők maguk is elbizakodottságuknak. o o 

Keressük föl a szerény falusi és kisvárosi 
tanítót, a kiben van ambíczió, vágy az önkép-
zésre-de szomorú anyagi helyzete nem engedi, 
hogy nemes óhajtása testet öltsön. Könyvre 
nem telik, könyvtár nincsen a falujában; a 
konyha rovására lehet csak 1 — 2 újságot 
járatni. Tapasztalatainak határát a falu és 
környéke alkotja; ennél tovább nem mehet 
még az irigyelt vakáczióban sem, mert az 
utazás pénzbe kerül. Azonban az államsegélyes 
tanfolyamra — áldozat árán is — el fog 
menni a tudvágyó tanító. Némelyik családját 
hagyja távoli falujában, de az ismeretszerzés 
lehetősége pótolja a szeretett családi kört. 
Keble duzzad az örömtől, hogy egy új és 
idegen (talán egészen más vidékű) városban 
tapasztalatokat szerezhet; szinte észrevenni, 
hogy 1—2 hét alatt szögletességéből is veszít. 

Mi azt reméljük, hogy bölcs vezérünk, köz-
oktatási minister urunk nem áll meg ezirányú 
első kísérleténél, a mely a bajai képzőintézet-
ben jónak bizonyult. A mi vezérünk nemcsak 
ta'álékony, de humánus is. Most azon fárado-
zik, hegy minden tanító képzett mentő legyen; 
óhajtjuk tehát, hogy a minister úr olyan 
tanfolyamokat (továbbképzőt) is nyisson, a 
hol a tanító elsősorban önmagát menti 
meg — az elparlagiasodástól. 

(Solt.) Fodor Ignácz. 

Az Eötvös-alap a tanítók árváiért. 
Az Kötvös-alap gondozói a következő fölszólítást 
intézték a tanítóegyesületek elnökségeihez s álta-
lában Magyarország összes tanítóihoz és tanáraihoz: 

Tekintetes Elnökség! 
Mélyen tisztelt Kartársak! 

Bizalommal fordulunk Magyarország taní-
tóihoz, tanáraihoz és mindazon nemeslelkű 
egyénekhez, a kik az árvák sorsát szivükön 
viselik. Tanító-árvákról van szó, a kikről nem 
gondoskodik senkisem, a kiket csak 1 4 - 1 6 -
éves korukig nevelnek tanítói árvaházaink, 
azután pedig kibocsájtják őket az életbe, hogy 
önerejükből, minden támasz nélkül, iparkod-
janak boldogalni, tanulmányaikat folytatni s 
jövőjüket biztosítani. Vájjon hánynak akad 
egy- egy jóakarója, a ki az árvát szánja és 
segédkezet nyújt neki, hogy élet-czélját el-
érhesse ? Boldog az ilyen kevés, de annál sze-
rencsétlenebb az a sok, a ki küzdeni kénytelen, 
sokszor hajlamaival ellenkező életpályára kell 
lépnie, dolgoznia, fáradnia kell, hogy önmagát 
föntarthassa s mégis keserves nélkülözések 
között kell tanulmányait elvégeznie. Néme-
lyiknek még ez is sikerül, s a midőn kitűzött 
életczélját megkezdené, a melyért annyit tara-
dott és szenvedett, akkor veszi csak észre, 
hogy a lélek kimerült, a te5t pedig erőtelen 
Es hova lesznek azok, a kik a küzdelem 
kezdetén már belefáradnak s a szenvedések 
iskoláját végigjárni nem tudják ? Elzüllenek. 
Önhibájukon kívül a társadalomnak rettegett és 
üldözött alakjaivá válnak, mindenütt föltalál-
hatók s mint tanítók árvái, a tinítói névnek 
kevés díszt kölcsönöznek 

Ezeket látva, vádol bennünket a lelkiismeret, 
hogy árváinknak segélyezése érdekében még 
mindig olyan keveset tettünk s ebből ki-
folyólag fordulunk Magyarország lelkes nép-
tanítóihoz legyen nekünk — az „Eötvös-alap" 
gondozóinak — segítségünkre annak a szán-
déknak a megvalósításában, a melylyel azt 
czélozzuk, hogy az „Eötvös-alappal" kap-
csolatban „Arca-alapot" teremtsünk. Ez az 
„Árva alap" volna hivatva arra, hogy árvá-
inkat — fiukat és leányokat egyaránt — kik 
a vidéki képzőkben, középiskolákban, vagy a 
budapesti és kolozsvári fő- és szakiskolákban 
vagy valamely ipari szakon óhajtják magukat 
az életre előkészíteni, segélyezhessük pénzbeli 
segélylyel, elhelyezhessük őket a vidéki tanítói 
internátusokba, avagy a „Tanítók Házaiba." 

Ezen tervünk megvalósítását úgy gondoljuk, 
hogy az „Eötvös-alap" a maga részéről 10.000 
koronát kihasít az ösztöndíj-alapból s ezzel az 
„Árva-alap" alapját megveti. Hogy azután ez 
az alap évről-évre növekedjék s árváink az 
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ahhoz való jogosultságot megszerezzék, az 
már Magyarország néptanítóinak önzetlen 
buzgólkodásától függ, a melyre annyival is 
inkább számítunk, mivel nem képzelünk ma-
gvar tanítót, a kinek szivét az árvák siralmas o«/ 7 

sorsa nem érintené s a ki az árvákért egy 
kis szolgálatot tenni hajlandó nem volna. 

Ezúttal sem kérünk a tanítóság saját 
keserves filléreiből, hanem igenis kérünk a 
társadalomban összegyűjtött filléreknek koro-
náiból, a melyeknek összegyűjtését a követ-
kező módon ajánljuk: 

1. Az egyes vármegyékben levő tanító-
egyesületek első és fő kötelességüknek ismer-
jék, hogy a vármegye területén __ található 
tanító-árvák jogot nyerjenek az „Árva alap-
ból" való részesedéshez. Ehhez képest akár 
az egyesület vagyonából akár pedig gyűjtés 
útján összehozott összegből váltsanak az 
„Eötvös-alap'" pénztárosánál egy-egy 50-ko-
ronás részes-jeg) et s azt Írassák annak a megye-
beli árvának a nevére, a kit az „Árva-alap-
ból" majdan részesíttetni óhajtanak. Ez által 
kettős czélt érnek el a tanítóegyesületek. Egy-
részt megszerzik az árváknak a jogot, hogy az 
alapból részesíthetők legyenek, másrészt pedig 
az „Árva-alap"-ot gyarapítják, mert az ilyen 
árvák nevére Íratott részes-jegyekért befizetett 
összegeket pénztárosunk ezentúl az „Árva-
alap" javára könyveli el s azoknak vissza-
fizetése csakis jótétemények alakjában esz-
közöltetik. 

2. Kérjék fól a megyei tanítóegyesületek a 
megyebeli királyi tanfelügyelő urat arra, hogy 
az „Árva-alapra" nekik gyűjtés czéljából meg-
küldött gyüjtőivet ne dobják félre, hanem 
hordozzák azt magukkal körútjaikon, a hol 
nap-nap mellett alkalmuk nyilik arra, hogy 
az árvák nevében a nemes czélra egy-egy 
koronát gyűjtsenek. 

3. A tanítói árvaházak és egyéb interná-
tussal egybekötött intézetek rendezzenek évente 
egyszer-kétszer a nagyközönség bevonásával 
ünnepélyeket. Ezzel is kettős czélt szolgálnak. 
Mert mig egyrészt megismertetik a közönséggel 
az intézetet, annak szervezetét és szellemét, 
másrészt belépti díjak vagy önkéntes adakozás 
czímén szép összegeket gyűjthetnek az „Arva-
alap" javára, a melyet vagy mint adományt 
küldenek be a nevezett czélra, vagy pedig 
részes-jegyet váltanak egy-egy intézetbeli tanító-
árva számára. 

4. Az egyes kartársak azonban legtöbbet 
tehetnek az "Árva alap" érdekében. Kezükbe 
veszik jelen gyüjtőiveinket, a melyet a „Nép-
tanítók Lapja" útján juttatunk el minden 
egyes kartársunkhoz, fölkeresik vele azokat a 
jólelkű embereket, a kiknek az árvák javára 

mindig szokott egy-két fillérjük lenni s egy 
kis fáradsággal tekintélyes összeget gyűjthet-
nek. Alkalmas időben iskolai ünnepélyeket, 
szinielőadásokat rendeznek az „Árva-alap" 
javára az iskola iránt érdeklődők közreműködé-
sével és bevonásával. Fölkérik közvetlen fölöt-
tes iskolai hatóságukat arra, hogy alkalmas 
időben minden évben egyszer az iskolában a 
tanítványok között filléres gyűjtést eszközölhes-
senek. Végül számtalan helyi körülmény ad-
hatja meg a lelkes kartársnak az alkalmat 
arra, hogy „Árva-alapunknak" egy-két fillért 
szerezzen. 

Mélyen tisztelt Kartársak! 
Nem hangzatos szavakkal akarjuk közre-

működésteket az „Árva-alap" javára meg-
nyerni, hanem azzal az érzéssel, a melyet az 
apátlan, anyátlan árvák mostoha sorsa lelkünk-
ben fölidéz. Szomorú a végzet, mely őket 
sújtja, még akkor is, ha némileg segíthetünk 
rajtuk. Igyekezzünk sorsukon enyhíteni. Szá-
rítsuk föl a könyeket, melyeket a nyomor és 
kétségbeesés sajtol ki belőlök s adjunk nekik ne 
alamizsnát, hanem jogot a jótéteményekhez. 

Magyar Tanítók! Ne feledkezzetek meg az 
árvákról! 

Kelt Budapesten. 1901 junius hó 1.-én. 
Az „Eötvös-alap nevében Kartársi szere-

tettel: Péterfy Sándor, elnök. Lakits Vendel, 
másodelnök. Ujváry Béla, másodelnök. Peres 
Sándor és Kapy Rezső, titkárok. Sehmidt 
Albin, pénztáros. Kurz Sámuel, ellenőr. Józsa 
Dániel és Bursics Ernő, jegyzők. Józsa Mihály, 
a Ferencz József Tanítók Háza gondnoka. 

= Egy tanügybarát elismerése. Fülöpp 
István plébános úr a következő levelet intézte 
lapunk szerkesztőségéhez: „A Néptanítók Lapja 
tek. szerkesztőségének, Budapest. A Tanítók 
Tanácsadója czímű könyvet én is meghozat-
tam s mondhatom, nagy élvezettel és haszon-
nal olvastam. A benne foglalt dolgoknak 
pertraktálása aranyat ér, s a tanítók minden-
napi kenyerének úgyszólván másik felét képezi 
az a sok jó tanács, útbaigazítás, a mely a 
könyvben hangya - szorgalommal egybe van 
gyűjtve. De nemcsak a tanító urak, hanem a 
tanügy iránt érdeklődők is sok szép dolgot 
tanulhatnak meg abból; az egyházi ker. tan-
felügyelők pedig vezérfonalat nyernek nagy-
horderejű hivataluk pontos betöltésére. A tanügy-
barátok, de elsősorban a tanítók nagy 
hálára lehetnek kötelezve a buzgó szerkesztők 
eme nagy jótéteménye iránt. Mint 1 anügybarát 
szívből gratulálok a kitűnő könyvhöz. D. Szent-
Kereszt, 1901. május 24. Kiv. tisztelettel: 
Fülöpp István, pleb., a „Kath. Hitv. Folyóirat" 
főmunkatársa. 
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Iskolai köszöntők. 
Vizsgálat (záró-ünnepély) előtt. 

A munkás méhecskék napestig dolgoznak, 
Gyűjtik a virágport maguknak s másoknak. 
Mi is gyűjtögettük, mint a kicsi méhek. 
Mézét az igaznak, a jónak, a szépnek. 
Szívben nemesedve, észben gazdagodva, 
Nyugodt öntudattal állunk a porondra. 
Ami jót tanultunk, elménkbe van vésve, 
Gondunk volt mindenkor a kötelességre. 
„ Szorgalom" s „kitartás" kettős jelszó alatt 
A mi kis csapatunk mind előbbre haladt, 
Hogy édes hazánknak, ha ránk kerül a sor, 
Hasznos polgárai lehessünk majd egykor. 

Vizsgálat (záró-ünnepély) után. 
A tanévnek vége, a termés behordva. 
Érdemet szereztünk egy kis nyugalomra. 
Hála és köszönet jó tanítónk néked. 
Akitől tanultunk annyi jót és szépet. 
Tisztelet azoknak, kik itt megjelentek 
Es emelték díszét mai ünnepünknek; 
Ösztönöznek minket jövőre még jobban 
Előre haladni a tudományokban, 
Buzdítanak arra, mindig jobbak legyünk, 
Hogy öröme teljék mindenkinek bennünk. 
. . . Akik pedig ide már vissza nem térnek, 
Nézzenek szemébe a lét küzdelmének, 
Kisérje el őket, midőn végleg válunk, 
Utrava'óképen ez a kívánságunk: 
Maradjon lelkiikbe>i az mindenek fölött, 
Ami jót tanultak e szent falak között 
S hasznosan eltöltött, hosszú életen át 
Imádják az Istent, szeressék a hazát! 

(Borsod-Nndasd.) Gergely János. 

IRODALOM. 
A növények világából. Irta Hanusz István, 

főreáliskolai igazgató. Számos, részben szinnyo-
matá szövegképpel. Ara 3 K. Kevés magyar 
tudós írt még ilven érdekesen a növények 
világáról. Ügy rajzolja, hogy egészen egynek 
érezzük a mi világunkkal. Hozzánk hasonló 
lényekké válnak Hanusz könyvében a növé-
nyek. melyek között épp úgy megvannak az 
eredeti, az erősen egyéni jellemek, mint itt 
közöttünk, emberek között. Élnek, küzdenek 
és szerepet, hivatást töltenek be. Az érdekes 

fejezetek közül csak néhányra mutatunk e 
helyütt r á : hogy él a növény ? Növe'nyván-
dorlás. Virágóriások. A virághónap gyermekei. 
A rózsa diadalútja. Éji virág. Népünk kedvelt 
virága. A növényvilág bohóczai stb. stb. — íme, 
már e czímek is mutatják, hogy nem sablonos 
növénytan ez a könyv, hanem érdekes és 
egészséges, lélek és szivvidító olvasmány. 
Tisztaság, derű, szeretet és üdeség árad belőle. 
Élvezhetőségét növeli a szerző kedves előadá-a, 
világos magyaros nyelve és a nagyobbára 
szines ábrák művészi kivitele. Megrendelhető 
az Athenaeum könyvkiadóhivatalában (VII., 
Kerepesi-út 54. sz.) 

A Magyar Földrajzi Társaság égisze alatt 
a Lampel (Wodianer) udv. könyvkereskedése 
kiadásában érdemes új vállalat indult meg: 
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára czím-
mel, a mely Lóczy Lajos szerkesztésében arra 
törekszik, hogy a földrajzi tudomány közér-
dekű irodalmi termékeit díszes illusztrált és 
mégis olcsó kiadásban hozzáférhetővé tegye 
az érdeklődő magyar közönségnek. A vállalat 
Hédin Sven: Ázsia sivatagjain keresztül, czímű 
érdekfeszítő nagy könyvének átdolgozásával 
indult meg, a mely egyelőre két hetenkint 
egv-egy két íves illusztrált, szép kiállítású 
füzetben jelenik meg. Egy-egy füzet ára 60 
fillér. — Ugyancsak a Lampel-féle könyv-
kereskedés kiadásában a Magyar Könyvtárnak 
újabb 6 füzete jelent meg. A 241 — 245. 
számú füzetekben Mikszáth Kálmán egyik 
legjobb regénye jelent meg, míg a 240. számú 
füzet a Magyar Könyvtár képes, magyarázatos 
Petőfi-kiadását folytatja s közli Petőfi elbe-
szélő költeményeinek II. részét. Badó Vilmos 
bevezetésével és Télegdy László és Neogrády 
Antal képeivel. — A M. K. eddig megjelent 
számai részletfizetésre is kaphatók. Teljes 
jegyzékkel ingyen szolgál minden könyv-
kereskedés. Megrendelhető egyes füzetenkint: 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és 
kir. udv. könyvkereskedésében, Budapesten, 
VI., Andrássy-út 21. sz. alatt és minden 
k öny vkereskedésben. 

„Hogyan táplálkozzunk Yu cz. alatt Ember 
János kir. segéd-tanfelügyelő érdekes könyvet 
ad ki. „Evek óta foglalkozom — írja — az 
egészség kérdésével. Korábban mint általános O o 
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érdekű társadalmi kérdés érdekelt, utóbb azon-
ban saját személyes ügyemmé is vált a dolog. 
Különféle betegségek leptek meg és így két-
szeres okom volt az érdeklődésre az egészség 
ügye iránt Szorgalmasan olvasgattam a szakba-
vágó müveket, a folyóiratokat. Ezek között 
különösen megragadta a figyelmemet dr. Lah-
manndrezdai orvosnak „Die dilitetische Blutent-
mischung" czímű műve. Ez a könyv, mely 
Németországban pár esztendő alatt 10 kiadást 
ért, hadat izen a táplálkozás terén a fejérje 
elméletnek. Egészen új alapra fekteti a diiité-
tikát. Alapos tanulmányok, mélyreható vizsgá-
latok alapján eredeti fölfogással és rendkívül 
éles elmével fejti ki az úgynevezett „jól táp-
lált" emberek táplálkozásának természetellenes 
és végzetesen káros voltát. „Hogyan táplál-
kozzunk ?" czím alatt adom ki dr. Lahmannak 
föntebb említett alapvető müvét, melynél 
általánosabb érdekű munka a legközelebbi 
évtizedben falig látott napvilágot; mert a kér-
dés, a melyet fejteget, minden embert érdekel. 
A könyv terjedelme 12—15 nyolczadrét ív. 
Ara fűzve 2 korona. Gyűjtőknek 10 előfizető 
uta'n tiszteletpéldánynyal szolgálok. Az elő-
fizetési pénzek folyó évi junius hó 20.-ig 
alulírotthoz küldendők. Előjegyzést is szívesen 
veszek. Az előfizetőknek bérmentve küldöm 
meg a müvet, előjegyzőknek utánvétellel. (Ember 
J., Budapest, VI11.", Teleky-tér 23.) 

Vizsgálati jutalomkönyv. Éppen kellő időben 
látott napvilágot Vaday József nagyváradi 
községi iskolai igazgató müvének, a Tanulók 
Vezérkönyvének II-ik kiadása, mely most új, 
illusztrált lenyomatban jelent meg, 37 képpel. 
Ez a mű erkölcs-, jellem- és hazafiságképző 
béltartalmánál fogva a könyvpiaczon forgó 
többi e fajta müvek közül pedagógiai becsénél 
fogva emelkedik ki s ezért úgy a népiskolá-
ban, mint az ipariskola, polgári iskola és a 
gimnázium alsó osztályaiban igen alkalmas 
vi/sgálati jutalomkönyvül szolgál. Ara 1 korona 
30 fillér és l korona 80 fillér; — a szerző 
a rendelt példányok egy harmadrészét az ol-
csóbbik árban és drágábbik kötésben szolgál-
tatja. Ajánljuk. 

Megjelentek: Székely kérdés. Irta Máthé 
József, kiadta a „Marosvásárhelyi székely 
társaság." Derék tanulmány; az árát nem 
tudjuk. (Adi Árpád marosvásárhelyi könyv-
nyomdája.) — A lelki élet alaptörvényei. 
Tartalmas értekezés; í r ta: dr. Baló József. 
(Homyánszky Viktor könyvnyomdája, Buda-
pest.) — Neveléstudomány. A művelt közönség 
számára írta Lubrich Ágost. IV. átdolgozott 
kiadás. Sajtó alá rendezte dr. Pacséri Károly 

kir. tanfelügyelő. Ára a két vaskos kötetnek 
12 K. Megrendelhető Balassa-Gyarmaton a 
„Könyvnyomda - részvénytársaságnál." — A 
Franklin-Társulat kiadásában az Ókori Lexikon 
12-dik füzete. A füzet ára 1 korona; a foly-
tatólagos füzetek julius és augusztus kivéte-
lével a hó 15,-ike táján jelennek meg. — 
A Nagy Képes Világtörténet 115. és 116. 
füzete; ezzel az V. kötet, mely a hűbériség 
és lovagság korát tárgyalja, be van fejezve. 
(Révai Testvérek, VIII., Üilői-út 18. sz.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Köszönetét nyilvánította: Berzeviczy Erjed-
né Bárczay Ilonának, a ki a bárczai áll. el. isk. 
czéljaira mintegy 2000 korona értéket képvi-
selő ingatlant adományozott. 

Kinevezte: Mihály Emma nagylónyai közs. 
kisdedóvónőt az árkosi áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Brenyó János oki. tanítót az 
orechovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Radulescu Hermin 
bozovicsi közs. el. isk. r. tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Nndbalek Ferencz 
szeredi róm. kath. tanító részére évi 720 
koronát; Szabados Lukács ó-kanizsai róm. 
kath. tanító részére évi 1420 koronát; Prépost 
József káldi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító 
részére évi 000 koronát; MüUer Ede rába-
füzesi munkaképtelen ág. hitv. ev tanító ré-
szére évi 960 koronát; Horváth Gyula damo-
nyai munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 540 koronát; Csanádi József kassai 
munkaképtelen közs. tanító részére évi 1960 
koronát; Lichtenberg Dávid morva-lieszkói 
munkaképtelennek talált izr. tanító részére 
évi 720 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedéljezett: 
Kéri Antal szűcsi nyug. volt róm. kath. tanító 
özv., szül. 1leichl Anna részére évi 335 koronát; 
néh. Zozidya János nyug. volt kölcséni g. 
kath. tanító özv., szül. Sztankovics Mártha 
részére évi 300 koronát; néh. Monói Kiss 
Lajos volt gyulai ev. ref. nyug. tanító özv., 
szül. Erdei Zsófia részére évi 800 koronát; 
néh. Sterk Nándor bács-almási róm. kath. 
tanító özv., szül. Solcz Irma és Géza nevű 
kiskorú árvája részére együtt évi 665 koronát; 
néh. Pesti Lajos rákóczi-i közs. isk. volt tanító 
Lajos Frigyes és Mária Anna nevű kiskorú 
árvái részére együtt évi 250 koronát; néh. 
Imre Ferencz atyhai róm. kath. el. isk. nyug. 
volt tanító özv., szül. Demeter Teréz részére 
évi 300 koronát; néh. Gergely József volt 
misztbányai áll. segély, közs. isk. nyug. tanító 
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özv., szül. Hutton Mária és Lajos nevű kiskorú 
árvája részére évi 525 koronát; néh. Pop 
Efrem szelistyei g. kel. volt tanító özv., szül. 
Nitta Lukréczia és 5 árvája részére évi 641 
korona 65 fillért; néh. Mindák József volt 
halmi-i róm. kath. tanító özv., szül. Halkari 
Paulina és 4 kiskorú árváinak évi 701 K. 64 
fillért; néh. Herczeg Bazil krácsfalvai nvug. 
g. kath. volt tanító Ilona nevű kiskorú árvá-
jának évi 100 koronát; néh. Bilik István 
mendei róm. kath. tanító özv., szül. Hartl 
Antónia és 2 kiskorú árvája részére együtt 
évi 400 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-(- A szebenmegyei tanítótestület ez évi 

rendes közgyűlését május hó 18.-án Orláton 
tartotta meg. A gyűlés első tárgya Giurgin J . 
igazgató-tanító jól sikerült gyakorlati tanítása 
volt, melyben ügyesen mutatta be, hogy jó-
akarat s a szükséges tudás mellett mily sike-
resen lehet román tannyelvű iskolában is taní-
tani a magyar beszédet. Séher Emma elhalt 
kisdedóvónőröl szép emlékbeszédet olvasott föl 
özv. Hajdóczy Józsefné óvónő, találó szinekkel 
ecsetelvén a néhai óvónő valódi hivatásszere-
tetét, határt nem ismerő buzgóságát. Föl-
olvasást tartott Hess Mátyás „A szépérzék 
fejlesztésének szükséges voltáról és eszközei-
ről" és Papp Gábor „A szülői értekezletek-
ről"; mindkét iololvasás jól kimerítette tárgyát s 
hasznos eszmékkel gazdagította a hallgatóságot. 
Weinhold K. ismertette a gömörmegyei tanító-
egyesület tervezetét „A tanítók életbiztosító 
intézetének megalkotása" ügyében, mely eszmét 
a tanítótestület örömmel üdvözölvén, azt elvben 
elfogadta. — Hess M. a bizottság nevében 
előterjesztette Vámszer József nagyszebeni áll. 
polgári iskolai rajztanító „Rajzoktatás a nép-
iskolában" czímű müvének nagyon kedvező 
bírálatát, mely műnek szélesebb körben való 
megismerése népiskolai rajztanításunknak nagy 
előnyére válnék. Azután Tiszovssky Dániel 
titkári jelentése következett a választhiány 
működéséről s Barabás Sándor jelentése a 
pénz- és könyvtár állapotáról. — Az orláti 
községi iskolai tanítók névszerint Giurgin J., 
Major M., Stoja T. és Simonca M., Decei 
Dénes iskolaszéki elnökkel élőkön elismerésre 
méltó buzgalmat és áltozatkészséget tanú-
sítottak az odaérkezett tanítók elszállásolása 
és ellátása körül. (G) 

O Győregyházmegye esepregi esperesi 
kerületének róm. kath. tanítóegyesülete 
május 23.-án tartotta meg tavaszi közgyűlését 
Ujkéren. A közgyűlésen nagy óvácziókban 
részesítették Sopronmegye érdemes kir. tanfel-

ügyelőjét: Szabó Károly kir. tanácsost, kir.ek 
az egyesület által megfestetett arczképét is 
leleplezték. Szabó Károly kir. tanfelügyelő 
meghatva válaszolt az üdvözlő beszédekre. 

S Járásköri ülések. A torda-aranyos-
vármegyei tanítótestület toroczkói köre ez évi 
tavaszi rendes gyűlését május hó 21.-én tartotta 
meg Vár falván a tagok és számos intelligens 
tanügybarát jelenlétében. A gyűlésen jelen volt 
Téglás Istváu kir. tanfelügyelő is. Fölolvastak: 
dr. Fodor Mózes orvos a közegészségügy kö-
réből s Székely László „Hogy köszönjenek 
a gyermekek?" czímű tételről, Tulogdi Pál 
pedig Borbély József „Gazdasági Káté"-ját 
birálta. — A szabolcsmegyei általános tanító-
egyesület kisvárdai járá köre F.-Litkén tar-
totta első vándorgyűlését. Balogh Jánosnak a 
tömörülésre buzdító elnöki megnyitó beszéde 
után László Gyula a faiskolákról értekezett s 
azt kivánja, hogy a faiskolák kezelését avatott 
kezekre kell bízni; olyan egyénekre, kik a nép 
gondolkozás módját ismerik, köztük élnek és 
boldogulásuk elérésén lelkesült kitartással fá-
radoznak. Meg kell a néppel értetni, hogy a 
mostani terhes és nyomasztó életviszonyok köze-
pette új kereseti forrásról kell gondoskodnia, 
mely aránylag kevés fáradsággal tisztességes 
hasznot ad. E tekintetben a tanító menjen elől 
jó példával, s hogy czélját érhesse, a vármegye 
törvényhatóságának szabályrendeletileg ki kell 
mondania, hogy a faiskola kezelését kizárólag 
mindenütt a néptanítókra kell bízni. — Vargha 
János sikerült tanítást mutatott a számtan 
köréből. Az Eötvös-alap helyi bizottságának 
buzgó elnöke lelkesítő beszédet mondott az 
Eötvös alapról, belépésre buzdítván a járáskör 
tagjait, a minek nyomban volt is sikere, mert 
többen beiratkoztak. A kisvárdai helyi bizott-
ságnak 24 rendes tagja van. Az ottani nép-
nevelési egyesület 60 korona jutalomdíját 
Weiszhans Ignácz kisvárdai tanítónak Ítélték 
oda. A régi tisztikart újra megválasztották — 
A barsvármegyei ált. tanítótestület aranyos-
mar ótlii járásköre az aranyosmaróthi ál), el. 
népiskolában tartotta tavaszi közgyűlését, me-
lyen Valcs Ede, „a tankönyvhasználatról az 
el. népiskolákban" cz. vitatétel előadója beve-
zetésképen rámutatva a túlhajtott iskolii 
könyvmunka káros következményeire, fölszó-
lítja a kör tagjait, hogy a tételt behatóan 
vitassák meg. O a maga részéről indítvám ózza, 
hegy az elemi népiskolai tanulók értelmi 
képességét s fölfogása körét meghaladó, nehéz 
stílben írt, emészthetetlen szabályokkal meg-
tömött tankönyvek mellőzésével oly ügyesen 
megszerkesztett példatárak vezettessenek be, 
melyek anyaga csupán arra szolgáljon eszközül, 
hogy a gyermekeknek az iskolában közvetet-
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len élőszóbeli közlés útján elsajátított ismeretei 
folyton ébren tartassanak s gyakorlatilag alkal-
maztassanak. A vita élénken indult meg s az 
előadó indítványának egyhangú elfogadásával 
fejeződött be. Ezután Kerényi Nándor áll. 
tanító ismertette a Tanítók Tanácsadója czímű, 
a tanügy terén hézagpótló művet s melegen 
ajánlotta kartársainak megvételre. Szóló bejelen-
tette egyúttal, hogy a Tanítók Háza gyufáját 
Eisenberger Károly aiv maróthi kereskedő meg-
hozatta. Lépéseket fog tenni az iránt is, hogy 
a Tanítók Háza szappanját is fogyaszthassák 
a vidéki kartársak. Az ülést Mozsáry János 
elnök zárbeszéde után társasebéd követte. — 
Pestvármegye tanítóegyesületének „Kúnszent-
mikUsvidéki1' járásköre Szalk- Szent- Mártonban 
tartotta ez évi rendes közgyűlését, melyen 
Torma János és Boros Mihály 25-éves tanító-
kat jubilálták. A folyó ügyek letárgvaltatván, 
Sárközy Kálmán elnök olvasta föl „A Tanítók 
Háza" cz. értekezését, s egyhangúlag elfogad-
tatott azon indítványa, hogy a kör minden 
egyes tagja belép az országos Eötvös-alapba 
s azonnal többen be is léptek. Majd Fodor 
Ignácz értekezett az évzáró vizsgálatok eltör-
léséről. Az országos állatvédő-egyesület ki-
küldötte: Csery István olvasta föl „hasznos 
madaraink és háziállataink védelme" cz. mun-
káját. Nyáry Pál s.-lelkész és Tóth Ilona szép 
szavalatai s a folyó ügyek letárgyalása után a 
közgyűlés véget ért. —- A sárosmegyei általános 
népnevelók egyesületének tapolyi köre f. évi 
május hó 20.-án d. u. 2 órakor, Töltszéken 
tartotta tavaszi köri gyűlését. Gyakorlati taní-
tást a földrajz köréből Harsághy Béla hely-
beli tanító adott elő, majd Téglás Lajos zborói 
allami tanító igen érdekes fölolvasást tartott 
a „tanítói nyugdíj revíziójáról" Diószeghy 
Emma bártfai áll. óvónő pedig a kisdectóvás 
köréből merített értekezését olvasta föl. — 
A fogarasmegyei tanítótestület alsójárási köre 
O.-Kerczisorán tartott ülésén Sükösd F. az év-
záró vizsgálatok kérdését fejtegette s a járásköri 
ülés több hozzászólás után határozatilag kimon-
dotta, hogy az évzáró vizsgálatok eltörlését nem 
tartja kívánatosnak. Kodrea György az iskola-
székek ügyét tárgyalta. — A Délmagyarországi 
Tanítóegyesület temeskubini fiókja Dubovácz 
községében tartotta rendes tavaszi közgyűlését. 
Mariukovics Zsivoin bavanistei tagtárs a figye-
lem fegyelmezéséről tartott igen érdekes és 
tanulságos fölolvasást. A következő irányelvek 
kövelését ajánlja: A figyelem fegyelmezésére 
a gyermek zsenge korától kezdve már az első 
osztályban különös gond fordítandó. Rövid és 
világos képzetek alkotandók minden fölösleges 
sallang kerülésével. A figyelem kímélendő a 
megerőltetés ellen. A tanítás keltsen érdek-

lődést, hogy a figyelem önként jelentkezzék. 
Az oktatásnak a gyermek természetéhez kell 
alkalmazkodnia. Az oktatónak le kell eresz-
kednie a gyermek eszmekörébe. A fölolvasás 
elismerésben részesült. A vallás fejlődése és 
tanításáról Sztáics Milán dubováczi kartárs 
tartott érdekes és tanulságos fölolvasást. Hajdú 
Sylvester Székelykevéről az alapszabályok mó-
dosításáról értekezett. A gyűlés után Kálmán 
Ferencz községi jegyző hívta vendégszerető asz-
talához az összegyűlt tanítókat. Neki számottevő 
anyagi áldozatába, nejének tetemes fáradságába 
került a vendéglátás. Az önzetlenség dicséretre 
nem szorul, dicséri az maga-magát. Ritka eset, 
hogy a jegyző a tanítók érdekében áldoz. (T.) — 
A nógrádmegyei ált. tanítótestület „'Szécsény-

| balassa-gyarmati járásköre" érdekes ülést tartott 
N.-Szécsényben. Debreczeny Márton a kör elnöke 
örvendetesen emelte ki, hogy az új tanító-
egyesületi alapszabályok értelmében immár az 
államsegélyes tanítók is kötelező tagjai az 
egyesületnek, a mi nagy halafás; — kéri a 
tanítókat, "hogy kartársaikat szólítsák föl a 
belépésre. Gyakorlati tanítást tartott: Fejér 
Lipót n. szécsényi izr. tanító az V—VI. osz-
tályban a légsúlymérőről s ugyancsak ő érte-
kezett „A következetesség haszna és szüksé-
géről." Kiss Endre b.-gyarmati áll. tanító: 
„A kirándulás tanulmányi-, nevelési- és egész-
ségi" czímű érdekes tételét olvasta föl. 
Debreczeny r Márton körelnök, polg. isk. tanító 
Lubrich Ágoston „Nevelés - Tudományának" 
megjelenését hozván tudomásul, ajánlja meg-
rendelésre ; ez a mű tudvalevőleg dr. Pacséry 
Károly kir. tanfelügyelő által rendeztetett 
újonan sajtó alá és nála is rendelhető meg 
(tanítóknak részletfizetésre). A körülés ezután 
elhatározta, hogy „a jelen időben, midőn a 
„Nemzet" czímű napilap L. B. név alatt 
annyira iparkodik a nagybecsű müvet tönkre 
silányítani és csak azért, mert igazi keresztény 
vallásos szellem lengi át az egész munkát: a 
tanítótestület tagjai határozott álláspontot fog-
lalnak el Lubrich mellett; — s azt éppen 
most, — midőn, ha egy vallásosabb szellemben 
írt munka napvilágot lát, — mindjárt oly 
erősen támadják meg, — szükségesnek és kor-
szerűnek tartják. L. B. kritikája fölött, — ki 
nem átal a gúny fegyverével is élni — napi-
rendre tér, mert az sem nem ildomos, sem 
nem jóakaratú." 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. J. Az illendőség is megkívánja, hogy a 

sz. iskolaszék kérdezősködésére válaszoljanak, 
hogy az illető tanuló, ki Sz ről húsvétkor 
távozott, csakugyan K . . . ra ment és K . . . n 
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a szülői házból jár az iskolába. — B r k a . 1. 
Ha csak egy felekezeti iskola van a községben, 
a más felekezetiek bizonyos föltételek mellett 
hozzájárulnak a föntartáshoz. Erre nézve mos-
tanában többször nyilatkoztunk lapunk tanács-
adójában. 2. Az iskolai kert bekerítése iránt 
az iíkolaföntartó felekezet hatóságának kell 
intézkednie. -— B. Nvomorékkezü nőt posta-
hivatalban sem alkalmaznak, mikor van elég ép-
kezü. Csak magánvállalatnál lehetne ilyen leányt 
irodai szolgálatra, esetleg pénztárnál alkal-
mazni ; ott is csak emberbaráti szeretetből. — 
Kolényi J . 1. Ha kezdettől fogva tagja az 
orsz. nyugdíjalapnak s már 1869-ben tanító 
volt, akkor nyugdíjigényét 1870-től fogva 
számítják. 2. Nyugdíjkérvényére s mellékleteire 
inkább tegyen bélyeget, nehogy valamelyik fo-
kon megleletezzék. Az ily bélyegügyben orszá-
gos intézkedést kellene tenni, mert a pénzügyi 
közegek nem mindenütt egyformán járnak él. — 
F. X. Magán- és társulati iskolákat csak a köz-
igazgatási bizottság ajánlata folytán a közokta-
tási ministertől nyert engedély alapján lehet 
fölállítani és fon tartani. Forduljanak ebben az 
ügyben a kir. tanfelügyelőhöz. — B. Az iskolai 
mulasztásokért befolyt büntetéspénzt (bírság) az 
iskola pénztárába kell átadni, mert azt illeti. — 
N. oki. Ön még csak a tanítóképző-intézet 
2 osztályát végezte, tehát nem jogosult a taní-
tót megillető összes kedvezményekre. Mivel 
azonban most tényleg tanítói állást tölt be, 
míg ebben az állásban marad, véleményünk 
szerint hadmentességi díjat nem tartozik fizetni 
tekintettel az 1880. évi XXVII. t.-cz. 3.-ik 
§-ára, melynek értelmében a népiskolai tanító-
jelöltek, míg tanulmányaikkal f'öl nem hagynak, 
továbbá a népiskolai tanítók, míg eme minő-
ségük meg nem szűnik, a hadmentességi díjtól 
való fölmentés kedvezményét élvezik és a m. 
kir. pénzügyministernek 1882. évi 23.268. sz. 
körrendelete eme kedvezményre jogosultak 
fogalmának meghatározásánál nem köti ki 
föltételül, hogy az illetők okleveles tanítók 
legyenek. Próbálja ezen az alapon elhárítani 
a had mentességi díj fizetését. — K. D. Az 
államsegély elnyeréséhez egyik lényeges föl-
tételként az is szükséges, hogy az illető tanító 
kötelességét iskolai, társadalmi, hazafmi szem-
pontból hűen teljesítse. Ha egyéb követelmé-
nyeken kívül ennek is megfelel, az állam-
segélyre számíthat. — F. Ny. A büntető-
törvény (1878 : V. t.-cz.) 258. és 259. g-a a 
sajtó utján elkövetett rágalmazást nem bűn-
tettnek, hanem I évig teijedhető fogházzal és 
1000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel sújtandó 
„vétségnek" minősíti. — F. S. iskolaszéki 

elnök. E i hitfelekezeti iskola megszűnvén 
véleményünk szerint ezen intézet tanítói állo-

mása után többé nem követelhetik az orvz. 
tanítói nyugdíjintézet javára az évi 24 koronát. 
Az 1891. évi XLIII. t.-cz. szerint ugyanis a 
hitközségek stb. által „föntartott" elemi 
iskolában stb. alkalmazott minden egyes tanító-
ért kell fizetni évenkint 24 koronát, még 
akkor is (t. i. abban az időben is) midőn az 
illető állomás — esetleg — betöltve nincsen. 
Ebből következik az ellenkező értelem, hogy 
t. i. ha mát' nem tartanak fönn elemi isko-
lát: már nem is kell fizetni a tanítói 
állomás után a nyugdíjjárulékot, mert megszűnvén 
az ok, megszűnt az okozat. — H. J. Kabold. A 
Tanítók Háza szappanját a központi raktárban: 
VI. Lázár-utcza 12. sz. a rendelheti meg. — 
Nyugdíjazott tanító adhat magánórát. Nyil-
vános iskolai tanítóságra való alkalmatlanság 
mellett valaki még képes lehet magánóra 
adására. E két dolgot nem tartjuk összefér-
hetetlennek, mivel gyakran oly kevés nyugdíj 
jut valamely tanítónak, hogy abból családjának 
a mindennapi kenyérre sem telnék, nemhogy a 
kiskorúak kellő neveléséről — a mi kötelessége 
a családfőnek — gondoskodhatnék. Fődolog, 
hogy ily magánórák adásával vagy egyéb 
mellékfoglalkozásokkal a nyugdíjazás törvényes 
intenc-zióit meg ne sértsék. — K. János. 
Miután Ön még nem tagja az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek, az 1893. évi 8376. sz. köz-
oktatásügyi min. rend. értelmében állomása 
után az iskolafentartó nem köteles a tanulóktól 
szedni a 30 fillért. Mivel azonban ez az állomás 
nincs kivéve az országos tanítói nyugdíj-
intézet kötelékéből: ennélfogva most jogo-
sítva van az iskolafentartó szedni a kérdéses 
3,0 fillért s azt az iskola czéljaira for-
díthatja. Attól az időponttól fogva, midőn 
Önt az alap tagjai közé fölveszik, kötelezve 
leend az iskolafentartó a 30 fillért a nyugdíj-
intézet részére szedni és beszolgáltatni. — 
L. János. Lehetségesnek tartjuk, hogy a 
Ratio educationis értelmében állapítanának meg 
részére nyugdíjat. Nem ér t jük : miért ne ni 
folyamodott még eddig fölvételért? Ha meg-
van hozzá a törvényes minősítése, kérje leg-
alább most a fölvételt a kir. tanf. útján a 
közokt. minister úrhoz terjesztendő folyamod-
ványban. A Tanítók Tanácsadója 180.-ik stb. 
lapján Írottakat ajánljuk figyelmébe. — N. T. 
Cz. A község, ha az állami tanító részére 
lakást biztosított, megfelelő lakásbért tartozik 
fizetni addig, míg új tanítói lakot nem épít. — 
Dajka. Az állam, község vagy jogi személy fen-
tartotta nyári menedékházak dajkáit állandóan 
alkalmazzák ; de évenkint csak arra az időre 
követelhetnek díjazást, a meddig a menedékház 
nyitva áll. Meg nem felelés esetén 2 havi 
előleges fölmondás után mást alkalmazhatnak 
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helyébe; sőt — lia alapos ok van reá — elő-
zetes vizsgálat alapján 2 hónap előtt is 
ki lehet mondani az elmozdítást, melyet, 
épp úgy mint a fölmondást, be kell jelenteni 
a kir. tanfelügyelőnek jóváhagyás végett. 
Felekezeti n* ári menedékházak dajkái alkal-
mazása módjáról az illető egyházi főható-
ságok intézkednek. Magánegyének menedék-
házaiban alkalmazott dajkák jogi helyzete 
a kölcsönös szerződéses viszonyon alapúi. — 
Sz. Sz. Korpona. „Jó ebéd lesz; van spárga: 
szereted?" „Szeretem." „Azt kapsz." T. i.: 
spárgát és nem a spárgát. „ Megkapom a 
spárgát?" „Megkapod." —„10.465." Képesítő 
vizsgálatot csak juniusban (mikor együtt van 
a vizsg. bizottság) lehet tenni. — K. li. Cs. 
Hogy „a ref. hitfelekezetű iskola tanítója a 
karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és egyéb szün-
időket mettől meddig adhatja ki," ezt az 
illető egyházmegyei főhatóság állapítja meg. — 
K. I. Megírtuk már többször, hogy a mely 
gyermek a folvó év végéig betölti életének 
6-ik évét s korához képest testileg is elég 
fejlett, azt beirhatjuk az első osztályba; de a 
ki csak a jövő évben lesz 6 éves, még ha 
január-február hónapban is, azt nem szabad 
beírnunk. — li. Barna. Formos. Hirt adunk 
róla, h i kihirdetik a pályázatot. — S. Petro-
zséuy. 1. Az áll. iskolaiak mind megjelennek 
lapunkban; az izr. felekezetiek gyakran a 
„Neues Pester Journal" ban is. 2. Az iskola-
szék választja. 3. Mindaz mellékelhető, a mi 
a kérelmet támogatja. — Descheuszky János 
tanító urat kérjük pontos lakczímének mielőbbi 
szíves beküldésére. — H. J. Karczag. Brehm 
Állatvilágának tudtunkkal eddig csak 20 füzete 
jelent meg. — N. K. 15. A Tanítók Tanács-
adója 17-:k lapján megtalálja: hol vannak a 
r. kath. tanítóképző- és tanítónőképző-intézetek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szabad egyetem. Wlassics Gyula dr. 

vallás- és közoktatásügyi minister egy imént 
kiadott rendeletével egy új intézményt léptet 
életbe: a „Szabad egyetemet", melynek czélja: 
azoknak a társadalmi köröknek, a melyek az 
egyetemi oktatásban nem vehetnek részt, tudo-
mányos képzését és művelését a fővárosban 
és a vidéken elősegíteni és általában az értelmi 
műveltség szinvonalát minél szélesebb körben 
emelni. A tudományos műveltség terjesztése 
érdekében üdvözöljük ministeriink ez újabb 
korszakos intézményét. 

— Tilág folyása. Kinában az európai 
hatalmak leszerelnek, illetőleg megszálló csa-

pataikat a minimumra redukálják. A német 
császár már el is rendelte a kelet-ázsiai had-
sereg főparancsnokságának fiioszlását s az 
expedicziós hadtest létszámának egy vegyes 
dandárra való leszállítását. Waldersee gróf 
főparancsnok tehát nemsokára visszatér Euró-
pába, A kinai császár a békét drága pénzen: 
450 millió taelen, azaz 3000 mi'lió koronán 
vásárolta meg, melyet a nagyhatalmaknak 
megfizetni tartozik, ha ugyan megfizetni — tud ; 
ha nem: a 3 milliárd után 4°/o-os kamatotfizet. — 
Világszerte nagy feltűnést kelt az a nagy barát-
kozás, mely németek és francziák közt — dühöng. 
Bonnal franczia tábornok és hadsegéde jelen 
voltak a német csapatok gyakorlatain s elismerő-
leg nyilatkoztak a német katonák kiképzéséről. 
Erre Vilmos császár egy lakomán, a melyen 
a franczia tábornok is jelen volt, hangsúlyozta, 
hogv német és franczia csapatok most küz-
denek először, mint jó fegyverbarátok és hü 
bajtársak közös ellenség ellen Kinában. Eltette 
a két franczia tisztet és a franczia hadsereget. 
Bonnal tábornok viszont a német hadsereget 
és katona-császárját éltette. Eme barátkozásnak 
a betetőzéséül Vilmos császár Bonná1 tábor-
noknak a koronarend I. osztályú jelvényét 
adományozta. — Az angol lapok nagv elége-
detlenséggel nyilatkoznak a dél-afrikai angol 
csapatok balsikeréről. Különösen nagv kedvet-
lenséget keltenek a Fokgyarmatból érkező 
hirek. A „Times" azt írja, hogy az angol 
csapatok a hosszú ideig tartó fáradság követ-
keztében elvesztették erejüket és frisseségiiket és 
fölveti azt a kérdést, vájjon a kormány nem 
gondol-e végre a csapatok föl váltására ? (Gon-
dolni gondolna, de ha nincsenek új csapatai!) 
E közben a búrok ismét megverték az angolo-
kat, még pedig Pretoria környékén. 49 angol 
elesett, 159 megsebesült és 600 fogságba esett. 
A búrok hat ágyút vettek el az angoloktól. 
De Weít pedig 3000 emberrel betört a Fok-
földre. Kriiger a párisi és pétervári kormá-
nyokhoz jegyzéket intézett, melyben azt kéri, 
hogy a hágai békebíróság döntsön a dél-afrikai 
kérdésben. — A hollandi királyné Német-
országban látogatást tett férjével a német 
császári családnál. A Potsdamban tartott dísz-
ebéden Vilmos császár, a ki a fiatal királynőre 
lendületes felköszöntőt mondott, megfogadta, 
„hogy Brandenburg és Poroszország szeretete 
és barátsága az orániai ház és Németalföld 
iránt sohasem fog megszűnni." 

— Az új gondnoksági Utasítást a közok-
tatásügyi minister folyó évi május hó 21.-én 
32.056. szám alatt kelt rendeletével kiadta. 
Teljes czíme: „Utasítás az állami elemi nép-
iskolák gondnoksága és az állami elemi nép-
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iskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói száraára 
az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. 
törvényczikkek végrehajtása tárgyában." Meg-
jelent az egyetemi nyomdában; ára 1 K. — 
Lapunk mai számának első czikke foglalkozik 
az új Utasítással, melyet a Tanítók Tanács-
adója cz. útmutató könyv kiadói egy nyom-
tatott íven bő kivonatban és földolgozásban 
fognak legközelebb kiadni. Ez az ív, mely szer-
kesztőségünkben 20 fillérért és 4 fillér postai 
költségért (tehát összesen 24 fillérért) rendel-
hető meg (postabélyegekben is) a jövő héttől 
kezdve, beragasztható lesz a Tanítók Tanács-
adójába, melynek függelékét fogja képezni. 

— Az Eötvös-alap a tauítók árváiért. 
Lapunk mai számának ily czímű közleményét, 
illetőleg az Eötvös alap fölhívását e helyen is 
melegen ajánliuk a hazai tanítóság szives 
figyelmébe. Az Eötvös-alap az „Árva-alap" lé-
tesítésével ama tanítók gyermekein akar segí-
teni. a kik életökben nem léptek be az Eötvös-
alap) kötelékébe s ennélfogva az alap is csak 
úgy segélyezheti árváikat, ha belyettök és 
számukra mások megszerzik az erre való jogo-
sultságot. A tanítóegyesületek és járáskörök t. 
elnökeit fölkérjük: tűzzék ezt a kérdést gyűlésük 
napirendjére országszerte s tegyék meg ez 
irányban mindazt, a mi megtehető. 

— Vidéki internátusok. Rácz Sándor, 
medgyesi áll. tanító, kartársaihoz intézett föl-
hívást küldött be hozzánk, melyben tanítók 
tanuló gyermekei számára a vidéken interná-
tusok fölállítását sürgeti. Ugyanő már a m. 
évben a bürkösi fiókköri gyűlésen indítvá-
nyozta azt, hogy egyesüljenek Kis-Küküllő-
megye tanítóival s igyekezzenek közös erővel 
Erzsébetvároson középiskolai internátust létesí-
teni. Ezt az indítványt a megyei tanítóegye-
sület közgyűlése is magáévá tette, de kivitelre 
még nem került a dolog. „A tanítók gyere-
keinek középiskoláztatása nehézségein — írja 
fölhivásában R. S. kartársunk — úgv lehetne 
segíteni, ha minden bárom vármegye tanítói 
kara, nemzeti és vallásfelekezeti különbség nél-
kül, egyesülne s közösen megállapodnék abban, 
hogy a három vármegye városai közül egyikbe 
egy olyan internátust állít föl, a hol a gyer-
mekek lakásban és élelmezésben részesednének, 
egy tanítónak, mint családfőnek vezetése alatt. 
Ily egyesüléssel, a tanítók gyermekeinek föl-
segélésén kívül, eléraök még azt is, hogy a 

különféle vallású és nemzetiségű tanítók pár 
év alatt egy hatalmas összetartó nagy testté 
olvadnának össze s nem lennének úgy szét-
tagolva, mint most: ez az internátus összekötő 
kapocs lenne köztük." Az indítványozó ajánlja, 
hogy Nagy-Küküllő, Kis-Küküllő és Udvarhely-
megye tanítói egyesüljenek ily internátus léte-
sítésére s hasonlóra buzdítja az egész ország 
tanítóságát. — Mi, részünkről, csak helyeselni 
tudjuk ezt az indítványt s nagyon örülnénk, 
ha a magyar tanítóságban volna annyi erő, 
hogy három megyénként internátust tudna 
létesítem. Egyelőre, míg az Eötvös-alapnak 
is össze-vi-sza csak 3000 tagja van, nem igen 
merünk bízni a megvalósulásban. Nagy meg-
elégedéssel és őszinte örömmel látjuk azonban, 
hogy (a Munkácson létesítettet nem számítva) 
a délmagyarországiak már közelebb megnyitják 
középiskolai internátusukat Temesvárott; hogy 
Egerben is nagyon buzgólkodnak hasonló 
internátus létesítésén; hogy a trencséniek már 
előre vannak e nemes munkában s a sáro*-
megyeiek is megkezdték már azt; szóval: 
őszinte örömmel látjuk, hogy a tanítóságban 
kezd lábra kapni az altruizmus nemes szelleme. 
A M. T. Orsz. Bizottsága a nyugdíjtörvény 
tárgyalásakor azt az óhajtását fejezte ki, hogy 
a Tanítók Házain kívül a vidéki internátusok 
is segélyeztessenek a nyugdíjalap jövedelmi 
fölöslegéből. Ha ennek a kívánságnak minis-
terünk és a magyar törvényhozás eleget fog 
tenni — mint a hogy reméljük — a vidéki 
internátusok létesítéséhez is komolyan hozzá-
foghatunk. Mert ezt a kérdést .fölhívásokkal" 
és „buzdítással" nem igen lehet megoldani! 

— Békésvármegyei Tanítóegyesület szo-
bája a Tanítók Házában. A Békésvármegyei 
Altalános Tanítóegyesület a budapesti Ferencz 
József Tanítók Házában levő szobaalapítványi 
helyre pályázatot hirdet. A kik ezen alapít-
ványi helyre pályázni óhajtanak, az egyesület 
elnökségéhez intézett és kellően fölszerelt kér-
vényeiket f. év junius hó végéig Láng Gusztáv 
egyesületi elnökhöz (Békés-Csaba) nyújtsák be. 

— A tejszövetkezetek örvendetes fejlődés-
nek indultak hazánkban. Míg 1896-ban csak 
10 tejszövetkezet volt, ma már közel 300 
ilyen szövetkezet van hazánkban. A mult 
évben a szövetkezetek útján értékesült 49"4 
millió liter tej, melyért 4 millió 285.359 
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korona folyt be. — Ebből látható, hogy a kis-
gazdák háztartásában nagyobbára elkallódó 
tejből milliókat lehet bevenni s azért a tanító-
ság jól teszi, ha a népet ily tejszövetkezetek 
létesítésére, illetőleg ilyenekbe való belépésre 
buzdítja. Eddig 21 vármegyében van tejszö-
vetkezet; a legtöbb (59) Baranyában. A leg-
több szövetkezet tejéből vajat gyártanak kivi-
teli czélokra. Vajgyárak már vannak Temes-
vártt, Szabadkán, Veszprémben és most léte-
sítenek egyet Újvidéken. A tejszövetkezetek 
szaporítása elsőrendű gazdasági érdek s e 
tekintetben is szép föladat vár a tanítókra, 
kik a maguk sorsán is lendíthetnek ily szö-
vetkezetek támogatásával, illetőleg a népnek 
ily irányban való fölvilágosításával. 

— Rövid hirek. A pápai állami tanító-
képző-intézeibtn julius 2.-án lesznek a fölvételi-
vizsgálatok. Szegénysorsú, kitűnő szorgalmú 
s példás magaviseletű tanulók I. rendű, állami 
segélyre számíthatnak, mely áll: az intézeti, 
új épületben való bentlakásból s teljes ellá-
tásból. Az új épületben 120 bentlakónak lesz 
helye. Fölvételért julius 1.-ig lehet folyamodni. 
Részletes fölvilágosítást az intézet igazgató-
sága ad. — A sepsiszentgyörgyi állami elemi 
tanítónőképző - intézet első évfolyamába az 
1901/2. tanévre 15 benlakót és 15 künlakót 
vesznek föl. A kérvények junius hó 15.-ig 
nyújtandók be az intézet igazgatójához. — 
A tiszai ág. evang. egyházkerület eperjesi 
tanítóképző-intézetébe junius hó 27.-ig lehet 
fölvételért folyamodni. — Értesítés, ifj. Höllin-
ger János kaboldi tanító értesíti a sopron 
szentmártoni esperesí kör tagjait, hogy a 
Tanítók Háza gyufája Schráncz János jónevü 
kereskedőnél Kaboldon kapható. A szappant 
legközelebbi alkalommal fogja nevezett keres-
kedő beszerezni. — Gyüléiek. Az érsékujvár-
vidéki róm. kath. népnevelők egyesülete folyó 
hó 18.-án délelőtt Érsekujvárott a városháza 
tanácstermében tartja közgyűlését. A veszprémi 
ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület f. é. nagy-
gyűlését Veszprémben junius hó 19.-én tartja. 

— Az Eötvös-alap pénztárába a Vörösmarty-
szobor és alapra befolyt továbbá: Margitai 
József ívén 12 K. (ehhez járultak: Margitai 
József 2 K.; Tömör Boldizsár 2 K.; Zrínyi 
Károly 2 K.; Nagy Károly 2 K.; Békány 
Mihály 1 K.; Grau Géza 1 K.; Bévfy Géza 
1 K.: Gyulai Károly 1 K.; összesen 12 K.); 
a csáktornyai tanítóképző növendékek adománya 
19 K.; Budapesti (budai) Tanítóegyesület 
10 K.; II. ker. iskola-utczai elemi iskola tan-

testülete 21 K. (ehhez járultak: Koncsek Lajos 
2 K.; Valló Mihályné 2 K.; Hirschberg 
Vilmosné 1 K.; Barszon Janka 2 K.; Várady 
Aladárné 2 K.; Kóbor Mária 2 K.; Bruhner 
Józsefné 2 K ; Kral Lászlóné 2 K.; Vasek 
Mária 2 K.; Tihanyi Károly 2 K.; Nóvák 
Lajosné 2 K.; összesen 21 K.); Belóczy Sán-
dor ívén 12 K. (ehhez járultak : Belóczy Sán-
dor 2 K.; Klein Ede 1 K.; Végh Kálmán 
1 K.; Tauber Nándor 1 K.; Zorkóczy Ede 
1 K.; Glósz Ferencz 1 K.; Simoncsics Alajos 
1 K.; Bruckner Ottó 1 K.; Bátskay István 
1 K.; Ha/ny Gyula 1 K.; Patzlsó Gyula 1 K.; 
összesen 12 K.); lőcsei áll. felsőbb leányiskola 
növendékei 23 K. 74 f.; Lindner Károly ívén 
17 K. (ehhez járultak: Újláky 2 K.; Müller 
Károlyné 2 K ; Bubái Mátyás 1 K.; Beisinger 
Gyula 1 K ; Winterstein Magda 2 K.; Bábéi 
Rezsőné 1 K ; Petrik Margit 1 K.; Lindner 
Károly 2 K.; tímár-utczai községi elemi nép-
iskola tantestülete 5 K.; összesen 17 K.); 
szombathelyi polgári leányiskola tantestülete és 
növendékei 57 K. 56 f ; Király Károly ívén 
22 K. 12 f. (ehhez járultak: Király Károly 
1 K.; Zsebók 1 K.; Zenathy Ferenczné 1 K.; 
Szlárik- Várady Etelka 1 K.: Steinitzer Flóra 
1 K.; Kárpáti Sándorné 1 K.; Linz Zelma 
1 K.; Exner Leóné 1 K.; hódmezővásárhelyi 
polgári leányiskola növendékei 14 K. 12 f.; 
összesen 22 K. 12 f.); szolnoki közs. polg. 
leány-iskőla (a tantestület által a növendékek 
közreműködésével rendezett matinéé jövedel-
mének egy része) 10 K. 66 f.; Kajaba Lajos 
soproni felső keresk. isk. igazgató ívén 43 
K. 24 f. (ehhez adtak: a tanári testület 
10 K.; Steiner József felső oszt. tanuló 10 K.; 
felső oszt. gyűjtése 6 K.; középső oszt. gyűj-
tése 8 K. 4 f.; alsó oszt. gyűjtése 9 K. 
20 f. = 43 K. 24 f.) 

— Halálozások. Benedek Samu IV.-éves 
tanítójelölt, id. Benedek József kolozsvári igaz-
gató-tanító nagyreményű fia, életének 19-ik 
évében május 23 -án meghalt. Biera János 
németprónai tanító 43 éves korában elhunyt. 
Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tarta lom : Az új gondnoksági Utasítás. — Juta-
lomosztás. Schlosz Lajos. — Tanítók továbbképzése. 
Fodor Ignáez. — Az Eötvös-alap a tanítók árváiért. — 
Szünóra : Iskolai köszöntők. (Vers.) Gergely János. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Ösztöndíj-pályázat. 
Az 1901—19G2. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösz-
töndíj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén levő és nyilvánossági joggal bíró gimná-
ziumoknál, reál-, polgári iskoláknál a kereskedelmi 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növen-
dékek tarthatnak igényt, kik ezen középiskolák IV. 
vagy Y. osztályát általános jeles eredménynyel 
végezték, az erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet 
nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl: 
1. Á tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 

bizonyítványával. 
2. A tanuló 1900/901. tanévi bizonyítványával, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi 
nyilvános joggal bíró gimnázium, reál-, polgári 
iskola IV. vagy V. osztályát általános jeles elő-
menetellel és jónak minősített erkölcsi magavise-
lettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
föltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és milyen alapból. 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló kereskedelmi 
tanulmányait ft fiumei állami elemi felső kereskedelmi 
iskolán fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is 
ide értve, ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közok-
tatásügy; ministeriumhoz czímzendők és 1901. évi 
julius hé 10-ig a fiumei állami felső kereskedelmi 
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illetc tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl, legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
élvezetétől elesik. 

A finnjei állami felső kereskedelmi iskola igaz-
gatóságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamod-
ványok nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1901. évi május hó 23-án. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(28 h—III 1) ni. kir. ministertől. 

Fályázati hirdetés. 
A X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 

(1600) ezerhatszáz korona évi fizetéssel és szabály-
szerű lakbérrel javadalmazott három segédtanfel-
ügyelői állásra pályázat nyittatik. 

Pályázhatnak oly egyének, kik legalább népiskolai 
tanítói képesítéssel birnak. A kik több hazai nyelvet 
beszélnek, előnyben részesülnek. A pályázati kér-
vényhez csatolandók : a folyamodónak végzett tanul-
mányait, eddigi szolgálatát, egészségi állapotát és 
nyelvismereteit igazoló bizonyítványok. 

Pályázati határidő folyó évi junius hó huszadika. 
A vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímzett 
kérvények az illető kir. tanfelügyelőség útján nyúj-
tandók be, a mely tankerületben a folyamodó lakik. 
Határidőn túl, vagy nem szabályszerű úton benyújtott 
kérvények figyelembe vételre nem számíthatnak. 

Budapesten, 1901. évi május hó 21-én. 
A minister meghagyásából: 

(29 h—III—1) Molnár, 
ministeri tanácsos, elnöki titkár. 

P Á L Y Á Z A T O K 
A „Pancsovai Gromon Dezső magyarnyelvteijesztő-

egyesület" 200 koronás „Millenniumi ösztön-
díjára" pályázatot hirdet. Folyamodhatnak érte oly 
magasabb rangú magyar tanintézetek látogatói, 
kiknek apja, vagy anyja Pancsova városában, Her-
telendyfalva, Sztarcsova, Homolicz, Beresztócz, Sándor-
egyház, Dolova, Réva-Ujfalú, Franczfeld, Glogon, 
Almás, Bárányos és Borcsa községekben nyilvános 
iskolánál működik vagy működött. Az igazgató-
tanácshoz junius 30-ig benyújtandó kérvényekhez 
vagyoni és iskolai bizonyítvány csatolandó. Pancsován, 
190Í május 14-én. Az igazgatóság. (490—I—1) 

A bil lédi magyar-német tannyelvű községi nép-
iskolánál a Il-ik leányoszt. tanítónői állás betöl-
tendő. Javadalom: 900 korona törzsfizetés, szabály-
szerű lakás, '/< hold pótkert és 10 korona irodai 
átalány. Ezen állásra pályázhatnak róm. kath. val-
lású, hajadon, oki. tanítónők. A. kellően fölszerelt 
folyamodványok a közs. iskolaszékhez czímezve, 
1901. évi junius 16-ig beküldendők, azonban az állo-
más csak szeptember 1-én elfoglalandó. Kelt Billéden, 
1901. évi május hó 22-én. Becker János, elnök. 
Spiritza Imre, iskolaszéki jegyző. (462—IH—2) 

Pályázat tanfolyamhallgatói állásra. A siketnémák 
v á c z i kir. országos intézetével kapcsolatos gyógy-
pedagógiai tanítóképző-tanfolyamon az 1901 —1902. 
tanév elején 10 tanfolyamhallgatói állás lesz betöl-
tendő. Pályázhatnak oly 30. életévüket még be nem 
töltött nőtlen emberek, kik elemi, polgári vagy 
ennél magasabb pedagógiai képzettséget igazoló 
oklevéllel birnak. Elsőbbségben részesül az oly pá-
lyázó, a ki a tanítás terén már gyakorlatilag mű-
ködött és a német vagy franczia nyelvben jártas. A 
2 évig tartó elméleti és gyakorlati tanfolyamon 
a siketnémák, vakok, képezhető hülyék, dadogók és 
más beszédhibákban szenvedők tanítás és nevelés 
módjaiban nyujtatik képzés. Javadalmazás évenkint: 
480 korona ösztöndíj és ezenfölül az intézetben 
teljes ellátás. A szakvizsgálat sikeres kiállása esetén 
kinevezés valamely hazai gyógypedagógiai inté-
zethez. Az előképzettséget és az eddigi gyakor-
lati működést igazoló, esetleg még más okmá-
nyokkal is szabályszerűen fölszerelt .kérvény a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz 
czímezve, legkésőbb f. évi julius 5-ig, a pályázó 
által személyesen nyújtandó be az alulirt igazgató-
sághoz. A fölvett 10 tanfolyamhallgató közül az első 
tanévre 6 a siketnémák váczi-, 2 a vakok buda-
pesti, 1 — 1 pedig a siketnémák kolozsvári és temes-
vári intézetéhez fog beosztatni. Az utóbbi 3 intézet-
hez beosztott tanfolyamhallgatók azonban a 2. tan-
évben elméleti képzésre a váczi intézethez fognak 
berendeltetni. Vácz, 1901 május. Borbély Sándor, 
siketnéma-intézeti igazgató. (26/h—IH—2) 

A soproni ág. hitv. ev. egyházközség elemi nép-
iskolájánál egy rendes tanítói állás üresedésbe jővén, 
arra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással járó 
jövedelem : 1. Évi 1700 korona fizetés és öt 100 ko-
ronás ötödéves pótlék. 2. 400 korona lakbér, esetleg 
természetbeli lakás. 3. Tizennyolcz köbméter kemény 
hasábfa. Pályázhatnak ág. hitv. ev. okleveles tanítók, 
kik a magyar és német nyelvet tökéletesen bírják 
és az ének- és tornatanításban is jártasak. A válasz-
tás egy próbaévre történik: ha azonban oly tanítóra 
esik a választás, ki már véglegesen hivatalban volt, 
az egyházközség a próbaévtől eltekint. Az állomás 
f. é. szeptember l-jével foglalandó el. A kereszt-
levéllel s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folya-
modványok f. 1901. évi junius 30-ig az egyházköz-
ség elnökségéhez, nt. Brunner János lelkész úrhoz 
czímezve, küldendők. Sopronban, 1901. évi május hó 
15-én. Gebhárdt József, felügyelő. (467—II—2) 
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Pályázat. A vezetésem alatt álló magy. kir. rákos-
palotai leány-javító-intézetnél újon rendszeresített az 
1893 : IY. törvényczikk XI. fizetési osztályának meg-
felelő évi 1000 vagyis egyezer korona fokozatos tiszti 
járandósággal s egy szobából álló intézeti lakással, 
valamint naponkint a családban nyert háromrendü 
étkezéssel összekötött családfősegédi állásra nyilvá-
nos pályázatot hirdetek. A családfősegéd feladata az 
intézet igazgatóságának utasításaihoz képest a reá 
bizott növendék-csoportokat nevelni, tanítani és ok-
tatni ; köteles ennélfogva a nappalt s a körülmények-
hez képest az éjjelt is a növendékekkel együtt töl-
teni s életmódját az intézet házi és napi rendjéhez 
alkalmazni. Pályázhatnak elemi népiskolai és ipari 
képesítéssel bíró oly érettebb korú hajadon, vagy 
gyermektelen özvegy tanítónők, kik harmonium-
kisérettel az ének tanítására is alapos képességgel 
bírnak. A sajátkezüen megírt, egykoronás bélyeg-
gel ellátott s a pályázónak születési, egészségi 
állapotát igazoló, valamint képesítéseiről s eddigi 
működéséről kiállított, szabályszerűen fölbélyegzett 
hiteles bizonyítványokkal fölszerelt pályázaii kér-
vény a nagyméltóságú magy. kir. igazságügyminis-
teriumhoz intézve, az iskolai felsőbbség útján leg-
később folyó évi junius hó 15-ik napjáig hozzám 
küldendő, avagy nyújtandó be. A kinevezés egyelőre 
ideiglenes minőségben történik s csupán egy évi 
teljesen kifogástalan szolgálat után fog a véglegesí-
tés bekövetkezni. Rákospalotán, 1901 május hó 21-én. 
Jónás Józsefné, igazgató. (456—II—2) 

Kis-kirá lysági (Csongrádm.) uradalmi puszta 
róm. kath. tanítói állomásra, a kinevezettnek máshol 
lett megválasztatása folytán junius 8-ig újra pályázat 
nyittatik. Javadalmazása: tisztességes lakás, 600 
kor. készpénz, 10 ster hasábfa, 1 hold szántott ten-
geriföld, 1 drb tehéntartás és házikert. Ezenkívül 
1 drb saját lótartásra 2 hektoliter zab, 28 mtm. 
gyepszéna, 14 mtrm. tavaszi szalma. Köteles a taní-
tást a lakhelyétől közel eső újvárosi és csere-szt-
lászlói majorokban teljesíteni. Szünidők alkalmával 
az uradalomban felügyelni tartozik, miért külön 
díjat élvez. Oklevéllel fölszerelt kérvények gróf 
Károlyi Sándor ő excellencziájához czímezve alul-
irotthoz küldendők, Derekegyháza, u. p. Szentes. 
Bajcsy Gábor, lelkész. (455—II—2) • 

A kövesgyür i pusztai iskola számára kerestetik 
egy nős róm. kath. okleveles tanító. Évi fizetés 
400 korona, 5 hecto buza, ugyanannyi árpa, 10 hecto 
rozs, 20 méter tűzifa, 1 marha-, 2 sertéstartás, 1 hold 
föld, •/» hold kert, szabad lakás, azontúl 200 korona 
pótlék adatik tej ég más gazdasági teendők ellátá-
sáért. Folyamodványok bizonyítványmásodlattal, mely 
vissza nem adatik, „Tótvázsonyi bérgazdaság, Tót-
vázsony, Veszprémmegy e" czímre intézendők. 

(474—II—2) 
Alsóbottfalui (Nyitramegye) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
lakáson kívül, mely 2 szoba, konyha, kamara, istálló, 
házikert — 800 korona; készpénzben 684 korona 
államsegélylyel, terményben 116 korona. Pályázhat-
nak tanítónők is. Határidő junius 15. Betöltendő szept. 
1-én. Folyamodványok az iskolaszéki elnökségre 
czímzendők. (487—1—1) 

A l i ebl ingl (Temesmegye) ágost. hitv. evang. 
egyházközség az újonan rendszeresített ötödik és 
hatodik népiskolai tanítói állásra két okleveles 
tanítót keres. Egy-egy állás fizetése; az egyháztól 
negyedévi részletékben 250 korona, 2'A hold szántó 
50 korona értékben, 24 korona tanítói nyugdíj -
illeték ; az államtól : 500 korona. A tannyelv : 
magyar-német. Kántori szolgálat nem kívántatik. 
A kellően fölszerelt folyamodványok junius végéig 
a lieblingi ágost. hitv, evang. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (488—III—1) 

A külsőböcsi (Borsoilmegye) ev. ref. tanítói hiva-
talra pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. Minden 
házaspártól 1 véka rozs és 10 fillér (156 pár). 
2. Minden iskolásgyermektől 1 véka árpa és 40 fillér 
(70 gyermek). 3. Minden ismétlőstől 2 korona (30 
gyermek). 4. Tüzelőre 40 korona. 5. Stóla 40—50 
korona. 6. Szántóföld: 4237 Q-öl ; faiskola: 600 [ ]-öl; 
luczernás : 400 f -öl. 7. 2 drb szarvasmarha és sertés-
tartás. 8. Jó lakás. 9. A föld adóját az egyház fizeti, 
munkáját végezteti, termését — valamint a 40 ko-
rona értékű tüzelőanyagot is — behordatja. Köteles-
sége 6 osztályú vegyesiskolát az egyh. ker. tanterv 
szerint vezetni, minden harmadik héten a belsőböcsi 
templomban kántori szolgálatot teljesíteni. A hivatal 
szept. 1-sején elfoglalandó. Kérvények junius hó 
20-ig küldendők Belső-Böcs (u. p. Berzék) az iskola-
széki elnökséghez. (450—II—2) 

A ge lej i (Borsodm.) ref. egyház leány tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 10 hold föld, adóját 
egyház fizeti; 258 korona készpénz egyháztól; két 
öl tűzifa beszállítva; tandíj : egy véka gabona, egy 
véka árpa, egy csirke, 8 tojás, tanítványok száma 70. 
Tisztességes lakás. Kötelessége: tanterv szerinti 
tanítás, templomi előéneklés, kántor esetleges helyet-
tesítése. Hivatalát szeptember elsejére köteles elfog-
lalni. Kérvények junius 25-ig Kenyeressy Károly 
lelkészhez küldendők. (473—II—2) 

Sárvásári reform, levita-tanítói állás — Bántt'y-
Hunyad mellett — betöltendő. Fizetése : Kepe-tandíj 
222 korona 54 fillér, államsegély 578 korona, összesen 
800 korona 54 fillér. Szállás melléképületekkel. 
Folyamodás junius 20-ig beadandó, oklevéllel föl-
szerelve, nagytiszteletű Deési Gyula esperes úrhoz 
Gyalu, u. p. Gyalu. (Helyben.) (Kolozsvármegye.) 

(458-1—1) 
Hatóságilag nyilvánossági joggal fölruházott gyári 

iskolánk részére a jövő iskolaév kezdetétől magyar 
nyelv oktatására tanítót keresünk. Német nyelv 
követeltetik. Olyanok, kik egy szláv nyelvben is 
jártasak, előnyben részesülnek. Ajánlatok fizetési 
igényekkel és életpálya-leirással ellátandók. Beocsini 
cementgyár unión Redlich, Ohrenstein és Spitzer 
Beocs in (Szerémmegye). (480—II—1) 

Betöltendő az újonan szervezett l azony i állami 
elemi iskolánál egy tanítói és egy tanítónői állomás. 
Előbbi évi 1000 korona törzsfizetés és szabad lakásból 
álló, utóbbi évi 1000 korona törzsfizetés és 200 korona 
lakbérből álló illetménynyel van összekötve. Az ezen 
állásokat elnyerni óhajtó róm. kath. vallású tanítók, 
illetve tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz 
czímezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 20-ig Zemplén-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A taní-
tói állás betöltésénél a kántorságban jártas egyének 
előnyben részesülnek, mert a szükséghez képest, 
tanítási időn kívül, külön díjazás mellett, esetleg a 
kántori teendők végzése is szükséges leend. S.-A.-
Újhelyen, 1901 május hó 25-én. Beregszászy István, 
kir. s.-tanfelügyelő. (32/h—I—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minis-
ter úrnak f. évi május hó 16-án 30.751. szám alatt 
kelt magas rendeletéhez képest a Zala-Lövőn és 
Melinczen f. é. szeptember hó elején megnyitandó 
állami elemi iskoláknál egy tanítónői (Zala-Lövő) s 
egy tanítói állás (Melincz) szerveztetik, mindegyik 
800 korona fizetéssel, a tanítónői állás 200 korona 
lakbérrel, a tanítói természetben élvezendő lakással. 
A nagyméltóságú minister úrhoz intézett s kellően 
fölszerelt kérvények alulirotthoz f. é. junius hó 24-ig 
küldendők be. Zala-Egerszeg, 1901 május hó 27-én. 
Dr. Ruzsicska Kálmán s. k., kir. tanfelügyelő. 

(33/h—I—1) 
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Betöltendő a szől lős-kis lakl állami elemi isko-
lánál egy, évi 80U korona fizetésből és szabad 
lakás, vagy szabályszerű lakbérből álló illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minister úrhoz czímezve, legkésőbb 
1901. évi junius hó 20-ig Somogyvártnegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál mái-
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Somogy-
vármegye kir. tanfelügyelője: dr. Gulyás Ferencz. 

(30/h—I—1) 
Betöltendő az ördög-porubai állami elemi iskolá-

nál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles taní-
tók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 25-ig Ungvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben részesül-
nek. Ungvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Ungvárt, 
1901 május 23-án. Hidasi Sándor, kir. tanfelügyelő. 

(31/h-I— 1) 
Betöltendő az ősl-i állami elemi iskolánál évi 

800 korona fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás, 
melynek elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismeretüket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi julius hó 10-ig Sipos Orbán Biharvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Nagyvárad, 1901 
május 28. Sipos Orbán, kir. tanfelügyelő. 

( 3 4 / h - I - l ) 
Nyulas (Mosonmegye) község elöljárósága által a 

nyári menedékház-vezetőnői állására ezennel pályázat 
hirdettetik. A menedékház időtartama két hónap 
(julius és augusztus). Havi fizetés 60 korona. Csak 
okleveles róm. kath. óvónők pályázhatnak. A pályá-
zati kérvények folyó évi junius 26-ig a községi 
elöljárósághoz küldendők be. (485—1—1) 

A Jászkisér községhez közigazgatásilag csatolt 
Fuszta-Kürthön levő községi jellegű s az uradalom 
által föntartott pusztai elemi népiskola tanítói állása 
lemondás folytán megüresedvén — arra ezennel 
pályázatot hirdetünk — s fölkérjük azokat, a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy tanítói oklevelü-
ket és eddigi alkalmaztatásukat bizonyító okirataikat 
szabályszerű pályázati kérvény mellett aluliit iskola-
széki elnökséghez folyó évi julius 20-ig annál is 
inkább adják be, mert később érkező kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. Ezen állás javadal-
mazása évenkint 600 korona készpénz, — két szoba, 
konyha, kamra és padlásból álló lakás — istálló és 
sertésól. 200 d!-öl konyhakert, 1 tehéntartás, 2 sertés-
tartás, 9 hlter buza (3 hlter I., 6 hlter Il-ik osztályú), 
2 és 'li hlter árpa. Egész évi fűtő- és tüzelőanyag. 
Kelt Jászkiséren, 1901. évi május hó 21-én. Csomor 
Sándor, iskolaszéki elnök. Rónay Béla, iskolaszéki 
jegyző. (460—1—1) 

Középisk. tanár vagy tanárjelölt helyben kereste-
tik. Kötelessége az illetékes helyen általa kieszköz-
lendő engedély alapján 6 — 8 magántanulót tanítani. 
A további föltételek személyesen fognak megállapít-
tatni. A pályázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket 
julius hó l-ig Rakovszky Dániel igazgató-tanítóhoz 
Vág-Szereden, adják be. Az állomás szeptember 
hó 1-én elfoglalandó. (478—1—1) 

Egy fiatal, kath., csupán káutorsegéd kerestetik, 
ki az orgonálásban jártas és jó énekhanggal bír. 
Értekezhetni levélileg az alulírottnál Baján. Vilhelm 
Károly, kántor. (486—I—1) 

Okleveles tanító kerestetik egy próbaévre 800 
korona, véglegesítés esetén 1000 korona fizetés, 
ötödéves korpótlék, szabad lakás, fűtés és világítás 
mellett. Bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványok 
julius 15-ig intézendők az: északmagyarországi egye-
sített kőszénbánya- és iparvállalat részvénytársulat 
bányagondnokságához Bag lyasa l ja (u. p. Salgó-
tarján.) (472—III—1) 

Á kazsoki (Somogymegye) ev. ref. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: készpénz, 
gabona, fa, föld, kert, tandíj, stóla, —• összes értéke 
az e. m. fölszámítás szerint 1004 korona, ismétlő-
iskolásokért 30 kor. Lakás: 2 szoba, egy konyha, 
kamra s melléképületek. Fölszerelt kérvények julius 
10-ig a n. t. esperes úrlioz küldendők Tengőd (Tolna-
megye). Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Füstös István, ref. lelkész. (481 —ül—1) 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület miskolczi , 
négy osztályú felsőbb leányiskolájának felügyelő-
bizottsága pályázatot hirdet két tanítónői állásra. 
Az egyik rendes kézimunka-tanítónői állás; tehát 
szükséges, hogy a pályázónak ipartanítónői oklevele 
legyen. Ennek a tanítónőnek feladata a kézimunka és 
a szépirás tanítása mind a négy osztályban. Továbbá 
10—12 növendékre való felügyelet az internátusban. 
Javadalmazása egyelőre 600 korona, mely később 
800 koronára emelkedhetik és teljes ellátás, külön 
szobával az internátusban. A megválasztandó az orsz. 
tanítói nyugdíj-intézet rendes tagja lesz és igényt 
tarthat ötödéves korpótlékra. A másik is rendes 
tanítónői, illetve nevelőnői állás. Feladata, hogy 
tanítsa a II., III. és IV. osztályban a franczia nyelvet 
elméletileg és gyakorlatilag; esetleg a tornát is 
mind a négy osztályban. Szükséges tehát, hogy 
nevelűnői oklevele legyen; előnyben részesülnek 
azok a pályázók, kik a tornatanításra is képesítve 
vannak. Mint bentlakó tanítónő gondoznia kell 12 - 1 5 
bentlakó növendéket. Fizetése egyelőre 600 korona, 
mely később emelkedhetik. Továbbá teljes ellátás az 
internátusban, külön szobával, ötödéves korpótlék és 
nyugdíj-igény. Kívánatos, hogy mindkét tanítónő 
protestáns legyen, még pedig elsősorban református 
s a német nyelvet bírja. A folyamodványok kereszt-
levéllel, oklevéllel, esetleg működési bizonyítvány-
nyal ellátva Kun Bertalan ev. ref. püspökhöz, Mis-
kolezra, küldendők. Pályázati határidő: 1901 junius 
30. Miskolez, 1901 május 22. Kun Bertalan, ev. ref. 
püspök.^ (461/a—II—1) 

A száraz-ajtai ev. reform, egyházközség elhalá-
lozás folytán megüresedett tanítói állomására pályá-
zatot hirdet. Javadalmai: 2 szoba, konyha, kamara, 
pincze; melléképület: nyári konyha szekérszinnel, 
csűr istállóval, 2 veteményes kert gyümölcsössel, a 
laktelken levő csűrön hátul 40 O-öl kertilletmény. 
Nyolezszáz korona készpénz negyedévenkint előre 
fizetve az egyházközség pénztárából. Megjegyzendő, 
hogy elhalt tanító részére az ötödéves korpótlék 
állam által folyósítva volt. Kötelességei: gyermekek 
tanítása jelenleg négy tanító közt egyenlően meg-
osztva. Pap, mester akadályoztatása esetén helyettök 
való szolgálat. Ének és torna tanítása az összes 
iskolás növendékeknek. Ezen állomásra csakis ev. 
ref. vallású, kitűnő vagy jeles oklevéllel bíró férfi-
tanítók pályázhatnak, kik oklevelüket eredetiben 
kötelesek beküldeni. Pályázati határnap 1901. év 
julius hó 31-ike. A megválasztott köteles állomását 
szept. 1-én elfoglalni. Pályázni kivánók sajátkezüleg 
írt s kellően fölszerelt folyamodványaikat Benkő 
Gergely lelkész úrhoz, Száraz-Ajta (Háromszékvárm.) 
u. p. Baróth, küldjék be. (489—1—1) 
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A baradnai ev. egyházban három kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik és pedig: aj Baradzára 
(anyaegyház). Fizetés: lakáson kívül 600 korona, 
melyben 472 korona államsegély. Azonkívül egyház-
jegyzőségért 80 korona, bj Ratkó-Polomra, hol a 
régi hiványon kívül 188 korona államsegély 800 
korona fizetés kiegészítéséül biztosítva van. Azonkívül 
e jövedelem emelése más forrásból biztosnak tekint-
hető. ej Poprocsra. melynek tanítója a régi hiványi 
fizetésen felül 438 korona államsegélyben részesül. 
Ezen kántortanítói állásokra oly egyének jelentkez-
hetnek alólirottnál, kik oklevelesek, orgonálás s 
tótnyelvben jártasak. Baradna, 1901 május 30. 
(u. p. Nyustya, Gömörmegye). Langhoffer K. Gy., ev. 
lelkész. (491-11-1) 

Betöltendő a doborgazi folyó évi szeptember hó 
1-én megnyitandó magyar ajkú állami elemi isko-
lánál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
lehetőleg róm. kath. vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
junius hó 25-ig ezen vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Pozsony, 1901 május hó 31. Pozsony-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Plachy Bertalan, 
kir. tanfelügyelő. (35/h—I—1) 

Betöltendő a szántól állami elemi iskolánál évi 
1000 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1901 évi junius hó 20-ig Abauj-Torna-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítónők előnyben része-
sülnek. Ezen állomásra csak gör. kath. vallású 
nevezhető ki. Kassán, 1901. évi junius hó 1-én. 
Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. (36/h—I—1) 

Betöltendő az aranyidkai állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 26-ig Abauj-
Tornavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. A kinevezendő köteles, a szabályszerű 
stoláris járulékok élvezete mellett, a róm. kath. egy-
ház kántori teendőit is ellátni. Kassán, 1901. évi 
május hó 31-én. Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(38/h-I—1) 
A kunszentmiklós i községi iskolaszék a községi 

elemi iskolában nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
egy tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: 
1000 K törzsfizetés a törvényszerinti ötödéves 
korpótlékkal és 200 K lakbér. Pályázhat vallásra 
való tekintet nélkül minden okleveles tanító. A 
mennyiben izr. vallású tanító választatnék meg, a 
vallástannak heti négy órán való tanításáért az izr. 
hitközségtől 100 K évi díjazásban részesül. A pá-
lyázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket folyó évi 
junius 30-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék 
be. Kun-Szent-Miklós, 1901 május 29-én. Baky K*álmán, 
iskolaszéki elnök. (493—II —1) 

.Szabolcsmegyében Nagyságos Szalánczy Ferencz 
úr Nyir-Bogdány Hene nevezetű pusztáján egy 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Pénzfizetés 
300 korona, tisztnél teljes ellátás és családtagnak 
tekintődik. A tanítónő tartozik a tisztnek 3 gyere-
két ós vagy 20-tól 30 cselédgyereket tanítani. Az 
állás julius 1-én betöltendő. Pályázni óhajtók 
folyamodványaikat bizonyítványmásolataikkal Yékey 
Gedeon gazdatiszthez nyújtsák be. Pályázhat nőtlen 
tanító is. " (469—1—1) 

Pályázat a szomolnokhuttai (Szepesmegye, vasút-
állomás) róm. kath. kántortanítói állomásra f. hó 
29-ére hirdettetik. A kérvény a kir. soóvári erdő-
hivatalhoz intézendő, de a szomolnokhuttai plébánia-
hivatalnál nyújtandó be. Jövedelme: a magas erdő-
kincstártól 284 korona; 54 ürm1 biikk-hasábfa ház-
hoz szállítva; 36 ürm* fa az iskola fűtésére; a 
községtől 127 korona ; rendkívüli segély 100 korona; 
egyebek 37 korona és jó lakás. Kívántatik orgo-
nálásbani jártasság, magyar és német nyelv. Tornára 
ós ismétlő-oktatásra köteles. Állomás szeptember 
l-jén elfoglalandó. (497—1—1) 

Betöltendő a f e l sö-gagyi állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1901. évi junius hó 26-ig Abauj-Tornavár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Kinevezendő tanító köteles a róm. kath. 
egyház kántori teendőit is ellátni s ezért élvezni 
fogja a szokásos kántori illetményeket. Kassán, 
1901. évi május hó 31-én. Zagróczky Gyula, kir. 
tanfelügyelő. ' (37/h—I—1) 

A szegedi községi iskolaszék pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán üresedésbe jött egy belterületi 
elemi iskolai Il-od díjosztályú rendes tanítói, továbbá 
üresedésbe jött két — esetleg üresedésbe jövő még 
egy — külterületi -— tanyai — rendes tanítói állá-
sokra. A belterületi Il-od díjosztályú tanítói állás 
javadalmazása előleges havi részletekben esedékes 
évi 800 korona fizetés, 300 korona lakáspénz, 40 ko-
rona irószer-átalányból és az államtól juttatott tör-
vényes ötödéves korpőtlékból áll. A tanyai tanítói 
állás javadalmazása áll : az első 3 évben 800 korona, 
a 4., 5., 6. évben 900 korona s a 7. évtől kezdve 
1000 korona előleges havi részletekben esedékes évi 
fizetésből, természetbeni lakásból, 80 korona szolga-
tartási, 20 korona irószer-átalányból és az államtól 
juttatott törvényes ötödéves korpótlékból. A városi 
köztörv. 128/896. k. gy. sz. határozatának 5-ik pontja 
szerint ha tanyai tanító választatik meg Il-od díj-
osztályú belterületi tanítóvá, ez a külterületen élve-
zett fizetését új alkalmaztatásában is megtartja, 
I. oszt. tanítóvá való előléptetésénél pedig a kül-
területen eltöltött évei is beszámíttatnak. A szabály-
szerűen fölszerelt kérvények, a melyben határozottan 
kifejezendő, hogy melyik állásra pályázik a folya-
modó, a szegedi községi iskolaszék irattárába (Köz-
művelődési Palota) 1901. évi junius hó 25-ig adandók 
be. A később érkező vagy hiányosan fölszerelt kér-
vények figyelembe nem vétetnek. A megválasztott 
állását a belterületen f. é. augusztus hó 31-én, a 
tanyán pedig szeptember hó 1-én lesz köteles elfog-
lalni. A megválasztottak fizetésüket f. é. szeptember 
hó 1-től kezdve fogják megkapni. Szegeden, 1901. 
évi május hó 28-án. Franyó Ödön, iskolaszéki elnök. 

(495—1—1) 



XXXIV. évfolyam 24. szám. Budapest, 1901 junius 13. 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" 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 egyliasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előrtf a kiadóhivatalba* küldendők. 

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

Kéaciratolcat nem acltin.1?: vissza. 

Állami tanítóképzés. 
Ritkán olvastam kedvesebb czikket, 

mint Láng Mihály igazgatóét, a „hazai 
tanítóképzés új irányáról." L. M. igaz-
gató említett czikkében oly ideális 
tanítói szakképzésről ír a tőle meg-
szokott lelkesedéssel, melynek keresztül-
viteléhez szerinte is évek kellenek. 

Tanítóképzésünk szakszerűségének 
immár szükségszerű emelésétől min-
denki át van hatva. Mint minden 
szerves alkotás egy nemzet életében, 
úgy a tanítóképzés is a folytonos fej-
lődés természeti törvényének van alá-
vetve. Az 1868-ik évi XXXVIII. törvény-
czikkben lerakott alapelveknek is e 
szerint alkalmazkodniok kell az új idők 
szelleméhez. Ezt beismerte maga láng-
lelkű vezérüűk, hazánk legelső ideális 
néptanítója is. A tanítóképző-intézeti 
tanárok országos egyesülete pedig, mint 
e téren a leghivatottabb tényezőknek 
egyike, már évekerf keresztül lanka-
datlan buzgalommáKküzd hazai tanító-
képzésünk emeléseffjerdekében. 

Épp napjaiukbai\ készültek el az új 
tanítóképesítési szabályzatok, a melyek 
már a folyó tanév végével életbe is 
lépnek; nemkülönben elkészült a 
tanítóképzők új rendtartási szabályzata 
is, mely a jövő tanévvel szintén életbe 
lép. Az új tanterv pedig most van 
készülőben. 

Fölösleges kiemelnem, hogy mind-
ezek hivatva volnának tanítóképzésünk 
szakszerűségét az 1868. évi XXXVIII. 
törvényezikkhez képest is híven tovább 
fejleszteni, azt a maga természetes 
fejlődése útján egy lépéssel előbbre 
vinni. 

Az a kérdés merül már most föl, 
hogy vájjon az illetékes körök ez 
irányú alkotásaikkal tényleg emel-
hetik-e valamivel azt a bizonyos szük-
ségszerű szakszerűséget, avagy nem t 
Ez utóbbi esetben, minő föltételek 
mellett volna az elérhető? 

Mint minden szakintézetnek, úgy a 
tanítóképzőnek is, a szakszerűsége annak 
szervezetében, de főleg annak tantervé-
ben domborodik ki. Én ez alkalommal 
az utóbbival mint fontosabb tényező-
vel kívánok foglalkozni. Ha az állami 
tanítóképző - intézetek szakszerűségét 
tantervi szempontból vizsgáljuk, úgy 
e téren valóságos összevisszaságra 
akadunk é3 bukkanunk. A tanítás fő 
mesterségének elsajátításán és vagy 
15 —16 elméleti tantárgyon kívül taní-
tanak itt első sorban is zenét. Erre az 
egy tárgyra — a kántorképzés czéljá-
ból — 1—2 óra hijával annyi időt 
fordítanak, mint az összes pedagógiai 
és természettudományi tantárgyakra azért, 
hogy a leendő tanító a népiskola egy 
tantárgyát: az éneket sikeresen eltanít-

Lapunk 23-ík számához két melléklet van csatolva. 
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hassa. Házi-ipar vagy kézimunka czíme 
alatt tanítanak itt egynéhány iparágat 
is. így pl. könyv- és kefekötést, szalma-
és papirfonást, lombfürészetet s így t.; 
a hol az intézet külön „ műhely "-lyel 
nem rendelkezik, ott papírmunkákat, 
agyagmintázást végeznek a tanulók. 
Tavaszszal és őszszel gazdasági gyakor-
latok czíme alatt gondozzák az intézet 
telkét, tisztán tartják az utakat, őszszel 
végzik a gazdasági növények letakarí-
tását. Foglalkoznak a méhészettel, 
gyümölcsfa-nemesítéssel, úgy hogy van 
annak a szegény tanítónövendéknek 
olyan napja is, ha minden követelmény-
nek eleget akar tenni, hogy az ebéd 
idején kívül reggel 8 órától estve 8 
óráig mindig hivatalos teendője van, a 
melyet el kell végeznie, de a mely 12 
órába a jövő napra való készülés ideje 
nincs beszámítva. Ezeken kívül házi 
dolgozatokat is kell készítenie; a ter-
mészettudományok tanára gyűjtet vele 
növényeket, állatokat és ásványokat. 
A rajztanár bizonyos időn belül bizo-
nyos számú rajzlapot kiván be tőle; a 
földrajz tanára térképeket rajzoltat 
vele. Majd minden képzőben van vagy 
1 — 2 önképző-kör is, ezeken is csak 
részt kell vennie. 

Hogy ezek mind szép és hasznos dolgok, 
józan észszel ki tagadhatná? Hisz az 
életiskola is lépten-nyomon azt tanú-
sítja, hogy „az ember sohasem tud 
eleget!" De, hogy mindez a leendő 
tanító tanítási művészetével, mondjuk: 
mesterségével, mert a művészettől még 
igen-igen messze állunk, nexusban legyen, 
azt velem nem fogja senki sem meg-
értetni. Egy 15 — 20 év között variáló 
ifjúnak ennyifelé szétforgácsoltatni a 
szellemi tehetségeit és idejét azonban 
biztosan oda vezet, hogy az ifjúságnak 
legnagyobb kontingense legalább is 
bizonyos közönyösséggel szaturálva lesz, 
mely lelki állapot pedig minden ideális 
emelkedettségnek, szellemi öntevékeny-
ségnek a megölője szokott lenni. A 

tanítónövendék, mert már legtöbbször 
nem segíthet magán, lévén legtöbbnyire 
szegény is hozzá, várja, míg szeren-
csésen és igen gyakran keservesen is 
el nem múlik a 4 év s akkor a tehe-
tősebbje, ha csak szerét teheti, tovább 
tanul, avagy fölcsap vasutasnak, postás-
nak vagy jegyzőnek, mert 4 év alatt 
ennyire kedveltették meg vele jövendő, 
nemzeti életünkre annyira kiható fontos 
mesterségét, illetve hivatását. 

Ezzel a jellemzéssel és jelen álla-
potaink eme festésével azonban koránt-
sem akarom azt állítani, hogy mint 
minden téren, úgy ezen is ne fordulná-
nak elő örvendetes kivételek. Volt, 
van és lesz, reménylem a jövőben is, 
akárhány tanulónk, ki kitűnően meg-
állja a helyét 4 éven keresztül, ki 
hivatását örömmel és készséggel tölti 
be az életben is, de hogy jelen tanító-
képzésünknek ez az alapszíne, ezt közel 
10 évi tanítóképző-intézeti tanárságom-
nak szomorú tapasztalata s pályám 
iránti meleg szeretetem mondatja el 
velem egészen őszintén. S a ki csak 
kevéssé is ismeri az ifjúi lelket, az tan-
tervünk egyenes kifolyásaként fogja 
tekinteni ez abnormis és szomorú álla-
potokat. 

Elsősorban tehát ezt a kardinális 
okot kell eltávolítanunk tanítókép-
zésünk mezejéről, mert ez biztosan 
útját állja minden további fejlődésnek. 
Es ha Szakiskola a tanítóképző, a mint 
hogy az 1868 : XXXVIII. törvényczikk 

, fölfogása szerint is az, akkor csináljunk 
is belőle először mihamarább Szakiskolát 
és csak azután beszéljünk szakszerű-
sége emeléséről. 

Tanítóképzőink pedig csak úgy lesz-
nek a szó legszorosabb értelmében 
„tanítóképző" szakintézetekké, ha ben-
nök a tanítás súlypontja a „tanítás mes-
terségének" a biztos elsajátítására esik. 
Régi és e tekintetben fölötte fontos 
igazság az, hogy a mit az ember tel-

i jesen és jól ismer, azt szereti is. A mi 
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tehát e szakképzésre akár időt nem enged, 
akár pedig okvetetlenül nem oda tar-
iozik, azt a tantervből ki kell küszö-
bölnünk, mert az által, hogy mi ezt 
az összevisszaságot az új tantervünk-
ben is föntartjuk s fölcseréljük esetleg 
az egyes tantárgyak évfolyamok sze-
ainti eddigi sorrendjét s szaporítjuk 
talán még az órák számát is: bizony 
egy cseppet sem lendítünk azon a 
bizonyos szakképzésen. 

Elsősorban tehát redukálnunk kel-
lene a zenei órákat. Az új tantervben 
fakultatíve van ugyan a kántorképzés 
fölvéve, de mi köszönet van e „vív-
mányban" is, mikor a zenei összes órák 
kötelezők, sőt talán emeltetni fognak. 
A háziipart vagy kézimunkát (a férfi-
képzőkben) egyszerűen törülni kell. 
A gazdasági gyakorlatokat csak annyi-
ban űzni, a mennyiben azok a termé-
szettudományi tantárgyak sikeres tanít-
hatása végett szükségesek. Az így 
nyert idő elsősorban a gyakorlati képzésre, 
másodsorban pedig a képzés elméleti 
színvonalának emelésére volna fordí-
tandó. 

(lejtó.) Huzják Lukács. 

Tanítói egyesületek. 
— Hozzászólás. — 

Elsősorban is az a kérdés: szükség van-e 
arra, hogy a tanítók vidékenkint egyesüljenek 
és a mostani egyesülési rendet megbolygassuk? 
Szerintem erre égető szükség van. A vidéken-
kint való egyesülés, szövetkezés eszméje a 
műveltebb nyugat tanítóságát már rég meg-
hódította. Nézzünk csak széjjel egy kissé s 
rögtön megláthatjuk, mily hatalmas tanítóegye-
sületek vannak Belgiumban, Svájezban stb. 
Bizony szomorú alakok ezekhez képest a mi 
gyönge, erőtlen egyesületeink, melyek csak az 
újabb időben kezdenek az önképzésen kívül más 
valamivel is foglalkozni. De meg különben 
ha hoznak is olykor-olykor életrevaló, üdvös 
határozatokat, gyöngeségök miatt képtelenek 
azok keresztülvitelére. Jelenleg csak az állami 
-és községi tanítók kötelesek a hivatalos egye-
sületbe belépni, ezért aztán az egyes megyék 
tanítóságának alig egyötöde tagja a „Tanító-
egyesületnek," a gyűléseken pedig szinte kong a 

gyülésterem az ürességtől. (? Szerk) Szükséges 
elsősorban azt kérelmeznünk: mondassék ki 
törvényben, hogy minden tanító, legyen az 
állami, községi, felekezeti vagy magán iskolá-
nál alkalmazva, állásának elfoglalása után 
köteles egy év alatt a „Tanítóegyesületbe" 
tagul belépni. 

Szerintem szintén háromiendű tanítóegye-
sületre van szükség: járási, kerületi és orszá-
gos tanítóegyesületre. 

A „Járási Tanítóegyesület" főmunkája az 
önképzés és az egyes helyi tanügyi kérdések 
megvitatása lenne. Évenkint legalább hat 
gyűlést tartana. Minden tag legalább három 
gyűlésen köteles megjelenni egy év alatt. 
Határozatait a „Kerületi Tanítóegyesülethez" 
terjesztené föl. Tagja: minden a járás területén 
működő néptanító. 

Az egész országot osszuk föl 8 kerületre. 
Minden nyolcz megye (egy kerület kivételé-
vel, melyben csak 7 megye lenne) alkotna egy 
„Kerületi Tanítóegyesületet." A „Kerületi 
Tanítóegyesület" gyűléseire a „Járási Tanító-
egyesület" 2 tagot küldene, ezenfelül részt-
vehetne a gyűlésen a kerület minden tanítója. 
Ilyen módon minden „Kerületi Tanítóegyesület" 
3—3500 tagot számlálna. Ez a szám sok 
üdvös eszme keresztülvitelére képesítené a 
tanítóságot. A „Kerületi Tanítóegyesület" tan-
ügyi kérdéseken kívül tagjainak, azaz a kerület 
tanítóságának anyagi érdekeivel is foglal-
koznék. Részt kérne magának a fegyelmi ügyek 
tárgyalásánál is. A kerület 1—2 alkalmas 
helyén gyermekeink számára internátusok föl-
állításával apasztaná gondjainkat. Ez az intéz-
mény valóságos áldás lenne szintén a tanító-
ságra. 

A kerületek felett az „Országos Tanító-
egyesület" állana. Ide minden kerület 10 tagot 
küldene. Ez vizsgálná felül a „Kerületi Tanító-
egyesületek" határozatait. Gyűléseit Budapesten 
tartaná. 

Ha a tanítóegyesületeket így alakítanók át, 
úgy mindenesetre meg kellene magunkat kissé 
adóztatnunk. Intézményeink és különösen inter-
nátusainkhoz pénz kellene. Véleményem szerint 
minden tanító fizetne havonkint 1 koronát, 
mely póstabetét-számla útján folyna be a 
kerületi pénztárakba. Ebből az 1 koronából 
hatodrész illetné az „Eötvös-alapot" a többi 
pedig internátus és egyéb kiadásokra fordít-
tatnék. Kissé talán soknak tűnik föl az évi 
12 korona tagdíj, de ha meggondoljuk, mily 
megkönnyebbülést szerez majd mindnyájunknak 
azon tudat, hogy gyermekeink neveltetése 
biztosítva van, igazán csekély összeg. Ne 
várjunk mindent az ország pénztárából, Áldoz-
zunk mi magunk, mert hát „a sült galamb 

24* 



24 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 23. SZÁM. 

nem repül senki szájába." Azt bizton remélem, 
hogy intézményeink segítve lesznek az állam 
pénztárából is. Támogassuk egymást. Közös 
erővel sok mindenre képesek lehetünk, míg 
szétszakgatva Isten tudja hány felé, csak 
nyögünk és jajgatunk. 

Minden járásban tehát alakuljon „Járási 
Tanítóegyesület," 8 megye tanítósága, illetve 
„Járási Tanítóegyesületei" megalkotnák a 
„Kerületi Tanítóegyesületet és a 8 „Kerületi 
Tanítóegyesület" küldöttei együtt képezzek az 
„Országos Tanítóegyesületet." 

Én is Mihály Gábor kartársammal zárom 
szavaimat: „Vitassuk meg e kérdést alaposan; 
mert ezt már saját érdekünk is úgy kívánja." 

(Csorvás-Gerendás.) Szentkereszty Tivadar. 

Az évzáró vizsgálatok. 
Nincs olyan intézmény, melyhez pro és 

kontra ne szólnának. Hozzászólások, vélemény-
nyilvánítások világítanak meg mindent. így 
van ez az évzáró vizsgálatok kérdésével is; 
sokan vannak, kik gyűlölettel telnek el még 
a hallatára is, a legkínosabb halállal végeznék 
ki, mert — mondják — semmi erkölcsi ha-
szonnal nem jár. De vannak még többen, kik 
ismerik tanügyünk fejlődését, ismerik a nép 
és iskola közötti elválaszthatatlan szoros kap-
csot, mely nélkül munkánk nem hogy áldást-
hozó, de meddő volna. 

Nézzünk bele szabad óráink alatt a törté-
nelem könyvébe s látni fogjuk, hogy királyaink 
közül azok fejtettek ki az oktatásügy érdeké-
ben nagyobb tevékenységet, kik érintkeztek 
tanügyi emberekkel; látták azok munkásságát, 
meggyőződtek az azok által hirdetett elvek 
igazságáról, szükséges voltáról és hasznossá-
gáról s csak azután támogatták erkölcsileg és 
aayagilag. 

Kisérjük figyelemmel a kegyes adakozók és 
alapítványtevő nemeslelkű tanügy barátokat; 
vájjon velük született isteni szikra megnyilat-
kozásának avagy az érintkezés által szerzett 
tapasztalatok hatása következményének tulaj-
donítható-e áldozatkészségük ? 

Az érintkezés által felköltött érdeklődés 
szüleményeként tekintem a már annyiak által 
tett alapítványokat is; meggyőződésem szerint 
annál több alapítvány lesz, minél inkább le-
kötjük nevelésügyünk iránt az érdeklődést. 
Az iskola és társadalom között ne a közönyt, 
a távolodást, mely végeredményében a szaka-
dás lenne, hanem az érdeklődést, vonzalmat s 
áldozatkészséget, mint nevelés-oktatásügyünk 
előbbvitelének hatalmas rugóit, sokkal erő-
sebbé, bensőbbé és elválaszthatatlanabbá tenni 
törekedjünk. 

Nézzük meg azt az egyszerű falusi nap-
számost — mert legtöbben falun működünk — 
ki naponkint 80 fillér keresményéből 4, 6 sőfc 
8 gyermeket élelemmel és ruházattal kény-
telen ellátni; mikor beíratja gyermekeit, atyai 
jósággal simogatja meg őket s bíztatja: „Ne-
félj fiacskám vagy leánykám, mert szeret téged 
a tanító úr ; megtanulsz imádkozni, írni, olvasni 
és számolni." 

Mikor távozik, titokban odasúg a tanítónak 
s kéri: hogy „csak jól bánjék gyermekével." 

Nem csoda, mert legdrágább, legfeltettebb 
kincsét: gyermekét bízza a tanítóra. 

Egyik nap egy verssel megy haza, másnap 
egy mesével, majd később betűket, szavakat 
és mondatokat ír és olvas. Tavaszszal már 
megtudja mondani, hogy a szomszéd Julis-
néninek 6 vagy 8 libával, csirkével, réczével 
stb. van többje, vagy kevesebbje mint nekik. 

Majd jő a vizsgálat; láz van az egész falu-
ban! Mindenki számot tart reá: gyermek és 
szüle egyaránt. Apa, anya, testvér, kereszt-
szülők és szomszédok mind mondogatják: 
„Meglátjuk, mit tudsz Pista vagy Erzsi!" 

Minden szüle igyekezik gyermekét tisztán 
fölküldeni; kiknek telik, újba öltöztetik, sőt. 
ismerek vidéket, — Bánffyhunyad — hol a. 
fiúgyermekek az első vizsgálat alkalmával kap-
ják meg a nemükhöz illő öltözetet; az előtt a 
leányoktól csak csintalanságuk és rövidre nyi-
rott hajuk különböztetik meg. 

Milyen jók a gyermekek vizsgálatok alkal-
mával ; milyen boldogok a szülék; mennyi 
hálával telve távoznak a vizsgálatról s mon-
dogatják: „Mégis csak jó az iskola; sok szépet 
tanulnak ott; milyen bátran feleltek; szépen 
énekeltek; Borcsa néni — mindenki úgy ne 
vezi a faluban — kis árva unokája ugvancsak 
tudott; bezzeg a mi időnkben nem tanított 
úgy a rektram; hanem okos és jó ember ám 
a tanító úr is és megérdemli, hogy szeressük 
és megbecsüljük." 

Ha már így nyilatkozik meg az egyszerű, 
nép őszinte lelke: annálinkább a művelt em-
berek elismerése és hálája. 

Az évzáró vizsgálatnak egyfelől serkentő 
hatása van s szorgalomra ösztönözi növendé-
keinket; másfelől a szülőknek öröm és meg-
nyugvás, mert közvetetlen szereznek tudomást-
a más és saját gyermeke k feleleteiből, hogy 
csak az iskola lehet a haladás lítja s a ki azt 
elzárja gyermeke elől: az nem lehet sem jó 
szüle, sem jó hazafi! 

A munkás tanítót mindenütt megbecsülik-
Sok vidéken működtem, sok kartársam évzáró 
vizsgálatát végig hallgattam; megfigyeltem, 
okultam belőlük s egyúttal azt tapasztaltam 
hogy a nép lekötött figyelemmel hallgatja* 
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-végig a vizsgálatot s lelke szeplőtelen tiszta-
ságával fejezi ki megelégédését és köszönetét 
•a tanítónak gyermeke iránt tanúsított jóságáért. 

Ezt látva, tudva s ennek erkölcsi értékét 
ismerve: lehetetlen ellene szólani és az évzáró 
vizsgálatnak eltörlésére törekedni. 

Gondoljuk meg, szeretett kartársaim, hogy 
az elemi népoktatás kényszer-oktatás s a szü-
lőket, kik oly sok fáradság és nyomor árán 
vásárolják meg gyermekeik szellemi előhala-
dását, nem lehet s nem szabad attól megfosz-
tani, hogy gyermekeik haladását a többi gyer-
mekek haladásával össze hasonlíthassák. 

A szorgalmas, önérzetes tanító évi munkál-
kodásának legszebb éke, koronája: az évzáró 
vizsgálat; jól megérdemlett jutalma pedig a 
nép hálája: az elismerés. 

Jól tudom, hogy a munkás, hozzáférhetetlen, 
igazságszerető tanító sokszor ki van téve bán-
talmazásnak; hallgat, nem szól semmit, de 
mikor túl van az évzáró vizsgálaton, munkája 
sikerét mindenki elismeri, méltatja s a borút 
munkája által eloszlatva: derült napokban 
tölti el nyári szünidejét s édes örömök közt 
gyűj t új erőt a jövő évi munkához. 

Hány esetet tudok, mikor a tanítót sok 
bántalom és rágalmazástól az évzáró vizsgá-
latok mentették meg s tudok nem egy esetet, 
hogy a tanító állásában való megmaradását is 
az évzáró vizsgálat eredményének köszönhette. 

De tudok nagyon sok esetet, mikor az év-
záró vizsgálat vagy szemfényvesztés vagy pedig 
a tanító hanyagsága és munkátlanságának 
tükre, világos — de ugyan csak nem szép — 
képe volt. 

Nem csodálom tehát, ha ilyen tanítók ellene 
"vannak az évzáró vizsgálatnak; természetes, 
hogy jobb lenne hibájuk, jobban mondva 
bűneik elé fátyolt vonni. Örök igazság marad, 
hogy: „A jó tanító munkája meghálálhatatlan, 
a rosszé pedig megbüntethetetlen." 

Szerintem nem az a kérdés, hogy eltör-
lendő-e az évzáró vizsgálat vagy nem, hanem 
az : hogy kik alkalmaztassanak vizsgálati biz-
tosokul. 

Mindenesetre ahhoz értő szakemberek! 
Teljes tudásunkkal és egyesült erőnkkel azon 

legyünk, hogy szakfelügyelet legyen. Ezzel meg 
lesz oldva a záróvizsgálat kérdése.* 

* Az áll. el. isk. gondnoksági Utasítás egyrészt a 
népokt. törvény 20-ik és az 1876. évi XXVIIF. tör-
vényczikk 13. §-ára való tekintettel ; másrészt az 
ifjúságra, iskolára, tanítóra liáramolható erkölcsi 
xiyereségért föntartja az évzáró vizsgálatot, szük-
ségesnek tartja azonban, hogy a vizsgálatok szak-
szerű ellenőrzés mellett történjenek. Ez intézkedés 
egyúttal hatalmas votum a vizsgálatok évek óta 
tartó vitatásánál a kérdés eldöntésére nézve. Szeri. 

Az intéző körök belátták már, hogy szak-
értelem nélkül nem lehet érdemleges bírálatot 
mondani a tanítók munkájáról. Erre nézve 
elég bizonyíték, hogy az állami iskolák szellemi 
élete az új gondn. utasítás szerint a tantestület 
hatáskörébe fog tartozni. Azt kell tehát kérni, 
hogy a községi és felekezeti tanítók is szaba-
díttassanak föl az igen sok helyen érezhető 
nyomás alól. 

Fölötte kivánatos, hogy ne legyen az évzáró 
vizsgálat a megszégyenítés szintere; bármi 
okból legyen is a gyermek gyönge, a tanítónak 
arra kell törekednie, hogy — ha nem is úgy, 
mint a jobbak, de tudjon felelni, mert a nyil-
vánosság előtt történő megszégyenítésnek soha-
sem lehet oly erkölcsi ereje, hogy annak hatása 
alatt javulás következzék be. 

Hogy mily üdvös hatása van különösen 
nemzetiségi helyeken annak, ha az évzáró 
vizsgálat után a növendékek néhány, a tanító 
által betanított gyermek-színdarabot adnak 
elő, — hol a mellett, hogy a gyermekek 
ügyesednek, a felnőttek az egymásiránti sze-
retetet és türelmességet látják — magam ta-
pasztaltam, ki 12 évi működésem alatt mindig 
nemzetiségi helyeken működtem s működöm 
ma is. Mert már az iskolában megtanulják a 
gyermekek, hogy bármily nemzetiségűek legye-
nek is : szeretett magyar hazánknak közös 
édes gyermekei vagyunk s mint ilyenek, egy-
mást tisztelni és szeretni tartozunk. 

Ne vonjuk meg a néptől, a mi neki örömet 
okoz, hanem hagyjuk meg s igyekezzünk őt 
még inkább megnyerni annak a szent ügynek, 
melynek szolgálatában állunk. 

(Tornya.) Veress Károly. 

Az iparostanoiM-z-iskola hajai. 
Igen jól tette Nagy Béla kollégám, hogy az 

iparostanoncz-iskola egyik belső bajára rámu-
tatott. Legalább szőnyegre került az iparos-
tanoncz-iskola, melynek belső bajairól ritkán 
esik szó mohtanában, pedig sok bajjal küz-
denek úgy maguk az ipariskolák, mint ezek-
nek tanítói. 

Az iparoktatás fontossága igen nehezen tud 
gyökeret verni az iparosság rétegei között. Még 
mindig nem a tudományszomj, nem a jövőbe-
látás vagy gyakorlati szempont viszi a tanon-
czokat az ipariskolába, hanem az 1884. évi 
XVII. törvényczikk kényszerítő hatalma. Pedig 
korunk tanonczaira nagyon ráférne az elméleti 
oktatás, a szakmájába vágó gyakorlati stilus 
és a számtani föladatok alkalmazásának elsa-
játítása. Meggyőződésből állítom, hogy durva, 
műveletlen és igen gyenge alapműveltségű az a 
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tömeg, melyből jelenleg hazánk leendő iparosai 
formáltatnak. 

Azon helyzetben vagyok, hogy bizonyít-
hatok is. Öt ere tanítom a miskolezi iparos-
tanoncz-iskola egyik előkészítő-osztályát, a 
mely idő alatt 210 tanonczot tanítottam. Ezek 
közül iskolát se látott 35; 1 elemi osztályt 
végzett 18; 2 osztályt 52; 3 osztályt 79; 
4 osztályt 23 és 5 osztályt 3 iparostanoncz. 
Tehát 18 százaléka iskolát se látott, minden 
elemi ismeret nélkül megy iparosnak. Milyen 
iparos lesz ebből ? . . . Tuczat-mesterember, 
a ki önmagának és a társadalomnak is ter-
hére lesz. Az ilyen — panaszszal kel, panasz-
szal fekszik. Folyton nyomorog, utoljára el-
züllik és szoczialistává lesz. 

A többi iparostanoncz is alig tud többet a 
semminél, mégis mily nehezen boesátja mes-
tere iskolába. Ha pedig elbocsátja is, 50 szá-
zalékában nincs semmi jóakarat, semmi igye-
kezet, a mit a rossz pajtásokkal való érintke-
zésből és az alapműveltség hiányából lehet 
kimagyarázni. 

Kimondhatatlan nagy hiba, hogy iparos-
tanonczaink ilyen gyenge alapműveltség mel-
lett még az ipariskolát is elhanyagolják, mely 
az ismeretek megszilárdítása mellett előkészíti 
őket a gyakorlati életre. Nagy kár, hogy ná-
lunk még kevés iskolázott ember megy ipa-
rosnak, bár az] ipari pályán a tudomány és 
szákképzettség igen kifizeti magát. Példa rá 
Anglia és Németország. 

Igaz ugyan, hogy müveit iparosaink észre-
vették e bajokat, de mit ér, ha riem sietnek 
azokat orvosolni! Mozduljanak meg az egész 
vonalon és egy akarattal, egyesült erőkkel, a 
felsőbb hatóságokkal kezet fogva emeljék 
határozattá, hogy a ki 6, de legalább 4 elemi 
osztályt nem végzett, az nem lehet iparos. 
A hazai ipar és az új század iparosainak 
tudása, tekintélye és boldogulása legalább is 
ennyit megkívánhat! 

Vessünk most egy pillaniást az iparos-
tanoncz-iskolai tanítók helyzetére! E téren 
igen nagy rendetlenség és fejetlenség ural-
kodik. Egyik helyen csak polgári, más helyen 
csak elemi tanítók tanítanak. Itt polgári 
iskolai és elemi tanítók egyenlő arányban, ott 
főleg polgári iskolai tanítók kapnak órákat, míg 
1 —2 elemi tanítónak csak alamizsna jut. Pedig 
a jóval szerényebb javadalmazása elemi tanítónak 
igen fölférne ez a tisztességes mellékkereset! 

Még rendszertelenebb és sajátságosabb az 
iparostanoncz-iskolai tanítók javadalmazása 
ivagyis „ t i s z t e l e td í ja zásaAz óradíj a vidéken 
20—50 forint között váltakozik. És az óradíj 
megállapításában — a mit elsősorban az ipar-
hatóság végez — nincs semmi logika. 

Ügy veszem észre, hogy az előkészítő-osz-
tályok tanítói, a kik a durva, műveletlen* 
tömeget átgyúrják, előkészítik a haladásra, 
tehát aránytalanul nagyobb munkát végeznek, 
mint a többi felsőbb osztály tanítói, kisebb 
óradíjban részesülnek, bár terhesebb munkát, 
végeznek. Fölhozom például az én helyzetemet. 
Évente 40—60 iparostanonczot tanítok az 
egyik előkészítő-osztályban, de oly tudatlan,, 
oly iskolázatlan ez a tömeg, hogy három csa-
patba kell beosztanom, máskülönben képte-
lenség lenne a haladás. Első csapatba azokat 
osztom, a kik iskolát se látták, tehát „Abc"-ét 
kapnak, mint kezdők. A második csapatba, 
kerülnek a tavalyig kezdők, a kik már tudr.ak 
gyengén olvasni. És csak a harmadik csapat-
beliek a normális alapképzettségnek, a kik 
rendesen haladhatnak. Mindezen súlyos viszo-
nyok daczára az én óradíjam csak 30 frt , 
míg a többi felsőbb osztályok tanítóié 50 f r t . 
Van heti 4 órám, tehát egy évre csak 120 
frtot kapok, míg a többiek heti 4 óráért 501 

írtjával 200 frtot kapnak. 
Még súlyosabbá és kritikusabbá teszi az, 

iparostanoncz-iskolai tanítók helyzetét a ren-
detlen fizetés: az amúgy is szűkmarkulag meg-
állapított tiszteletdíjnak határozatlan időben — 
legtöbbször elkésve — való kiszolgáltatása. 
Hanyagabbul és rendetlenebbül sehol sem 
fizetik az alkalmazottakat! Nem csoda, ha, 
panaszkodnak az ipariskolai tanítók. Egyik 
helyen félévenkint, másikon év végén, sőt. 
olyan helyek is akadnak, a hol évek multán, 
fizetik ki őket. Ritka olyan ipariskola, a hol 
évnegyedenkint adnák ki a tiszteletdíjat; havi 
fizetésről pedig szó sem lehet, pedig az lenne a 
jogos, méltányos és normális állapot, ha az ipar-
iskolai tanítók is ahvonkint vagy legalább évne-
gyedenkint pontosan kikapnák tiszteletdíjukat-
(A budapestieket havonkint fizetik. Szerk.) 

Hosszas hallgatásunk és tűrésünk után 
alázatosan kérünk tehát arányosabb, egyenlő 
díjazást és pontos havi vagy legalább is év-
negyedenkinti fizetést. Mindezt csak egy minis-
teri rendelet viheti keresztül. Mi azon legjobb 
reményben vagyunk, hopy a kultuszminister 
úr ő nagyméltósága, — kinek atyáskodó gond-
viselése mindenre kiterjed — a mi bajainkat 
is észreveszi és orvosolni fogja. 

(Miskolcz.) liöszeyhy István, 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A A torda-aranyosvármegyei általános 

tanítótestület f. hó 3.-án és 4.-én tartotta 
Felvinczen az ev. ref. templomban rendes köz-
gyűlését, melyen, mint vendégek, megjelentek: 
Mészáros István főszolgabíró, gondnoksági 
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elnök, Széchy Ferencz ev. ref. lelkész, Földes Géza 
polg. isk. tan. és Ujváry Béla lapunk f. szerkesz-
tője. A gyűlésen jelen volt Téglás István, kir. 
tanfelügyelő is. Az ülés-megnyitó „Hymnus"-t 
a felvinczi daloskör énekelte meglepő szaba-
tossággal, költői szárnyalású imát Szécliy Fe-
rencz lelkész mondott, majd Borbély József 
elnök eszmékben gazdag, lendületes beszéddel 
nyitotta meg a közgyűlést, melegen ajánlván 
a kartársak figyelmébe az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza ügyeit. Az elnöki beszédet, 
melynek első részében az eg3esületi elnök a 
vendégeket is üdvözölte, a tagok zajos helyes-
léssel fogadták, a miből azt a reményt merít-
hettük, hogy a tanítóság e két humánus 
intézményét a torda-aranyofmegyei kartársak 
is föl fogják karolni. A titkári jelentést, mely 
tanúbizonyságot tett a járáskörök szorgalmas 
működéséről, Keresztesi Ambrus olvasta föl, 
kinek jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. 
(Derekasan rá-zolgált!) Wlassics ministernek, 
Axaméthy min. t. és Halász Ferencz oszt.-taná-
csosnak üdvözlő-táviratot küldtek, Péterfy 
Sándort (a kit zajosan és lelkesen megélje-
neztek), Benedek Eleket, Földes Gézát és 
Ujváry Bélát tiszteletbeli tagokká választották. 
Érdekes fölolvasást (a tanítói élet múltjából és 
jelenéből) Tulogdi Pál tartott, az ügyrend-
tervezetre vonatkozólag pedig, melyet Kovács 
Dániel terjesztett elő, elhatározták, hogy a 
járáskörökhöz teszik át megvitatásra. A besz-
tercze - naszódmegyeiek ismert javaslatát a 
6 oszt. elvégzésének kötelezése tárgyában 
(Schivarzel Róza előterjesztésére) elfogadták. 
Gyűlés után társasebéd volt, melyen lelkes 
hangulat uralkodott és Ujváry Béla pohár-
fölköszöntőjére nagy óvácziókban részesítették 
Mészáros főszolgabírót, a ki minden kulturális 
ügynek melegszívű barátja és a felvinczi áll. 
iskola nagybuzgóságú gondnoka. Mennél több 
ily tanügybarátot a hazának és magyar nép-
oktatásunk ügye rohamosan föllendül! — Este 
nagyon jól sikerült hangverseny volt, mely az 
Eötvös-alapnál létesítendő Benedek Elek-alapít-
ványra, (melyet, mint hallottuk, felerészben 
az „árva-alap" javára terveznek), szép jövedel-
met hajtott. A felvinczi daloskör (az ottani 
ref. kántor buzgó és nagy szakértelemre valló 
vezetésével) általános gyönyörködtetésre és 
megelégedésre működött közre ; minden számát 
megismételtették. Nagy tetszést arattak: Földes 
Géza szép fölolvasásával, Héller Sarolta ügye-
sen előadott monológjával és Mátyás Jenő 
szavalatával. A hangverseny után táncz volt. — 
A közgyűlést másnap (jun. 4.-én) folytatták. 
Megelőzőleg nagyon ügyes nyilv. tanítást tar-
tott Csikyné-Téglás Jozefa a beszéd-ért. gyak. 
köréből. A közgyűlésen az egyesületi házi 

ügyeinek elintézése után Borbély József elnök 
„szemelvényeit a leendő gondnoksági utasítás 
köréből" Kossáné-Pacher Gizella olvasta föl. — 
A torda-aranyosvármegyei tanítótestület két 
napos közgyűlése bővelkedett szebbnél-szebb 
mozzanatokban s mi csak azt sajnáljuk, hogy 
kis terjedelmű lapunkban nincs elég terünk 
valamennyinek a megörökítésére s így azt is 
csak röviden jelezhetjük, hogy a gyéresi állami 
tanítónő (példát mutatván ezzel arra: miként 
járulhatnak hozzá a tanítónők alapjaink gya-
rapításához) két szép kézi munkát ajánlott 
föl az „árva-alap" javára, melyet az esti hang-
versenyen ki is sorsoltak. A torda-aranyos-
vármegyei tanítóegyesület közgyűlése fényesen 
sikerült, a miben nagy része van, a buzgó 
elnökön kívül, Csiky István felvinczi áll. el. isk. 
igazgatónak, a helyi bizottság elnökének, (r.) 

X A nagyküküllőmegyei ált. tanító-
egyesület f. hó 5.-én Segesvárt tartotta évi 
r. közgyűlését, melyen mint vendégek meg-
jelentek: Somogyi István alispín, Eismlohr 
Ulrik pénzügvigazgató, Szász István állat-
tenyésztési felügyelő és a Néptanítók Lapja 
szerkesztősége képviseletében Ujváry Béla 
f. szerkesztő. Az ülést tartalmas beszéddel 
Benedek Mihály elnök nyitotta meg, a titkári 
jelentést Gsulak Lajos terjesztette elő, hü képét 
nyújtva az egyesület m. évi munkálkodásának. 
Csérer Lajos gazd. szaktanár érdekes és gya-
korlati hasznú szabad előadást tartott „a nép-
tanító szerepéről a közgazdiságban" különösen 
arra buzdítván a tanítókat, hogy csak keveset 
és a vidékök specziális viszonyainak teljesen 
megfelelőt öleljenek föl, de azt aztán jól és 
kitartással végezzék, a tanítónőket ptdig a 
kertészettel való foglalkozásra buzdította. Csérer 
tanár előadása nagy tetszésben részesült. 
Sikerült volt Keresztes Jenőné (medgyesi áll. 
tanítónő) fölolvasása is az „egyéniség jogosult-
ságáról az iskolában." Zahumenszky István 
ig.-tanító az olvasmányok helyes tárgyalásáról 
mondott nagyon figyelemreméltó, tapasztalato-
kon alapuló elveket. Ugyancsak az ő indít-
ványára kérni fogják, hogy a tanítói oklevél-
nek az érettségvizsgálati bizonyítványnyal való 
egyenértéke mondassák ki. A titkár előterjesz-
tésére a biharmegyeiek átirata értelmében 
kérni fogják, hogy a nyugdíjalap járuljon hozzá 
a Tanítók Házai és a tanítói internátusok fön-
tartásához s elfogadták a besztercze-naszód-
megyeiek ismeretes átiratát. Az Orsz. Biz.-ba 
ismét Benedek Mihály elnököt és Csulak Lajos 
titkárt választották be, az „Állami tanítók 
egyesületébe" képviselőül pedig Zahumenszky 
Istvánt. — A közgyűlést megelőzőleg az óvónői 
szakosztály tartott érdekes ülést, melyen Krémer 
Aranka gyakorlati foglalkozással, Márk Gizella 
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fölolvasással és Kún Zsófia vitatétel fejtege-
tésével (az órarendről) működtek közre. — 
Közgyűlés után társas ebéd volt, melyen 
Somogyi alispán Wlassics ministerre, Benedek 
M. elnök Somogyi alispánra, Kovács Bálint 
Dancs Bertalan kir. tanfelügyelőre, Tarcsafalvi 
Albert (a ki az erdővidéki tanítók üdvözletét 
bozta meg s nagy hatású költeményt is olvasott 
föl, melyet közelebb lapunk közölni fog) Halász 
Ferenez min. oszt.-tanácsosra, Csulak Lajos 
Ujváry Béla kir. tanácsosra mondottak pohár-
köszöntőket. Eltették még a pénzügyigazgatót, 
a fölolvasókat, a hölgyeket, Tarcsafalvi Albert 
vendéget stb. — A nagyküküllővármegyei 
tanítóegyesület ezúttal is szép jelét adta annak, 
hogy mily derék munkát végez azon a nem-
zetiségi vidéken, de a közgyűlés magas szín-
vonala arról is tanúskodott, hogy a vezetés 
kitűnő kezekben van. Őszinte elismerésünket 
küldjük a küküllőmegyei derék kartársaknak 
és a segesvári ügybuzgó áll. tanítótestületnek, (t.) 

KI A mosonmegyei ált. tanítóegyesület 
folyó évi tavaszi közgyűlését M.-Ovárott tar-
totta meg. Petrovich József elnök jelentésében 
fölhívta a tagokat, hogy az Eötvös-alap és 
Tanítók Háza érdekében minél nagyobb ak-
cziót fejtsenek ki. Ugyancsak ő tartott emlék-
beszédet Merényi Kálmán fölött, ki a tantestü-
letnek 23 év óta tagja és az egyesületnek 
sok éven át buzgó elnöke volt, kimutatta 
számokban, hogy a Kaposvárott elhunyt 
kartárs, mily tetemes összegeket gyűjtött az 
Eötvös-alap és Tanítók árváházára. Sok szem 
nedvesedett meg, mikor a szónok az elhunyt 
igaz baráti és kartársi erényeit méltatta. 
A közgyűlés az alapszabályok megváltozta-
tását határozta el. Kovács György m.-óvári 
állami igazgató-tanító, az országos bizottság 
által tervezett nyugdíjtörvény revízió ja aslatát 
bírálta. Kovács javaslata „memorandum" alak-
jában fog a vall.- és közoktatásügyi ministe-
riumhoz fölterjesztetni. Horváth Ferenez mosoni 
áll. tanító a gömör-kishontmegyei tanítóegye-
sület átiratát olvasta föl, mely Meszlényi 
Zoltánnak a „magyarországi tanítók életbiztosí-
tása" ügyében benyújtott javaslatát tárgyalja. 
Ennek kapesán Horvát a biztosításról értekezett 
s különösen a csoportbiztosítást ajánlja. — 
Pataki Yillibald m. - óvári állami tanító a 
„záróv:zsgálatok" eltörléséről értekezett. E 
tárgyhoz szóltak még Halvas oroszvári, Göh-
ring miklósfalvi és Aminger levéli evang. 
tanítók, kik mindnyájan a vizsgák föntartása 
mellett érveltek. Láng István a vármegye tan-
ügyi vezetésével megbizott kir. s.-tanfelügyelő, 
ki az ülésen végig jelen volt, éber figyelemmel 
kisérte a tárgyalásokat — Elhatározták még, 
hogy az őszi közgyűlés alkalmából M.-Ovárott 

a Tanítók Háza és az Eötvös-alap javára 
műkedvelői előadással egybekötött tánezviga-
lom rendeztessék. Elnök a Tanítók Háza gyu-
fáit ajánlotta a tagoknak beszerzés és terjesztés 
végett. 

t Járásköri ülések. A borsodmegyei 
általános tanítóegyesület szendrői járásköre 
Rudóbányán tartotta gyűlését. Az ülésen meg-
jelentek Hídvégi Benő kir. tanfelügyelő és 
Kidik Márton Miskolczról, továbbá Hahn 
Károly bányatársulati igazgató és Peikert Emil 
főkönyvelő. Gyakorlati tanítást Dudoskó Jakab 
rudóbányai tanító tartott, szép megnyitó be-
szédet Nagy Sándor elnök mondott. Utána 
Gyimóthy Károly kaczolabányai tanító olvasta 
föl „az évzáró iskolai vizsgálatok"-ról szóló 
munkáját, melyben módosítások mellett a 
vizsgálatok megtartását szükségesnek és hasz-
nosnak tartja. A köri gyűlés kimondotta, hogy 
minden tag, a ki még eddig nem tagja az 
Eötvös-alapnak, önmagával cselekszik jót, ha 
oda belép. Kulik Márton a „gyújtogatás", 
Lehóczky József a „mosdás" erényére buzdí-
totta a jelenlevő tagokat. Jelezték, hogy mind 
a kettőhöz a Tanítók Háza ismert áruezikkei, 
portékái a legalkalmasabbak. 

= Tanítónöképzö-intézetbe átlépő felsőbb 
leányiskolái tanulók különbözeti vizsgálata 
tárgyában a közokt. min. 1901. évi 18.288. sz. 
rendelettel intézkedett. E szerint a felsőbb 
leányiskola Vl.-ik osztályának sikeres elvégzése 
után a tanítónőképző-intézet harmadik osztá-
lyába átlépni kivánó tanulók a fölvétel alkal-
mával különbözeti v'zsgálatot tartoznak tenni, 
mely Írásbeli, szóbeli és gyakorlati s a tanító-
nőképző-intézet tantervi követelményei szerint 
az I. és II. évfolyam következő tárgyaira ter-
jeszkedik k i : a) Írásbéli (zárthelyi) dolgozat a 
neveléstan köréből; b) szóbeli vizsgálat föld-
rajzból és természetrajzból (állattan, növénytan); 
cj gyakorlati vizsgálat énekből és zenéből (s 
esetleg női kézimunkából oly tanulóknál, kik 
a felsőbb leányiskola V. és VI. osztályában 
eme tantárgy alól föl voltak mentve). A föl-
vétel ezekre a tanulókra nézve is junius végé-
vel történik; a különbözeti vizsgálat pedig 
— ezúttal kivételesen — szept. havában tarta-
tik meg; úgy azonban, hogy az ideiglenesen 
történt fölvétel csak a különbözeti vizsgálat 
sikeres letétele után válik véglegessé. 

I 
| eíO'T-Qe 
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A tanítóság a népkifosztás ellen. 
— A .BafíMím-czirkusz tanulságai. — 

Most. hogy az egész országban lecsillapult az 
ostoba Barnumláz, helyén valónak tartom e 
sorok közlését. 

Nincs olyan rossz, a miből valami haszon 
ne következnék, viszont nincsen olyan jó, a 
miben a következő rossz csirái meg ne volná-
nak. A Barnum-Bailey czirkusz zajos szerep-
léséből is a következő három tanulságot von-
hatjuk le: kárán tanul a magyar; más kárán 
tamil az okos; elmésség nélkül nincs siker. 

Annyi ellentétes vélemények és hatások 
közül ezek a leszűrt igazságok tolulnak elénk: 

1. Ha Barnumék irtózatos, az egész országra 
ránehezedő amerikai reklámjukat nem hasz-
nálják, nézőjük száma egytizedrészre száll alá. 
így azonban — leszámítva néhány ezer kritikusan 
gondolkodót, a kik elég bátrak voltak, hogy 
meg ne nézzék a yankee csodadolgokat — 
hívő és hitetlen egyaránt megtekintette. Az 
első társadalmunk két eredendő hibájánál 
fogva: gyermekes hiszékenységből s idegen-
imádásból, a második kíváncsiságból s helyes 
tapasztalat-szerzésből. Voltak olyanok is, a kik 
•csak azért nézték meg, mert mások is elmentek, 
ezek — nagyon helytelenül — hiúságból, 
majmolásból áldoztak. A roppant reklámon 
kívül elősegítette a sikert a hatóság és a sajtó 
is. Az el-ő azért, mert engedelmet adott arra, 
hogy a fővároson kívül huszonöt várost s 
ugyanannyi vidéket látogasson; az utóbbi azért, 
mert a busás hirdetődíjak fejében elhallgatta 
a gyanított igazságot s a reklám túlzásait 
kalmár mosolylyal s bőbeszédüséggel elleplezte. 
A közönség mindemellett kihámozta az igaz-
ságot, és pedig a fő, a maga kárán. Belátta, 
hogy biz ez nem „a világ legnagyobb látvá-
nyossága", mert hiszen ilyet látott már nem 
egyszer sokkal kisebb belépődíjért; egy része 
meg is bánta, hogy időt, pénzt, fáradságot 
nem kiméivé betörekedett egy-egy nagyobb 
városba a csodák nézésére, holott cirkuszi 
mutatványokat, pl. a Wulff- czirkuszában, külön-
beket látott; szóval, bevált a közmondás: káván 
tanul a magyar! 

2. Legjobban járt ík azok a nagyon szegény 
emberek, a kik csak kívülről szemlélhették s 
látták a czirkusz fölállítását s lebontását. Az 
itt tapasztalt bámulatos ügyesség, gyorsaság 

és fegyelem többet ért a bent látottaknál, mert 
ebből tanulni lehetett. Ez ingyen-élvezők 
elmondhatják: más kárán tanul az okos! 

3. De bár közönségünk jogosan fölcsigázott 
képzeletét nem elégítették ki a látottak, van 
a Barnumék látogatásából egy becses tapasz-
talatunk, s ez az, hogy megismertük az 
amerikai rendet, fegyelmet, gyorsaságot és 
reklámot, melyek nélkül az egész vállalat semmit 
sem érne, mert a Barnum-czirkusz csak ebben 
és a tömegben más, mint a többi czirkusz. Ilyen 
irtózatos hipnotizáló reklámról az európai 
embernek fogalma sem volt. íme, a majdnem 
két millió korona leczkepe'nzen szerzett igazság: 
elmésség nélkül nincs siker! ' 

Tanuljunk tehát a látottakból s jövőre 
legyünk okosabbak. Ezt a régi becsületes 
igazságot, hogy „jó bornak nem kell czégér" 
változtassuk meg a gyakorlatban, mert bizony 
ma mír a jó bornak is czégér kell, ha verse-
nyezni akar a reklámos roszszal. 

De volna szavam a hatóságokhoz, a sajtó-
hoz s a müveit közönséghez is, illetőleg most 
különösen a tanítósághoz, mert annak, hogy 
Barnumék az úgyis szegény országból két 
millió koronát kivittek, e három főfaktor az 
okozója. 

A hatóságok ne adjanak máskor engedelmet 
az ilyen nagyszabású pénzkivonó vállalatoknak. 
Lám a gazdag Ausztriában csak éppen Bécsben 
játszhatott. A sajtó pedig a hirdető díjakért ne 
hallgasson el, ellenkezően szálljon tikra elle-
nök, mert neki nem az ilyen futó vállalatok, 
hanem a magyar közönség állandó támogatása 
a föntartója. 

Közönségünk műveltebb része pedig, főkép a 
papság, tanítóság hasson oda, hogy a nép ne a 
czirkuszt, komédiát, hanem a magyar irodal-
mat, a magyar színészetet szeresse. Nevelnünk, 
tanítanunk kell a népet. Egyesületek, körök 
alapításával végét kell szakasztanunk népünk 
szégyenletes ponyvairodalmi műveltségének! 

Bizoay, ha minden 6 koronás belépődíjból 
1 — 1 koronát e czélra adtak volna, ma mái-
szép összeg állna rendelkezésünkre! 

Neveljük népünket a magyar irodalom sze-
retetére, melyet úgy sem ismer. Folytassák 
Wlassies és Darányi ministerek tovább is 
megkezdett szép munkájukat: adjanak a nép-
nek ezután is tanulságos és hasznos ingyen-
könyveket, állítsanak mentől több népkönyvtárt. 
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A magyar sajtó pedig, — mely kezdi a 
kiadók kapzsisága miatt a szókimondás és 
függetlenség terén válságát élni — vegyen 
példát attól a néhány derék laptól, mely 
óva intette jó eleve közönségünket az oktalan 
Barnám-láztól. Tanuljon azoktól, kik meleg 
fajszeretettel üzentek hadat a gyilkoló idegen-
imádásnak. Mert csakugyan igaz, hogy nincs 
sehol a világon olyan jó dolga az idegennek, 
mint hazánkban. Mi rögtön lázba esünk, mihelyt 
tized-, huszadrangú idegen művész vagy afféle 
leleplezett Krause-mester szerencsélteti honun-
kat. Czirkusz. komédia, orfeum mind nagyszerű, 
csak idegen és reklámhajhászó legyen! 

Yégül megjegyzem, hogy ehhez hasonló intő 
sorokat irtam s irtunk már a láz kitörése 
előtt is, de lapjaink egy része a hirdető 
díjak miatt elhallgatta s eltűrte néhány 
forintért, hogy a közönséget megsarczolják. 

(Szeged.) Sas&i Nayy Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R L E V É L 

valamennyi főispánnak. (32 055. sz.) 
Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk 80. §-a 

alapján szervezett állami elemi népiskolák 
helyi felügyeletét a népiskolai hatóságokról 
szóló 1876. évi XXVIII. törvényczikk 15. § a 
alapján alakított állami elemi népiskolai gond-
nokság látja el. 

Tekintettel az állami elemi népoktatás ki-
fejlődésére, szükségesnek tartottam az állami 
elemi népiskolai gondnokság szervezetét és 
ügyrendjét egészen új utasításban megállapí-
tani, s ennek következtében az 1876. évi 
20.311. sz. a. az állami népoktatási taninté-
zetek gondnoksága számára kiadott litasítást 
az állami elemi népiskolákra vonatkozólag 
hatályon kívül helyezem. 

Ezen új Ltasítást van szerencsém Méltósá-
godnak tisztelettel megküldeni, különös figyel-
mébe ajánlván az I. rész I. fejezetét, a mely 
az állami elemi népiskolai gondnokságok meg-
alakítását, alakulását és szervezetét szabályozza. 

Az 1. §. szerint a gondnokság elnökét 
(esetleg alelnökét) és tagjait a kir. tanfel-
ügyelő javaslatára Méltóságod hat év tarta- i 
mára nevezi ki. Egész bizalommal ruházom 
át Méltóságodra e kinevezési jogot, mert meg 
vagyok győződve, hogy Méltóságod a gondnok-
ságok megalakításánál kitelhető figyelmet fog 
arra fordítani, hogy a gondnokságok az állami 
iskolák helyi felügyeletét buzgóan és lelki-
ismeretesen lássák el, s hogy ezek megfelelő 
kapcsolatot képezzenek az iskola, a szülei ház 
és a társadalom között. 

A most működésben levő gondnokságok 
megbízatása a kinevezésüktől számított hat év 
lejártáig tart. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Budapest, 1901. május hó 21.-én. 
Dr. Wlassics Gyula, s. k. 

K Ö R R E N D E L E T 
valamennyi közigazgatási bizottságnak. (32.055. sz.) 

Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk 80. 
alapján szervezett állami elemi népiskolák 
helyi felügyeletét a népiskolai hatóságokról 
szóló 1876. évi XXVIII. törvényczikk 15. §-a 
alapján alakított állami elemi népiskolai gond-
nokság látja el. 

Tekintettel az állami elemi népoktatás ki-
fejlődésére, szükségesnek tartottam az állami 
elemi népiskolai gondnokság szervezetét és 
ügyrendjét egészen új Utasításban megállapí-
tani, s ennek következtében az 1876. évi 
20.311. sz. a. az állami népoktatási tanintéze-
tek gondnoksága számára kiadott Utasítást az 
állami elemi népiskolákra vonatkozólag hatá-
lyon kívül helyezem. 

Ezen Utasítást, valamint a hozzátartozó 
Értesítő-könyvecskét a bizottságnak tudomás 
és megfelelő eljárás czéljából ezennel meg-
küldöm. 

A népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi 
XXVIII. t.-cz. 6. §-a 7. pontja értelmében a 
közigazgatási bizottság az állami népiskolák 
számadásait a hatósági számvevői közegek 
igénybevételével felülvizsgálja, az állami isko-
lák számadásait felülvizsgálás után a közokta-
tásügyi ministerhez fölterjeszti. 

A törvény ezen rendelkezése alapján és az 
adminisztráczió egyszerűsítése czéljából foglal-
tam az új Utasítás 23. §-ába azon rendelke-
zést, hogy az állami iskolai gondnokságok az 
iskolai számadásokat közvetetlenül a közig, 
bizottsághoz terjeszszék; a bizottság ezen 
számadásokat az 1899. évi 40.505. sz. a. ki-
adott, s az új gondnoksági Utasítás II. számú 
mellékletében kellően módosított Utasítás II. 
részében előírt módon tárgyalja, s a számadás 
egy okmányolatlan példányát a vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium számvevőségéhez föl-
küldi. 

Minthogy nagy súlyt helyezek az iskolai 
közegészségügyre, a belügyminister úrral egyet-
értőleg akként intézkedtem, hogy a helyben 
lakó községi kör- vagy járásorvos, városokban 
a tisztiorvos az állami elemi népiskola gond-
nokságának hivatalból tagja legyen (2. §.). 

Ezzel kapcsolatban az iskolai egészségügyi 
felügyeletet az Utasítás 39. §-ában szabályoz-
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tam, s az első számú mellékletben közöltem 
mindazon egészségügyi szabályokat, a melyek 
a tanterem elhelyezésénél, az iskolák berende-
zésénél az iskolák környékén megtartandók. 

Kiváló gondoskodásom tárgyát képezi az is, 
hogy a népiskolai tanítást a gyakorlati életre 
kikatóvá tegyem. 

Evégből az állami iskolákkal kapcsolatban, 
a hol csak a viszonyok lehetővé teszik, min-
denütt szerveztetem a gazdasági ismétlő-iskolát, 
még pedig nemcsak a fiúk, hanem a leányok 
számára is. 

Az új Utasításban az I. rész IV. fejezetében 
a földmívelési minister úrral egyetértőleg sza-
bályoztam a gondnokságok teendőit a gazda-
sági ismétlő-iskolák ügyei körül, s a gazd. 
szaktanító illetve szaktanítónő hatáskörét és 
teendőit. A közigazgatási bizottságot különösen 
fölkérem, hogy a népoktatás gyakorlati czél-
jainak biztosítása érdekében a megyei gazda-
sági egyesületek érdeklődését és közremunká-
lását fölkelteni igyekezzék. 

A népoktatás sikere jó részben a tanköte-
lezettségnek minél teljesebb végrehajtásától 
függ; ennek biztosítását pedig az 1876. évi 
VI. t.- cz. 30. §-a a közigazgatási bizottság 
föladatára teszi. 

A most kiadott Utasítás III. fejezetében 
részletesen szabályoztam az állami elemi iskolai 
gondnokságok teendőit a tankötelezettség 
végrehajtása körül. Fölhívom a közigazgatási i 
bizottságot, hogy az idézett törvényszakasz 
alapján úgy a járási közegeket, mint a községi 
ílőljárókat a tankötelesek rendes iskoláztatása, 
és az évi szorgalomidő csonkít atlan megtar-
tása érdekében szigorúan utasítani, s ennek 
teljesítését számonkérni szíveskedjék. 

Budapest, 1901. évi május hó 21.-én. 

Dr. Wlassics (íjula, s. k. 

K Ö R R E N D E L E T 
valamennyi kir. tanfelügyelőnek. (32.055. sz.) 
Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk 80. §-a 

alapján szervezett állami elemi népiskolák helyi 
felügyeletét a népiskolai hatóságokról szóló 
1876. évi XXVIII. törvényczikk 15. §-a alapján 
alakított állami elemi népiskolai gondnokság 
látja el. 

Tekintettel az állami elemi népoktatás kifej-
lődésére, szükségesnek tartottam az állami 
elemi népiskolai gondnokság szervezetét és 
ügyrendjét egészen új utasításban megállapítani, 
s ennek következtében az 1876. évi 20.311. 
szám alatt az állami népoktatási tanintézetek 
gondnoksága számára kiadott Utasítást az | 

állami elemi népiskolákra vonatkozólag hatályon 
kívül helyezem. 

Ezen Utasítást, valamint a hozzátartozó 
Értesítő-könyvecskét a tanfelügyelő úrnak 
tudomás és szigorú miheztartás czéljából 
ezennel megküldöm. 

Az új Utasításnak alap-eszméje, hogy az 
állami elemi népiskolák helyi felügyeletére 
hivatott gondnokság egyfelől kapcsolatot ké-
pezzen a szülei ház, társadalom és az iskola, 
között, másfelől gondozna az iskola külső, 
anyagi ügyeit, s ellenőrizze a tanítótestületet, 
kötelességének teljesítésében, a nélkül azonban, 
hogy az iskola beléletében rendelkező avagy 
irányító hatáskörrel birna. 

Az áilami népiskolákban a nevelési, tanítási, 
rendtartási és fegyelmi ügyeket, szóval az 
iskola beléletét a tanító, illetve igazga ó tanító 
vezeti és igazgatja. A tanfelügyelő úrnak pedig 
egyik legfontosabb feladata az állami tanítókat 
és igazgató-tanítókat e részbeli kötelességök 
teljesítésében szakszerűen irányítani, és egész, 
felelősséggel oda hatni, hogv az állami nép-
iskolák kulturális és nemzeti föladatukat minél 
sikeresebben megoldják. 

Az új Utasítás az 1901/2. tanévtől kezdve 
lép életbe. A tanfelügyelő úr tehát pontosan 
vegye számba, hogy a tankerületében alkal-
mazott állami elemi tanítók és tanítónők, 
továbbá gondnoksági tagok számára összesen 
hány példány Utasítás szükséges. Ezek megkül-
dése iránt forduljon a tanfelügyelő úr közvetlenül 
a m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatói ágá-
hoz, a honnét a szükséges példányok kellő 
időben megküldetnek. 

Az Utasításokat a tanfelügyelő úr haladék-
talanul oszsza szét és az állami tanítók és taní-
tónőket az Utasítás alapos tanulmányozására, 
és lelkiismeretes követésére nyomatékosan 
figyelmeztesse. 

Gror doskodjék a tanfelügyelő úr arról, hogy 
a tanítóegyesületek nyári közgyűlésén az. 
Utasítások behatóan ismertessenek. 

Az állami elemi népiskolai tanítók számára 
kiadott új Értesítő-könyvecskék a jövő tanévtől 
kezdve szintén alkalmazásba veendők. Ezen 
könyvecskék czélja, hogy abból a szülök a 
tanulók évközi magaviselete és előmenetele 
felől értesülést nyerjenek, s hogy a tanulók 
mindennapi és ismétlő-tankötelezettségük tel-
jesítése felől igazolásul szolgáljanak. E részbeli 
jelentőségére különösen hívja föl a tanfelügyelő-
úr a tanítói testületek figyelmét. 

Végül hangsúlyozom, hogy az állami nép-
oktatás czélja: hazafias, vallásos, erkölcsös és-
értelmes honpolgárokat nevelni, és e tekintet-
ben a többi iskolaföntartóknak követendő 
például szolgálni. 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 3 . SZÁM. 

Elvárom a tanfelügyelő úrnak, és az állami 
tanítói testületeknek ügybuzgóságától, hogy 
ezen szép és nagy czélt lelkiismeretesen és 
minél teljesebb sikerrel igyekezni fognak 
megoldani. 

Budapest, 1901 május hó 21.-én. 
Dr. Wlassics Gyula, s. k. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte : Ökrös József, Bacsó Sándor, 

Simon Zsigmond, Hrusztek Endre, Okrösné-
Csepreghy Ilona, Ssmekál Teréz, Andrásovits 
Róza és Kiss Mária oki. tanítókat, ill. tanító-
nőket a kis-íombori áll. el. népisk. hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké. 

Végleg megerősítette: Bonáth Klotild 
homoliczi közs. el. isk. r. tanítónőt jelen állá-
sában. 

Jóváhagyta : a pozsonyvármegyei ág. hitv. 
•ev. esperességi tanítóegyesület alapszabályzatát 
f. évi 34.415. sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Bátori Sándor 
hódmezővásárhelyi munkaképtelen evang. ref. 
tanítónak évi 1080 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Bella Antal bábmdali r. kath. el. isk. 
volt tanító özvegye, szül. Császár Juliánnának 
•évi 402 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Kovács László szepetneki volt r. kath. 
tanító László nevű árvájának a debreczenibe; 
néh Krampatits János stridói volt áll. el. 
isk. tanító Margit és Magdolna nevű árváinak 
a kecskemétibe; néh. Szvalyávcsik Bazil volt 
•érselindi g. kath. tanító Anna nevű árvájának 
a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
H. L. Fizetéscsonkítási ügy. A n i (Ny. 

m.) izr. hitközség elöljárósága szabályszerűen 
kiállított díjlevelében kijelenté, hogy 1899. évi 
•okt. 11.-én tarlott rendem képviseleti gyűlésén 
•önt rendes véglegesített tanítóvá választotta 
300 frt törzsfizetés, szabad lakás s ehhez 
fűtés és világítás javadalma mellett. Kötelessé-
gévé tették „az önre bízott elemi népiskolába 
járó gyermekek tanítását." Ugyanezen 5 egyén 
{isk.-széki elnök stb.) aláírásával és a „Cultus-
gemeinde" hív. pecsétjére! erősített Írásban 
1899. okt. 30-án tudatják, hogy a) ön a díjle-
velében föltüntetett javadalmakon kívül azért, 
hogy elemi népiskolájukban a német nyelvet 
is tanítja, évenkint 50 frtnyi fizetést kap; 
b) mivel jelenleg az iskola csak 4 elemi osztály-
ból áll s „ön csakis e négy o-ztályt köteles 
acceptílása alapján taní tani" . . . kötelezővé 

teszik — ha iskolájuk 6 osztályúvá fejleszte-
tik — az ötödik és hatodik osztály tanítását 
azzal a kedvezményayel, hogy az említett két 
osztály által fizetett tandíj kizárólag önt illeti, 
ennek befolyásáért a hitközség felelősséget 
nem vállal; de kiköti, hogy ön e 2 osztály-
ban a gyermekektől fejenkint 35 frtnál többet 
tandíj fejében nem szedhet. Biztosítják, hogy 
a német tanításért járó 50 frtot s az V—VI. 
osztályra vonatkozó határozatát a hitközség 
öntől el r,em vonhatja. Később eme díjazást 
megtagadták s ön a főszolgabírónál emelt 
panaszt fizetése ki nem szolgáltatási! miatt; a 
főszolgabíró a hitközséget az V—VI. osztályú 
tanulók után 70 korona tandíj — 15 nap 
alatt való — megfizetésére kötelezte, 1900. évi 
szept. 1-től kezdődőleg. S. A. hitközségi elnök 
ez ellen fölebbezvén, a megyei közig, bizottság 
1901. évi április 10.-én az elsőfokú határozatát 
megsemmisíti avval a megokolással, hogy 
„a kérdéses tandíj nélkül is megvan a tanító-
nak a fizetés minimuma!" Erre a hitközség 
1901 ápr. 15.-én jegyzőkönyvileg biztosítja, 
hogy állandóan ad 700 koronányi törzsfizetésén 
kívül még 65% fizetésemelést abból a tan-
díjból, melyet mind a két, t. i. V. VI. osztály-
ból az iskolai bizottság (iskolaszék) fog be-
szedni és havi egyenlő részletekben fog a 
tanítónak kiszolgáltatni. Kérdezi most ön: alá-
írja-e ezt az egyezményt vagy 15 nap alatt a 
közokt. min. úrhoz fölebbezze az ügyet ? Állás-
pontunk erre nézve ez: Az 1868. évi XXVIII. 
t.-cz. és az 1893. évi XXVI. t.-cz. s az ezekre 
vonatkozó Utasítások kimondják ugyan, hogy 
mennyinél kövesebb nem lehet a tanító fizetése; 
de azt soha sem törvény, sem rendelet ki nem 
fejezi, hogy a minimumnál többet adni nem 
szabad. Maga az államkormány is mindenütt 
többet (300 frtnál legalább 25%-kal többet) 
ad fizetésül a tanítónak; kétségkívül azért, 
mert többet adni szabad, — sőt kívánatos is — 
ha az anyagi helyzet megengedi s a viszonyok 
parancsolják, sürgetik. Nincs törvény, nincs 
rendelet, mely bármely iskolaföntartónak meg-
tiltaná, hogy tanítójának díjazását megválasz-
tása után jantsa, kivált midőn idővel újabb 
terheket rak vállaira. Az iskolaföntartó részé-
ről az illető tanító javára — ennek megválasz-
tása után — napok, hónapok vagy akár évek 

! múlva — önként fölajánlott szabályszerű jogos 
I formában tett fizetísjavítás törvénybe ütköző 
í nem lévén, az ennek folytán megjamlt fizetés 

teljes egészében esik behajtás alá s közigazga-
; tásilag be is kell hajtani, ha az önként való 

fizetést fölszólítás, sürgetés daczára is hanya-
| golnák, megtagadnák. A díjlevélben biztosított 

fizetésnek utólag való megjavítására vonatkozó 
i jogerős nyilatkozat — különösen irásba fog-
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lalva, mely az intencziót biztosabban, határo-
zottabban rögzíti s fejezi ki, mint az esetleg 
homályos emlékezetre alapított szóbeli kije-
lentés —• olyan, mint egy szerződés két fél 
között bizonyos megszaporított munka és annak 
megfelelően fokozottabb díjazására nézve. Ezt 
a szerződésszerüleg biztoiított jogot nem törölheti 
el a megyei közigazgatási bizottság avval a 
megokolással, hogy nem érvényes a többlet-
követelés, mert hiszen még e nélkül is meg-
van a tanítói fizetésnek az illetőre nézve első 
díjlevelében biztosított minimuma. Legrosszabb 
esetben b'rói pörös úton érvényesíthető követelés 
marad az a többlet. Mindezek alapján az Ön 
esetében az elsőfokú (főszolgabírói) határoza-
tot tartjuk helyesnek s a közokt. minister 
úrhoz megfölébbezendőnek véljük a megyei 
kö'ig. bizottság határozatát. Egyébként csele-
kedjék saját tetszése szerint. Mi felelősséget 
nem vállalhatunk a fölebbezés eredményeért; 
de valószínűnek tartanok a kedvező intézkedést. 
Ugylátszik, az iskolaföntartó is lehetőnek tartja 
azt, azért próbál most utólag, közbevetve 
65"U-ra való kiegyezést ajánlani. Ha ezt a 
békeséges megegyezést fogadná el: állíttasson 
ki szabályszerű új díjlevelet, mely nyugdíj-
igényét is emelhetné. Gyorsan kell cselekedni, 
nehogy a fölebbezési 15 napi határidőt elmu-
laszsza, ha addig nem adnának új díjlevelet. — 
Z. Az iskolai kert használatára nézve 3 mód 
lehetséges: t. i. vagy odaadja a gondnokság 
(iskolaszék) használatra az igazgatónak, esetleg 
a fiúiskolában (ide értve az ismétlőt is) 
a gazdaságtan tanítójának avval a kötele?ett 
séggel, hogy — ha szükséges — a tanulók a 
kerti gyakorlatot ott végezzék; vagy bérbe 
adja legjobb belátása szerint, ügyelve rá, hogy 
a bérlet a tanításra zavarólag ne hasson; vagy 
ha az igazgatói lakásnak úgyis volna kertje, 
más érdemes, tanítónak engedi át az iskola 
kertjét. Oltványok közt óvodabeli gyermekeknek 
nincs helyük; ezeknek külön kijelölt, lehető-
leg fásított s bekerített tér szükséges. Ilyen 
kérdéseket a helyi viszonyok szerint, de barát-
ságos úton kell elintézni. — R. Miután a 
község nem. folyamodott idején államsegélyért 
az ön esedékes korpótléka fedezése végett, 
követelje az elmaradt részt a községen s ha 
kérelmével elutasítják, fölebbezze meg a hatá-
rozatot a közig, bizottságnál. — ÍJikis. Mint 
oki. tanító 10 évig szolgált s fizette a nyugdíj-
járulékot, most ha lelkészi pályára lép, az 
orsz. nyugdíjalaphoz joga megszűnik és eddig 
befizetett járulékait sem kapja vissza. 1880. évi 
szabályrendelet szerint visszakapták a gör. kel. 
lelkész-tanítók befizetett nyugdíjjárulékaikat; 
ezt a rendeletet azonban — mert méltány-
talan volt más felek, papjelöltekkel szem-

ben — a közokt. min. 1893. évi 8376. sz. 
körrendeletével hatáson kívül helyezte. — 
K. Hitfelekezeti iskolájok községivé átváltozta-
tása ügyében a főszolgabíró és a kir. tanfel-
ügyelő ellentétes álláspontot foglalnak el. 
A főszolgabíró szerint ugyanis nem elég az 
átalakításhoz az illető hitfelekezet „többségé-
nek" beleegyezése, — mint a kir. tanfelügyelő 
állítja, — hanem az „egész hitközség" hozzá-
járulása szükséges. Mi a kir. tanfelügyelő 
fölfogását tartjuk helyesnek; de félreértés 
kikerülése végett megjegyezzük, hogy az át-
alakításhoz az egyházi főbb hatóság beleegye-
zése is szükséges. A hitközség véleményét,, 
szándékát — alkotmányos formák szerint — 
meg lehet állapítani a nélkül, hogy „minden 
egyes tag" kifejezte volna egyénenkint a maga 
akaratát. Gyakran teljes képtelenség is volna 
mindenki beleegyezését kipuhatolni. Az illető 
egyház belső szervezetétől függ: mily módon 
nyilváníthatja a hitfelekezet a maga akaratát 
törvényes formulák közt. Ezen hitközségi akarat 
mellé az egyházi felsőbbség hozzájártdása szük-
séges, hogy valamely hitfelekezet „önszántából11 

községi jellegűvé változtassa népiskoláját. Ter-
mészetesen eme kereten kívül esik az a másik 
módus, midőn a hitfelekezeti iskolák helyébe 
— mert a törvényes beavatkozások daczára 
sem felelnek meg a jogos követelményeknek — 
politikai hatóságilag gondoskodnak (— a hitköz-
ségi tiltakozás daczára is —) községi islola 
létesítéséről. Ez utóbbi eset a hittelekezeti 
iskola bezárása, megszüntetése fogalma alá 
tartozik. — N. oki. On még nem okleveles 
tanító, állása tehát csak ideiglenes jellegűnek 
tekintendő, mert hiszen oklevél híján végleg 
meg nem erősíthetik a tanítói pályán. A had-
mentességi díj fizetésétől való mentességre nézve 
ugyanazt mondjuk, a mit a Tanácsadóban már 
előbb üzentünk. — C. J. Cserinö. 1. A temető-
ügyben, a főszolgabírói hivatalhoz forduljanak. 
2. A gazd.tanf. hirdetést lapunk is közölte. — 
Barna P. Szeged. Nagykorúsításért a gyám-
hatósághoz (árvaszékhez) kell folyamodni, annak 
igazolása mellett, hogy az illető kiskorúra nézve 
a nagykorúsítás szükséges vagy hasznos s 
hogy ő saját ügyeinek intézésére képes és 
érett. A kérvény mellékletei: a) 18, esetleg 
20 éves kor igazolása anyakönyvi kivonat 
alapján és honpolgárság; b) apa bizonyítványa 
arról, hogy folyamodó fiát, ki önálló háztartást 
alakított, fölszabadította, esetleg az illető 
valamely vagyont (iparüzletet, kereskedést) 
önállóan kezel vagy fog kezelni; c) főszolga-
bíróság (vagy ennek megfelelő hivatal) által 
megerősített községi bizonyítvány annak igazo-
lására, hogy az illető takarékos, erkölcsös 
életmódot követ s a kivánt nagykorúsítás rá 
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nézve szükséges vagy hasznos. (Apai hatalom 
alatt nem álló kiskorú gyámjának és legköze-
lebbi rokonainak: nagykorú testvéreinek, atyja 
testvérének ajánló és beleegyező nyilatkozatát 
"tartozik mellékelni.) Tanítónál állásával járó 
gazdálkodása, önálló háztartása veendő figye-
lembe a b) pontban említett vagyon, iparüzlet, 
kereskedés helyett. Törvényhatósági joggal föl 
nem ruházol t városok, községek vagy a 
magánszemélyek által kiállított bizonyítványokra 
ívenkint 1 koronás; állam- vagy törvényható-
ságok, vagy állami közhivatalok által kiadot-
takra ívenkint 2 koronás, a folyamodványra 
1 koronás, anyakönyvi kivonatra 1 koronás 
bélyeget kell ragasztani. — G. Önöknél 
évekkel ezelőtt egy tanítói á'lás megüresedett 
•s azt mai napig sem töltötték be, hanem 
a másik 2 tanítónak adtak 50 — 50 fr t 
tiszteletdíjat „az üres tanítói állomás betöl-
téseért." Azt kérdik: beszámítják-e ezt a tisz-
teletdíjat nyugdíjigény alapjául? Bizony nem 
számítják be. Az egész eljárás szabálytalan. 
Az iskolafentartó ugyan anyagilag jó üzletet 
csinál, mert így a 3.-ik tanítói állomás csak 
100 f r t jábi kerül, de ily szabálytalanságot 
a hatóság nem tűrhet, ha tudomása van 
róla. Önök is károsodhatnak, mert megtörtén-
hetik, hogy majd korpótlék helyett a nyug-
díjigénybe be nem számítható tiszteletdíjjal 
akarják az önök követelését kielégíteni. — 
K. Az állami iskolákban az igazgató a gond-
noksági Utasítás szerint az osztálytanítóktól 
minden hó 15.-én és utolsó napján beszedi a 
mulasztási kimutatásokat s azokat a saját 
osztályabeli mulasztási kimutatással együtt adja 
át a gondnokságnak intézkedés végett. Az elő-
meneteli és mulasztási naplókat évzáró vizsgá-
lat előtt — megállapítva minden tanuló álta-
lános osztályzatát — teljesen elkészíti, lezárja 
az osztálytanító s azokat, egy-kéttanítós isko-
lánál a gondnoksági elnöknek, többtanítósnál 
az igazgatótanítónak átadja. Véleményünk 
szerint .lezárás" végett összegezni kell a beírt 
tanulók létszámát, hitelesítésül az osztálytanító 
úgyszintén az igazgató is aláírja. Ezt tartjuk mi 
a legkorrektebb eljárásnak. Ekként hitelesítik a 
bentirott tartalmat. Az év végén szerkesztendő 
jelentésbe az igazgató mindazt foglalja bele, 
a mit — a testület megállapította pontokra — 
az év alatt fölmerültekből pedagógiailag vagy 
közigazgatás szempontjából fontosnak tart. 
Másként állana a dolog, ha a gondnokság, 
mint pl. Budapesten a községi polgári iskola-
szék tette, egyöntetűség szempontjából megálla-
pítaná a nyomatott értesítőkben alkalmazandó 
rovatokat, illetve főbb események czímeit. — 
X. község tanítónőjét nem lehet lemondásra 
kényszeríteni férjhez menetele miat t — B. F. 

Adják be az özv. segélyért a folyamodványt a 
kir. tanf. útján. Az özvegy és árvák ellátására 
az 1891. : XLIII. t. cz. 5. 8. §-ai sokkal többet 
állapítanak meg, mint a mennyit ön az 1875. 
évi törvényre támaszkodva gondol. Az özvegyet 
600 frtig 50% segély illeti s árváit az anyát 
megillető ellátásnak Ve része, mely összesen 
nem lehet több az anya özvegyi segélypénzé-

i nél. — Bogdán Gjö rgy . Állását okt. 10.-én 
foglalta el S . . . . n ; itten tehát ettől az idő-
től fogva illeti önt a tanítói fizetés. Korábbi 
időről pedig azon a helyen, a hol okt. 9.-ig 
tanítóként működött. — Kelemen F. Az 
illetékegyenértékre nézve a Tanítók Tanács-
adója 212. lapján világosan megmondja, hogy 
csak azok a tanítók tartoznak — a mondottak 
közül — illetékegyenértéket fizetni, mint a 
javadalmak birlalói, a kiknek ö*szes évi tiszta 
jövedelmük 800 koronát meghalad. Fölvetett 
kérdéseire nézve nem mondhatunk többet, 
mint a mennyit ezekre vonatkozólag a Tanítók 
Tanácsadójában találhat. — S. L. Végkielégí-
tésre az a tanító tarthat számot, ki legalább 
5 évig, de 10 évnél kevesebb ideig szolgált 
s önvétke vagy hibája nélkül (elnyomorodás, 
betegség, munkaképtelenség által) véglegesen 
képtelenné vált a tanítói hivatalra. — Bars-
Apátii. Leveléből a kiszámítás lényeges adatai 
kimaradtak. Tájékozásul annj i t mondhatunk, 
hogy ha 1880.-iktől fogva máig tagja az orsz. 
tanítói nyugdíj-intézetnek, akkor — ha most 
folyamodik nyugdíjazásért — jelenlegi beszá-
mítható fizetésének 60%-át kaphatja nyug-
díjul. — Gömörmegye. 1. Tanítói állásban 
levő oki. óvónőknek tanítóképesítő vizsgálatra 
bocsátása ügyében a közokt. min. adhat enge-
délyt. 2. A képezdei vizsgálatok díjáról a 
Néptanítók Lapja jelen évi folyamában szólot-
tunk, midőn az új rendtartást és_ képesítő 
vizsg. szabályzatot ismertetlük. — Özv. Szte-
gura Lászlóné. Ha férje 14 évig tanított s 
folyvást tagja volt a nyugdíjalapnak, ön özvegyi 
segélyre tarthat számot a szabályok értelmé-
ben. Érthetetlen előttünk, hogy 1900. évi 
jun. l l .- ike óta csak most érdeklődik az 
özvegyi segély iránt. Miért nem fordult ebben 
az ügyben a kir. tanfelügyelőhöz ? Intézkedjék 
haladéktalanul. — M. M. Igen, az áll. segély-
zett közs. isk. tan. a községtől napidíjat kap 
a megyei általános tanítóegyesület gyűlésére 
való megjelenése alkalmából. Járjon csak szor-
galmasan a gyűlésekre, ott az elnökség majd 
útbaigazítja a napidíjakra nézve. — Br. F . 
A vallásalapból nyert segély rendeltetése felől 
önnek kell tájékozódást szereznie. A kérdéses 
esetben valószínűleg „ kántortanítói" állás segé-
lyezéséi-öl van szó. — B. M. A tanító-lakásnál nem 
az a döntő momentum, hogy nős vagy nőtlen 
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egyén az illető; hanem a „rendes" tanítónak 
2 szobás stb. a „segéd"-tanítónak 1 padozott 
szobából álló lakást rendel a törv. Utasítás. — 
B. B. B . . . n az itteni g. kath. iskolához tartozó 
D fiókközségből 1900. évi szept. havában 
beírt tanulókat okt. havában a közigazgatási 
hatóság a D—n föllépő vörhenyjárvány meg-
szűntéig eltiltotta az iskolábajárástól. Ezek 
szülői most nem akarják a tandíjat fizetni, 
mert gyermekeik egész tanév végéig nem jár-
hattak az anyaközségbeli iskolába. Mit csinál-
jon a tanító eme fizetése elvonása miatt ? 
Jogilag véve a tanító fizetését nem lehet el-
vonni azért, mert hatósági tilalom folytán, 
közegészségi ok miatt az iskolából a fiókközség-
ből járó gyermekeket hosszabb időre — akár 
egész isk. év végéig — kit.ltották. A tanítót 
emiatt nem hagyhatják kenyér nélkül, mert 
hiszen az majdtiem egyértelmű volna avval, 
hogy a gyermekek kitiltása idejére a tanítót 
elbocsássá'c állásából. Az iskolaföntartó gondja: 
miként jár el arra az időre eső tanításdíj 
szedése tekintetében. Ha tetszik, ám engedje 
el a szülőknek a fizetést; de kárpótolja ezért 
a tanítót más alapból. A kir. tanfelügyelő 
útján a közigazgatási bizottsághoz forduljon a 
tanító, ha ebbeli követelését megtagadják. — 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— A koronázás emlékünnepe jun. 8.-án 

a székesfőváros iskoláiban és a vidéken számos 
helyen megtartatott. Immár 34 esztendeje 
uralkodónk: I. Ferencz József magyar királylyá 
koronázásának. Ez évfordulón tartott ünnepen 
tüntetően nyilvánult a hazafias lelkesedés és 
0 Fölsége iránt való alkotmányos hűség, 
hódoló tisztelet. A budapesti tanítok segélyző-
egyesiilete — a tanítók kaszinójával együtt — 
ünnepelt e napon dr. Verédy Károly kir. tan-
felügyelő elnöklete alatt. E kettős ünnepen a 
közoktatásügyi minister képviseletében dr. Axa-
méthy Lajos ministeri tanácsos jelent meg s 
mondott üdvözlő beszédet. A gyűlés táviratilag 
fejezte ki hódoló tiszteletét a királynak. 

— Világ folyása . A delegácziók már befe-
jezték müködésöket: az osztrák f. hó 7.-én, 
a magyar 8.-án. A magyar delegáczióban élén-
ken vitatták meg a hármas-szövetség és a 
Balkán politikáját. — Bél-Afrikában az ango-
lok helyzete újfent kedvezőtlenné v á l t : a 
vitéz búrok, a kiknek szívós kitartását az 
egész világ bámulja, nemcsak a Fokföldön, 
a hová újra benyomultak, de Pretoria köze-
lében is jelentékeny sikereket vívtak ki. A 
mult hét végén Budapestre érkezett De Wett 

János búr parancsnok, a híres vezér öcscse, 
többed magával. A főváros lakossága nagy 
óvácziókkal fogadta a búr küldöttséget és 
vasárnap, f. hó 9.-én, nagy népgyűlés tüntetett 
igazságos ügyük mellett. 

— A kolozsvári Tanítók Háza telke 
ügyében Halász Ferencz min. oszt.-tanácsos a 
minister megbízásából és Ujváry Béla, az 
Eötvös-alap másodelnöke, a napokban Kolozs-
várit jártak és megtekintették a fölajánlott 
és megszavazott, ú. n. „kőfaragó-telket," de 
— legnagyobb sajnálatukra — azt a Tanítók 
Háza czéljaira meg nem felelőnek találták, 
a mennyiben azon a telken nem csak hogy 
kertet, de még fásított udvart sem volna le-
hetséges létesíteni. Tárgyaltak tehát dr. Szva-
csina polgármesterrel, a ki a legnagyobb elő-
zékenységet tanúsította a tanítók főiskolai 
internátusának ügye iránt. Ujváry Béla, mint a 
Tanítók Háza ügyvivő elnöke, még Kolozsvártt 
megírta a városi tanácshoz intézett kérvényt, 
melyben a megszavazottnál alkalmasabb telek 
átengedését kéri s e czélra két lágas és szépen 
fekvő telket jelöl meg. Örömmel jelezhetjük, 
hogy ministerünk, a ki e megbízással Kolozs-
várra küldötte Halász F. oszt.-tanácsost, a ki 
tudvalevőleg a Tanítók Háza felügyelő-bizott-
ságának elnöke, ez irányban is hathatósan 
támogatta a tanítóság ügyét. — Halász F. 
osztálytanácsos Kozma Ferencz kir. tanfel-
ügyelő és lapunk szerkesztője kiséretében 
Bánffy-Hunyadon is járt, a hol megtekintette 
az ottani állami intézeteket, a melyek tan-
erőkkel kitűnően vannak ellátva, de elhelyezés 
tekintetében sok kívánni valót hagynak hátra. 
A bánffy-hunyadi intelligenczia a vendégek 
tiszteletére lakomát rendezett, melyen számos 
pohárköszöntőben éltették Wlassics ministert, 
a kitől az intézet jobb elhelyezése ügyében 
üdvös intézkedéseket remélnek. 

— Lapunk mai számából több czikk, vala-
mint az „Egyesületi élet" egy része a jövő 
számra maradt. — F. szerkesztőnk csak f. hó 
9.-én este érkezett meg erdélyi útjából s így a 
személyes elintézést kivánó ügyek csak e hét 
elején kerülhettek sorra. 

— Pedagógiai tanfolyam fog megnyílni a 
nyári szünidőben, Budapesten tanító- és taní-
tónőképző-intézeti tanárok és tanítónők részére. 
Vezetője dr. Pauer Imre ministeri tanácsos, 
tud.-egyetemi nvilv. rendes tanár lesz, ki az 
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általános psychologiát fogja ismertetni. Elő-
adásához csatlakoznak a dr. Iiausckburg Pál 
egyet, magántanár által vezetendő psycho-
phisikai demonstrásziók és a dr. Wangel Jenő 
egyet, magántanárra bízott biologiai praktikum. 
A tanfolyam jul. 4.-én kezdődik a polg. isk. 
tanítóképző-intézetben s 2 hétig tart. Részt-
vevők ingyenes szállásra tarthatnak számot; 
15 vidéki állami képzőintézeti tanár és taní-
tónő 100 korona segélyben- részesül. Junius 
15.-ig kell folyamodni a közoktatásügyi minis-
terhez. A kérvényt közvetetten elöljáróságuk-
nál nyújtsák be az illetők. 

— M. Orsz. Képzőművészeti Tanács szer-
vezetét és működési szabályzatát adta ki a 
közokt. min. 1901. évi 26.634. sz. rendeleté-
vel. E tanács hivatása az, hogy a közokt. 
ministert — a képzőművészeti viszonyok 
állandó szemmeltartásával — képzőművészeti és 
iparművészeti ügyek igazgatásában, s általá-
ban a magyar kormányt képzőmüv. és iparműv. 
vonatkozású kérdések elintézésében vélemény-
nyel és javaslatokkal támogassa. 

— Lapunk t. szerkesztője erdélyi útjában 
ellátogatott Maros-Vásárhelyre is; hogy szemé-
lyesen mondjon köszönetet a marostordamegyei 
ált. tanítóegyesületnek, mely őt tiszteletbeli 
tagjává választotta. A marosvásárhelyi kartár-
sak f. hó 4-én este barátságos vacsorára 
gyűltek össze, melyen megjelent a tanítók 
munkája iránt élénken érdeklődő főispán: 
Mikó Árpád is. A megyei egyesület tisztelet-
beli tagját: Ujváry Béla kir. tanácsost Máthé 
József, a tanítóegyesület érdemes elnöke és 
Barabás S. üdvözölték, mire a megtisztelt 
hálás köszönetet mondott tiszteletbeli taggá 
történt megválasztatásáért. Lapunk f. szerkesz-
tője Deák Lajos kir. tanácsos tanfelügyelőnek 
volt a vendége, a ki tiszteletére ebédet adott, 
melyen szintén jelen volt a megyei főispán. — 
Örömmel győződött meg lapunk f. szerkesz-
tője ezúttal Maros-Vásárhelyt arról, hogy az 
ottani kartársak egy szívvel-lélekkel támogat-
ják a Tanítók Házát föntartó Eötvös-alapot, 
a miben nagy része van — a tagok igazi kar-
társi érzületén kívül — Deák Lajos kir. taná-
csos tanfelügyelőnek és Máthí Józsefnek, az 
egyesület nagyérdemű elnökének, 

— A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
konviktusa f. évi szept. elején megnyílik. 
51 tanuló jelentkezett a tanítók gyermekeinek 
ezen otthona, internátusa első lakóiul. Sikert 
kívánunk e szép kezdethez! 

— A Tanítók Tanácsadója függelékeiig 
már megjelent az új gondnoksági utasítás 
földolgozása, 1 ívnyi tömör petit-szedésü for-
mában. Megrendelhető 24 fillér beküldés© 
mellett lapunk szerkesztőségében. A Tanítók 
Tanácsadója mellé függelékül beiktathatják 
vagy önállóan is használhatják a megrendelők. 

— A Mária Dorothea-Egyesiilet fiirdíj-
kedvezményei. 1. Margitszigeten egy tag kap 
az egész idény alatt ingyen-lakást és fürdőket. 
2. Lucskiban több tag lakást fürdőt és gyógy-
díjat félárban. 3. Szurdákon két tag fizet 
naponta kádfürdőért 40 fillért, egy szobáért 
pedig 50 fillért. 4. Stubnyán egy tag kap az 
egész idényben a lakásnál 20°/°, a fürdőknél 
pedig 10% kedvezményt. 5. Vihnyéa a szoba 
és fürdő árából 20% engedmény. 6. Zálnokonaz 
egész idény alatt 20% engedmény. 7. Fekete-
hegyen két tag kap május 20.-tól julius 8.-ig 
és augusztus 15. tői szeptember 20.-ig ingyen-
lakást, gyógydíjmentességet és fél zenedíjmen-
tességet. 8. Óvári fürdőben egy tag kap tel-
jesen ingyen-helyet, 4—5 tanítónő mindenben 
33% engedményt. 9. Keszthely-Hévizen 2 tag 
kap 3—3 hétre fürdődíj- és gyógydíjmentes-
séget. 10. Balfon több tag kap a fürdőknél 
50% engedményt. 11. Csizen az elő- és utó-
idényben 50% engedmény. 12. Balaton Füreden 
két tag kap a főidényben ingyen-fürdőket, a 
szoba-áraknál 30% engedményt; az elő- és 
utóidényben pedig szintén ingyen-fürdőket s a 
szoba árából 50% engedményt. 13. Stoószon 
két tanítónő kap a főidény alatt zene- fürdő- és 
gyógydíjmentességet. 14. Lukácsfürdőben 2 tag 
30 drb ingyen-fürdőjegyet kap. 15. Pöstyén-
ben 4 tag kap a kád- és medencze-fürdők 
árából 20% engedményt. 16. Trencsén-Tep-
litzen a főidényben a fürdőknél 50% enged-
mény. 17. Siófokon egy tag kap ingyen-für-
dőket gyógy- és zenedíj fölmentést; a főidény-
ben a lakásnál 50% engedményt. 18. Erzsébet-
sósfürdőben 10 drb I. oszt. fürdőjegyet 12 
koronáért, 10 drb II. oszt. fürdőjegyet 10 ko-
ronáért. 19. Csemetén több tag kaphat az 
egész idényben szobát az egyesület üdülő-
házá ban naponta egy korona lefizetése 
mellett; fürdőnél 20%, gyógydíjnál 50% en-
gedményt. 

Tartalom : Állami tanítóképzés. Huzják Lukács. — 
Tanítói egyesületek. Szentkereszty Tivadar. — Az 
évzáró vizsgálatok. Veress Károly.— Az iparostanoncz-
iskola bajai. Köszecjhy István. -— Egyesületi élet. — 
Szünóra : A tanítóság a népkit'osztás ellen. Saxsi 
Nru/y Lajos. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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29.274/901. szám. 

Ösztöndíj-pályázat. 
Az 1901—1902. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösz-
töndíj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén levő és nyilvánossági joggal bíró gimná-
ziumoknál, reál-, polgári iskoláknál a kereskedelmi 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növen-
dékek tarthatnak igényt, kik ezen középiskolák IV. 
vagy V. osztályát általános jeles eredménynyel 
végezték, az erkölcsi magaviseletben jő érdemjegyet 
nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl: 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 

bizonyítványával. 
2. A .tanuló 1900/901. tanévi bizonyítványával, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi 
nyilvános joggal bíró gimnázium, reál-, polgári 
iskola IV. vagy V. osztályát általános jeles elő-
menetellel és jónak minősített erkölcsi magavise-
lettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
föl! üntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és milyen alapból. 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló kereskedelmi 
tanulmányait a fiumei állami elemi felső kereskedelmi 
iskolán fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is 
ide értve, ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriuinhoz czímzendők és 1901. évi 
julius hó 10-ig a fiumei állami felső kereskedelmi 
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl, legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igaz-
gatóságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamod-
ványok nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1901. évi május hó 23-án. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(28 h—III—2) ni. kir. ministertől. 

Pályázati hirdetés. 
A X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 

(1600) ezerhatszáz korona évi fizetéssel és szabály-
szerű lakbérrel javadalmazott három segédtanfel-
ügyelői állásra pályázat nyittatik. 

Pályázhatnak oly egyének, kik legalább népiskolai 
tanítói képesítéssel birnak. A kik több hazai nyelvet 
beszélnek, előnyben részesülnek. A pályázati kér-
vényhez csatolandók : a folyamodónak végzett tanul-
mányait, eddigi szolgálatát, egészségi állapotát és 
nyelvismereteit igazoló bizonyítványok. 

Pályázati határidő folyó évi junius hó huszadika. 
A vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímzett 
kérvények az illető kir. tanfelügyelőség útján nyúj-
tandók be, a. mely tankerületben a folyamodó lakik. 
Határidőn túl, vagy nem szabályszerű úton benyújtott 
kérvények figyelembe vételre nem számíthatnak. 

Budapesten, 1901. évi május hó 21-én. 
A minister mc-lKigyásából; 

(29/h—111- 2) Molnár, 
mirrsteri tanácsos, elnöki titkár. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A bil léai magyar-német tannyelvű községi nép-

iskolánál a 11-ik leányoszt. tanítónői állás betöl-
tendő. Javadalom: 900 korona törzsfizetés, szabály-
szerű lakás, '/< hold pótkert és 10 korona irodai 
átalány. Ezen állásra pályázhatnak róm. kath. val-
lású, hajadon, oki. tanítónők. A kellően fölszerelt 
folyamodványok a közs. iskolaszékhez czímezve, 
1901. évi junius 16-ig beküldendők, azonban az állo-
más csak szeptember 1-én elfoglalandó. Kelt Billéden, 
1901. évi május hó 22-én. Becker János, elnök. 
Spiritza Imre, iskolaszéki jegyző. (462—III—3) 

Pályázat tanfolyamhallgatói állásra. A siketnémák 
vácz i kir. országos intézetével kapcsolatos gyógy-
pedagógiai tanítóképző-tanfolyamon az 1901 — 1902. 
tanév elején 10 tanfolyamhallgatói állás lesz betöl-
tendő. Pályázhatnak oly 30. életévüket még be nem 
töltött nőtlen emberek, kik elemi, polgári vagy 
ennél magasabb pedagógiai képzettséget igazoló 
oklevéllel birnak. Elsőbbségben részesül az oly pá-
lyázó, a ki a tanítás terén már gyakorlatilag mű-
ködött és a német vagy franczia nyelvben jártas. A 
2 évig tartó elméleti és gyakorlati tanfolyamon 
a siketnémák, vakok, képezhető hülyék, dadogók és 
más beszédhibákban szenvedők tanítás és nevelés 
módjaiban nyujtatik képzés. Javadalmazás évenkint: 
480 korona ösztöndíj és ezenfölül az intézetben 
teljes ellátás. A szakvizsgálat sikeres kiállása esetén 
kinevezés valamely hazai gyógypedagógiai inté-
zethez. Az előképzettséget és az eddigi gyakor-
lati működést igazoló, esetleg még más okmá-
nyokkal is szabályszerűen fölszerelt kérvény a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz 
czímezve, legkésőbb f. évi julius 5-ig, a pályázó 
által személyesen nyújtandó ba az alulirt igazgató-
sághoz. A fölvett 10 tanfolyamhallgató közül az első 
tanévre 6 a siketnémák váczi-, 2 a vakok buda-
pesti, 1 — 1 pedig a siketnémák kolozsvári és temes-
vári intézetéhez fog beositatni. Az utóbbi 3 intézet-
hez beosztott tanfolyamhallgatók azonban a 2. tan-
évben elméleti képzésre a váczi intézethez fognak 
berendeltetni. Vácz, 1901 május. Borbély Sándor, 
siketnéma-intézeti igazgató. (20 h — III — 3) 

A nagy- teve l i (Pápa mellett, u. p. Tapolczafő) 
róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: 2 szobás lakáson kívül 5'5 k. h. föld, 
tandíjak, munkaváltság, kegyúri adomány, párpénz 
czímeken 610 korona; természetbeli járandóságok-
ban 393 korona; 14 öl tűzifa házhoz szállítva, mely-
ből a 2 tanterem is fűtendő. A község vegyes német 
és magyarajkú ; miért is pályázhatnak oly oklevéllel 
bíró róm. kath. vallású kántortanítók, kik németül 
értenek és a németnyelvű kántorkodásban jártasak. 
Előnyben részesülnek, a kik német vagy vegyes 
magy. és ném. községben jelenleg is működnek mint 
kántortanítók. Folyamodások oklevél és működési 
bizonyítványnyal Sipos Orbán plébános, isk.-széki 
elnöknek küldendők. A pályázat próbaéneklés és 
orgonálással f. évi jul. 2-án délelőtt tartatik. 

(476—III—2) 
A kunszentmiklós i községi iskolaszék-a községi 

elemi iskolában nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
egy tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: 
1000 K törzsfizetés a törvényszerinti ötödéves 
korpótlékkal és 200 K lakbér. Pályázhat vallásra 
való tekintet nélkül minden okleveles tanító. A 
mennyiben izr. vallású tanító választatnék meg, a 
vallástannak heti négy órán való tanításáért az izr. 
hitközségtől 100 K évi díjazásban részesül. A pá-
lyázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket folyó évi 
junius 30-ig alulirott iskolaszéki elnökhöz küldjék 
be. Kun-Szent-Miklós, 1901 május 29-én. Baky Kálmán, 
iskolaszéki elnök. (493—II - 2) 
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A l lebl ingi (Temesmegye) ágost- hitv. evang. 
egyházközség az újonan rendszeresített ötödik és 
hatodik népiskolai tanítói állásra két okleveles 
tanítót keres. Egy-egy állás fizetése: az egyháztól 
negyedévi részletékben 250 korona, 2'/s hold szántó 
50 korona értékben, 24 korona tanítói nyugdíj -
illeték ; az államtól : 500 korona. A tannyelv : 
magyar-német. Kántori szolgálat nem kívántatik. 
A kellően fölszerelt folyamodványok junius végéig 
a lieblingi ágost. hitv. evang. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (488—III—2) 

Hatóságilag nyilvánossági joggal fölruházott gyári 
iskolánk részére a jövő iskolaév kezdetétől magyar 
nyelv oktatására tanítót keresünk. Német nyelv 
követeltetik. Olyanok, kik egy szláv nyelvben is 
jártasak, előnyben részesülnek. Ajánlatok fizetési 
igényekkel és életpálya-leirással ellátandók. Beocsini 
cementgyár unión Redlich, Ohrenstein és Spitzer 
Beocs in (Szerémmegye). (480—11—2) 

A kazsoki (Somogympgye) ev. ref. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: készpénz., 
gabona, fa, föld, kert, tandíj, stóla, — összes értéke 
az e. m. fölszámítás szerint 1004 korona, ismétlő-
iskolásokért 30 kor. Lakás: 2 szoba, egy konyha, 
kamra s melléképületek. Fölszerelt kérvények julius 
10-ig a n. t. esperes úrhoz küldendők Tengőd (Tolna-
megye). Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Füstös István, ref. lelkész. (481—III—2) 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület miskolczi , 
négy osztályú felsőbb leányiskolájának felügyelő-
bizottsága pályázatot hirdet két tanítónői állásra. 
Az egyik rendes kézimunka-tanítónői állás; tehát 
szükséges, hogy a pályázónak ipartanítónői oklevele 
legyen. Ennek a tanítónőnek feladata a kézimunka és 
a szépírás tanítása mind a négy osztályban. Továbbá. 
10—12 növendékre való felügyelet az internátusban. 
Javadalmazása egyelőre 600 korona, mely később 
800 koronára emelkedhetik és teljes ellátás, külön 
szobával az internátusban. A megválasztandó az orsz. 
tanítói nyugdíj-intézet rendes tagja lesz és igényt 
tarthat ötödéves korpótlékra. A másik is rendes 
tanítónői, illetve nevelőnői állás. Feladata, hogy 
tanítsa a II., III. és IV. osztályban a franczia nyelvet 
elméletileg és gyakorlatilag; esetleg a tornát is 
mind a négy osztályban. Szükséges tehát, hogy 
nevelőnői oklevele legyen; előnyben részesülnek 
azok a pályázók, kik a tornatanításra is képesítve 
vannak. Mint bentlakó tanítónő gondoznia kell 12—15 
bentlakó növendéket. Fizetése egyelőre 600 korona, 
mely később emelkedhetik. Továbbá teljes ellátás az 
internátusban, külön szobával, ötödéves korpótlék és 
nyugdíj-igény. Kívánatos, hogy mindkét tanítónő 
protestáns legyen, még pedig elsősorban református 
s a német nyelvet bírja. A folyamodványok kereszt-
levéllel, oklevéllel, esetleg működési bizonyítvány-
nyal ellátva Kun Bertalan ev. ref. püspökhöz, Mis-
kolczra, küldendők. Pályázati határidő: 1901 junius 
30. Miskolcz, 1901 május 22. Kun Bertalan, ev. ref. 
püspök. (461/a—II—2) 

A baradnai ev. egyházban három kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik és pedig: a) Bavadnára 
(anyaegyház). Fizetés: lakáson kívül 800 korona, 1 

melyben 472 korona államsegély. Azonkívül egyház-
jegy zőségért 80 korona, b) Ratkó-Polomra. hol a 
régi hiványon kívül 188 korona államsegély 800 : 
korona fizetés kiegészítéséül biztosítva van. Azonkívül 
e jövedelem emelése más forrásból biztosnak tekint-
hető. c) Poprocsra, melynek tanítója a régi hiványi 
fizetésen felül 438 korona államsegélyben részesül. 
Ezen kántortanítói állásokra oly egyének jelentkez-
hetnek alólirottnál, kik oklevelesek, orgonálás s 
tótnyelvben jártasak. Baradna, 1901 május 30. 
(u. p. Nyustya, Gömörmegye). Langhotfer K. (Jy., ev. 
lelkész. (491-11—2) 

A va jdácska! (póstahely) ref. kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 25 köb. rozs, 16 hold 
szántóföld, 10 drb marha-legeltetés, 3 öl fa, 150 frt 
készpénz, jó lakás, egy egyholdas kerttel. Pályázók 
kellőleg fölszerelt kérvényüket augusztus l-ig a 
lelkészi hivatalhoz intézzék. (501—I—1) 

HoTSZÚ-Hetényre (Baranyában) r. kath. osztály-
tanító kerestetik. Javadalma: egy bútorozott szoba, 
fűtéssel, 600 korona fizetés, 200 korona lakás- és 
kertpótlék. Kötelessége : egy tanterem önálló veze-
tése, kántorságban ssgédkezés díjtalanul. Gazdasági 
iskola megosztása esetén egy tantermet szintén 
kezel, de ezért a községi elüljáróság külön díjazást 
állapít meg. Tannyelv : magyar. Pályázhatnak okle-
veles férfitanítók. Határidő junius 23-ika. Okmányok 
a hosszúhetényi plébániai hivatalba küldendők. 

/ (502—1 — 1) 
Az öszödi (Somogymegye, Balatonpart,) reform, 

kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 800 korona; melyből 526 korona állam-
segély, a többi tandíj, rét és földjövedelem. Két 
szobából, konyhából, kamrából álló lakás, házikert. 
Korpótlékot az állam adja. Növendékek ^ á m a . 30. 
Az állás szeptember elején elfoglalandó. Okmányok-
kal ellátott pályázat junius végéig az esperesi hiva-
talhoz Tengőd (Tolnám.) küldendő. (503 — 1—1) 

Az i s t v á n v ö l g y i {Torontál) ev. egyház szláv 
tannyelvű kántortanítői állására pályázatot nyit. 
Javadalom : 760 korona készpénz ; tisztességes lakás, 
gazdasági épülettel; stólák. Állomás szeptember 15-ig 
elfoglalandó. Pályázati kérvények julius 15-ig az 
istvánvölgyi iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

(504—1—1) 
A szódói államilag segélyezett községi iskolai 

tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma: 752 
korona, négy magyar hold föld, csinos lakás, negyed 
hold kerttel; a ref. hitoktatás, kanonikus órák vég-
zése és kántorságért (harmoniummal) tíz magyar 
hold föld, melyet saját erejével mivel. Állás szept. 
1-én elfoglalandó. Pályázó okleveles ev. ref. tanítók 
Barsvármegye közigazgatási bizottsághoz czímzett 
szabályszerűen fölszerelt kérvényüket alulírotthoz 
junius 25-ig nyújtsák be. Szódő, 1901 junius 1-én. 
Bacsa Lajos, iskolaszéki elnök. (4^9—1—1) 

Az áji ev. ref. leányegyház kántortanítói állására 
pályázat liirdette'tik. Javadalma: 270 korona állam-
segélyével évi 800 korona s ötödéves korpótlék. 
Pályázati kérvények folyó évi julius 10-ig ev. ref.-
lelkészi hivatalhoz, Szádellő, u. p. Torna, küldendő. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 

(500—1—1) 
Házi tanítónak ajánlkozik egy végzett III. évi 

tanítójelölt juliustól—szeptemberig. Ajánlatok Sztan-
kovics Alajos tanár czím alatt, Modor. (508—I—1) 

Bölcske i református segédtanítóságra okleveles 
vagy képezdevégzett tanító kerestetik. Fizetése 
nyolczszáz korona havi részletekben, bútorozott lakás-
sal. Kérvények julius elsőig Dömötör lelkészhez kül-
dendők. (509—II —1) 

Nagysza lonta nagyközségben lemondás folytán 
egy községi óvónői állás üresedésbe jővén, arra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Fölhivatnak a pályázni 
szándékozók, kik ezen 900 korona évi készpénz-
fizetés, 240 korona dajkatartási díj, természetbeni 
lakás és 24 köbméter tűzifával javadalmazott állást 
«4nyerni óhajtják, kellőleg fölszerelt kérvényüket, 
Nagyszalonta nagyközség óvodabizottságának elnöke, 
Csorvássy István ügyvéd úrhoz, a f. évi junius hó 
23-ig annál is inkább adják be, mivel a később 
érkezett pályázati kérvények figyelembe vétetni 
nem fognak. Az állás f. évi julius hó 15-én elfogla-
landó. Kelt Nagyszalontán, 1901. évi május hó 22. 
Nagy József, bíró. Erdélyi Gyula, főjegyző. 

(494-11-1) 
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A vallásalap által fentavtott puszta-ecseghi 
róm. kath. elemi népiskolai tanítói állomásra f. évi 
junius 2 l-ére pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
1. az alapítványi uradalom részéről előleges havi 
részletekben fizetendő 600 korona évi fizetés, termé-
szetbeni lakás az iskolaépületben, és ehhez tartozó 
gazdasági mellékhelyiségek használata, 2. az alapít-
ványi uradalmi haszonbérlők által előleges negyed-
évi részletekben kiszolgáltatnak — nyugdíj fia be 
nem számítható — 10 hl. buza, 4 hl. árpa, 4 szekér 
tüzelőszalma, továbbá 1 hold tengeriföld bevetve, 
tizenkettedhold veteményföld és egy darab koczá-
nak s egyszeri szaporulatának nyári legeltetése. 
Fölszerelt kérvények Frőhnert Lajos alesperes-ple-
bánoshoz Dévaványára küldendők. (506—11—1) 

A dobozi (Fehérm.) községi tanítói állásra pályáz-
hatnak augusztus 15-ig ev. reform, okleveles tanítók. 
Fizetés: mindennapi és ismétlő-iskolások tanításáért 
600 korona és lakás, kántorságért és vallástanításért 
az egyháztól 80 korona. Községi iskolaszék elnöke. 

(507—II—1) 
A v í g v á r i róm. kath. kántortanítói állásra a 

„Néptanítók Lapjának" f. évi 17-iki számában közzé-
tett pályázat — az ott felsorolt föltételek mellett — 
junius 24-ére tűzetik ki. Csakis oklevelesek pályáz-
hatnak. (510—1—1) 

A nagyharsányi közs. iskola Il-od tanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 700 korona előleges 
havi részletekben és egy bútorozott szoba. Köteles-
sége : az I—II. osztály 20—25 növendék tanterv-
szerint tanítása. A f'őtanítónak akadályozása esetén, 
úgy az iskolában, mint a kántorságban helyettesítése, 
l'ályázhatnak oklevéllel, netán egyéb bizonyítvá-
nyokkal ellátva ev. ref. férfi-tanítók és tanítónők is, 
de a férfi-tanítónak előny adatik. Állását évközben 
el nem hagyhatja. Pályázatok julius 15-ig alulírott 
iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Helyét szeptember 
1-én kell elfoglalni. Nagy-Harsány, (Baranyam.) 
Kis Szabó Sándor, közs. iskolaszéki elnök. 

(511-1—1) 
A v i szokai (Ungm.) ev. ref. fiók-egyh. elemi isk. 

tunjtói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : új 
lakáson kívül : 1. A hitközségtől 236 korona. 
2. Államsegély 564 korona. 3. 2 holdas kert meg-
munkálása. 4. 2 tehén legeltetési joga. 5. A tanító 
által vett fa befuvaroztatása. Az állás azonnal elfog-
lalandó. A kérvények nt. Szabó Endre esperes úrhoz 
Csicserbé küldendők. Az iskolaszék. (515—1—1) 

A l iptótepl icskai róm. kath. II. tanítói állomásra 
julius 25. pályázat hirdettetik. Összjövedelem 800 
korona. Szabad lakás. Tanítási nyelv: tót-magyar. 
Pályázati kérvények Platthy Zsigmond plébános, ker. 
tanfelügyelőhöz Liptó-Szént-Ivánba küldendők. 

(516—II—1) 
A nagy- lengye l i róm. kath. kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik folyó 1901. évi junius hó 18-ig. 
Évi javadalma a következő : két szobás lakás, gazda-
sági épületek kis házikerttel. Telek, rét, szántóföld, 
hegy 80 korona. Borcollecta 4 akó bor helyett 32 
korona. Tűzifa 12 szekér 19 korona 20 fillér. Tandíj 
80 gyermek után 160 korona. Ismétlősök után 20 
gyermek 20 korona. Gazdapénz 80 ház után 100 
korona. Gabona járandóság helyett 370 korona. 
Összesen: 841 korona 20 fillér. Kántori jövedelem 
40 korona orgonapénz czímen a külső községektől 
100 korona. Egész javadalom 981 korona. Köteles-
sége : a mindennapi és ismétlős iskolásokat tanítani, 
templomba vezetni, a kántori teendőket elvégezni, 
naponkint az isteni tiszteleten megjelenni segéd-
kezni, ostyát sütni, melyért a templom pénztárából 
4 koronát kap. Harangozásért a községtől 12 korona. 
A földadót a tanító fizeti. Személyes megjelenés 
kívántatik. A kérvények Rosta Péter gondnok úrhoz 
intézendők. Elnökség. (484—1—1) 

Betöltendő az v i c z e i állami elemi iskolánál évi 
800 korona fizetésből és szab id lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz czímezve, 
legkésőbb folyó évi junius hó 25-ig Szolnok-Doboka-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alt almázott tanítók előnyben része-
síttetnek. Szolnok-Dobokavárm. kir. tanfelügyelősé-
gétől. Deés, 1901. évi junius hó 3. Simó, kir. tanfel-
ügyelő. (39/h—I—1) 

Nyitra-Szakolczai ev. egyház második tanítói 
állomására augusztus elsejéig pályázatot hirdet. 
Javadalom : lakás, 360 frt készpénz, két offertorium, 
temetési stólák, öt öl tűzifa, 809 [J-öl szántó haszon-
élvezete. A megválasztott köteles szükség esetén 
kántori teendőkben is segédkezni. Lelkészi hivatal. 

(524—III—1) 
A dolnyalubkovai szerb-magyar tannyelvű köz-

ségi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Járandóságok: 1. 800 korona készpénzfizetés; 2. 24 
köbméter tűzifa; 3. tisztességes lakás. A magyar 
nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és a vall.- és 
közokt. ministeriumhoz czímzett folyamodások 1901. 
évi junius 30-ig a krassó-szörényvármegyei közigaz-
gatási bizottsághoz küldendők. Ezen állással a gör. 
kel kántorság is van egybekötve. (528—1—1) 

A kis-sárói újonan szervezett másodtanítói hiva-
talra pályázatot nyitok. Fizetése : államsegélylyel 
800 korona készpénz s megfelelő korpótlék ; újonan 
épített egy szoba, konyha és éléstárból álló lakás. 
Kötelessége : I—III. alsó osztály tanterv szerinti veze-
tése. Pályázhatnak okleveles ev. ref. vallású tanítók 
és tanítónők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
A pályázati kérvények junius 30-ig a kis-sárói lel-
készi hivatalhoz küldendők. Kis-Sáró, 1901 junius 
6. (Barsm., u. p. Nagy-Sáró.) Szabó Zsigmond, 
lelkész. (517-1—1) 

Pályázat. A mezőtúri (J.-N.-Kun-Szolnokmegye) 
róm. kath. kántortanítói állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 1. 47 kat. hold és 269 
• - 0 1 föld haszonélvezete. 2. Párbér, átlag 375 pár 
után, páronkint egy véka buza és 50 fillér. 3. Stóla: 
impositio 1 korona, libera 1 korona, búcsúztató ver-
senkint 50 fillér, kismise után 50 fillér, énekes mise 
után 1 korona. Temetés: kis halottól karingben 50 
fillér, nagy halottól karingben 1 korona, kis halot-
tól palástban 1 korona, nagy halottól palástban 
2 korona. 4. Alapítványi misék után 86 korona 
72 fillér. 5. Természetbeni lakás, mely áll 3 szoba, 
konyha, kamra, éléskamra, istálló, kocsiszín, fás-
kamra és sertésólból. Kötelességei : a szokásos 
kántortanítói teendők pontos, lelkiismeretes és buzgó 
végzésén kívül a híveket vasár- és ünnepnapok 
délutánjain az egyházi énekekre oktatni, egyházi 
énekkart szervezni és vezetni, minden iskolában 
hetenkint egy-egy énekórát adni, fenti összes jöve-
delmekből az iskola pénztárába évnegy " e s utólagos 
részletekben 820 koronát befizetni, a tanerőket 
szükség esetén helyettesíteni. Pályázati határidő 
1901 junius 25. Csakis okleveles tanítók pályázhat-
nak. Jó hang, ügyes orgonajáték és zenei képzettség 
kívántatik. Próbaéneklés és választás 1901 junius 
27-én délelőtt 9 órakor ejtetik meg, melyre a 
személyes megjelenés kiköttetik. A korteskedés föl-
tétlen kizárással jár, A fölszerelt és törvényes bélyeg-
gel ellátott pályázati kérvények a mezőtúri róm. 
kath. plébániai hivatalhoz fönti határnapig nyúj-
tandók be. A határidőn túl beadott vagy nem 
kellően fölszerelt pályázati kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. (519—1—1) 
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Kochanóczi ág. h. ev. egyház iskolájába okleve-
les tanító kerestetik. Fizetés : lakáson kívül készpénz-
ben 800 korona; egy öl fa fölvágva. Pályázatok a 
lelkészi hivatalhoz Kochanóczra (Trenesénmegyel kül-
dendők. _ (514—1 1) 

A jászkisóri ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
egy tanítónői állomásra, melynek javadalmazása 
900 korona évi fizetés, a törvényszerű ötödéves kor-
pótlék és 200 korona lakásbér évnegyedes előleges 
részletekben. A tanítónő kötelessége lesz az egyház-
tanács által kijelölendő osztályok vezetése és a 
felsőbb leányosztályokban heti 2 órán a női kézi-
munka tanítása. Pályázhatnak ev. ref. vallású okle-
veles tanítónők, kik fölszerelt kérvényeiket f. évi 
julius 15-ig a lelkészi hivatalhoz beküldhetik. Jász-
Kisér, 1901 junius 6. Fejes Dániel, lelkész. 

(518-11—1) 
Sztupuei (Trencsémnegye) róm. kath. tanítói 

állomásra julius 4-ére pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : tisztességes lakás, 800 korona készpénz, 
'/< hold házikert és 5 öl tűzifa saját használatára. 
Kérvények főt. Horeczky János úr, iskolaszéki elnök-
hez Kis-Jeszeniczre (u. p. Vág-Podhrágy) czímzendők. 

( 5 3 3 - 1 - 1 ) 
A bulkeszi (Bácska) ágost. evang. német tan-

nyelvű elemi népiskola I-ső vegyes osztályának 
tanítói állása, az illetőnek állami tanítóvá történt 
kinevezése folytán, megüresedvén, ezen, 800 korona 
fizetéssel és 100 korona lakáspénzzel javadalmazott 
tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Kellőkép 
fölszerelt kérvények julius 31-ig az iskolaszéki elnök-
séghez intézendők. Az ág. ev. iskolaszék. (522-111-1) 

A mosódi (Zólyommegye) megüresedett róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme, kényelmes és tisztességes lakáson kívül, 5 
hold 758 D-öl rét, 451 • - ö l kertek, 37 ürm5 bükk-
tii/ifa házhoz szállítva, a tanterem fűtésére még i 
külön 10 ürm3 kemény tűzifa és 102 árpa- és zabkéve. j 
Készpénzben: az erdőkincstártol 241 korona 00 fillér; 
a zólyom-brezói társládából 109 korona 20 fillér; j 
különféle czímek alatt 125 korona; 1340 lélek után 
járó stoláris jövedelem ; misék, ofi'ertóriumok, hosz- I 
tiáczió után körülbelül 180 korona. Az államsegély 
kilátásban van. Kívántatik orgonálás, magyar és 
tótnyelv. Véglegesek végleges kinevezéssel, más-
különben egy próbaévre pályázhatnak. A kellően 
fölszerelt folyamodványok a uagytekintetű besztercze-
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz czímzendők és a 
mosódi plébánia-hivatalhoz julius hó 20.-ig küldendők. 

(523 l - l ) 
Orosházán Békésmegyében róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázatot hirdetek. Pályázhat minden 
okleveles kántortanító, róni. kath. vallású és magyar 
nemzetiségű. A pályázat hutái-ideje 1901 junius 9—22. 
Az énekpróba junius 23-ra reggel 8 órára van kitűzve, 
a választás délután 4 órára. A folyamodványokat 
kellően fölszerelve az orosházi róm. kath. plébániára 
kell küldeni. Határidőn túl érkező pályázatok 
figyelembe nem vétetnek. A nép választ. A kántor-
tanítói jövedelem a következő: 1. 2 7 66,/ieoo kat. 
hold, melyAsk jövedelme 1500 korona. 2. A szeged-
csabai vasút által kisajátított föld árának kamatából 
3t korona 8 fillér. 3. A békés-csanádi vasút által 
kisajátított föld árának kamataiból 57 korona 71 
fillér. 4. A kegyuraságtól 5 köbméter tüzelő hasábt'a 
(30 korona) és 50 liter tiszta buza (8 korona). 5. Némi 
jövedelem szentmise - alapítványokból és mintegy 
2000 lélek után járó stólailleték. 6. Természetben ' 
lakás, melyhez tartozik 3 szoba, 1 konyha, 2 kamara, 
2 istálló, 1 szin és pincze, nemkülönben 12 • négyszög-
öl házikert, végül természetesen a törvény szerint 
esedékes ötödéves korpótlék, illetve korpótlékok. 
Kelt Orosházán, 1901 junius 8. Bázár Gyula, 
plébános. (537—II—1) 

Betöltendő a krasznlk-vajdai állami elemi isko-
lánál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 26-ig Abauj-
Tornavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. A kinevezendő tanító köteles a róni. 
kath. egyház kántori teendőit is ellátni, s ezért 
mintegy 350 korona külön díjban részesül. Kassán, 
1901. évi junius hó 8-án. Zagróezky Gyula, kir. 
tanfelügyelő. (41/h—I— 1) 

Betöltendő a nagy-bozsva i állami elemi iskolá-
nál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból, 
vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi junius hó 20-ig Abauj-Tornavármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Ha 
ev. ref. vallású tanító neveztetik ki, az az ev. ref. 
egyház kántori teendőinek ellátásáért évi 100 ko-
rona külön díjra számíthat. Kabsán, 1901. évi junius 
8-án. Zagróezky Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(42/h—I—1) 
A teklafalui (Somogyin., u. p. Gyöngyös-Mellék) 

községi iskolai osztálytanítói állás megüresedett. 
Javadalma : 800 korona évi fizetés, egy öl kemény 
tűzifa, egy szobából álló lakás. Kifoglalandó f. év 
szeptember elsején. Erre pályázatot hirdetek ; kér-
vények, fölszerelve, hozzám czímzendők f. évi julius 
hó 15-ikéig. Kenedi Károly, i.-sz. elnök. (477 - II—1) 

Betöltendő a makkos-jánosi i állami elemi nép-
iskolánál egy rendes tanítónői állomás, melylyel évi 
800 korona fizetés és 200 korona lakbérből álló 
javadalom van összekötve. A«ok, kik ezen állomást 
elnyerni óhajtják, vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úr ő nagyméltóságáho /, intézett, kellően 
bélyegeit pályázati kérvényeiket legkésőbben 1901. 
évi julius hó l.-éig hozzám annyivalinkább mulhat-
lanul teijeszszék be, mert a későbben érkezett kér-
vények figyelembe nem vétetnek. A kérvényhez 
csatolandók a pályázó korát, vallását, családi álla-
potát, nyelvismeretét, végzett tanulmányait s eddigi 
szolgálatát igazoló okmányok. Ezen állomás betöl-
tésénél állami elemi iskolai tanítónők előnyben 
részesülnek, de esak ev. ref. vallású tanítónők 
pályázhatnak. Beregszász, 1901. évi junius hó 6.-án. 
Szentpétery Gy., kir. tanfelügyelő. (40'h—I —1) 

Pályázat a Ferencz József Tanítók Házában nyitra-
megyei tanítótestület által létesített Libertiny 
Gusztáv-alapítványra. Folyainolhatnak a budapesti 
tudomány- és műegyetemen Vagy egyéb fő- és szak-
iskolákon tanuló, példás magaviseletű, szorgalmas 
ifjak, kik igazolják, hogy apjuk (anyjuki az Eötvös-
alap jótéteményeire jogosult s Nvitravármegye nép-
oktatási tanintézeteinek bármelyikénél legalább öt 
évig működik illetőleg működött. Folyamodók kér-
vényüket a következő okmányokkal fölszerelve junius 
hó 30-dikáig czímenn e S z a k o l c z á r a küldjék: 
1. születési bizonyítványnyal, 2. végzett tanulmányaik-
ról, magukviseletéről szóló bizonyítványokkal, 3. nyi-
latkozattal, hogy apjuk, illetőleg anyjuk az Eötvös-
alap tagja, 4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló 
hiteles bizonyítványokkal. Kropácsy István, tanító-
testületi elnök. (5.H—l—1) 
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iV essiratolcat nem adunlc V1S-/.1. 

Az egyesületi élet fejlesztése. 
Miért nem lendid föl a tanítóegye-

sületi élet? 
Azért, mert nincsen egészséges tanítói 

közszellem, nincsen önzetlen tanító-test-
véri szeretet. Majd ka úgy fogjuk egy-
mást szeretni, mint a jó testvérek, akkor 
meglesz a tanító-testvéri közszellem is s 
vele a hatalmas, erős tanítóegyesületi élet. 

Téved, a ki azt hiszi, hogy a tanító-
egyesületi élet fölvirágoztatása egyes-
egyedül tőlünk, tanítóktól függ. Bár 
így lenne! Azt merem állítani, hogy 
tőlünk nem függő dolgok teszik a 
.sikeresebb tanítóegyesületi munkál-
kodást lehetetlenné. Nem vádolok 
senkit, de viszont kérem tanító-test-
véreimet is, ne vádolják a bajokért 
éppen azt, a ki legutolsó sorban hibás: 
a tanítót és a tanítónőt. 

A tanítóegyesületi életre is nevelni 
kell az embereket. A mit ifjúkorunk-
ban meg nem szoktunk, ahhoz későbben 
kedvetlenül fogunk. A tanítóképzők 
kötelessége az ifjúsággal a tanítóegye-
sületi életet megkedveltetni, de nem a 
katedráról, hanem magában a tanító-
egyesületi életben. Sokan helytelenítik 
ezt a nézetet. Igaz, az illetők nép-
tanítók nem is voltak soha, nem is 
ismerik a szent missió belső életét. 
A míg az eperjesi óvónő-, később taní-
tónőképző-intézet élén állottam, tanít-

ványaimat mindig elvittem a tanító-
egyesület járásköri és közgyűléseire. 
Mily örömmel siettek az óvó- és 
tanítónőjelöltek az óvók és tanítónők, 
leendő pályatársaik körébe s mennyi 
szeretettel fogadták a tapasztalt mes-
terek és mesternők az ifjúságot! Bár 
nyilvánosságra hoztam volna amaz 
időben egyik - másik tanítványomnak 
egy-egy gyűlésről készített munkáját. 

A gyűlésekről írt dolgozataik nagyon 
érdekesek és tanulságosak voltak. A 
mely tanító- vagy tanítónőképző-intézet 
négy esztendő alatt csak 1—2-szer ad 
a tanulóknak alkalmat a gyűlések láto-
gatására, az nem tesz eleget ebbeli 
hivatásának. Egy-két látogatás nem elég 
arra, hogy a növendék a megszokás-
ban csak némileg is erősödjék. 

Ebben sincs egyöntetűség a mi 
hazánkban. A hány tanító- és tanítóno-
képző-intézetünk van, annyiféle eljárást 
követnek. Különben, hogy a tanító-
képző-intézetek mint neveljék az ifjú-
ságot a helyes tanítóegyesületi életre, 
arról ez alkalommal nem irok, hanem 
újra hangsúlyozom, hogy a tanítókat 
és a tanítónőket már növendék-koruk-
ban kell az egyesületi életre szoktatni. 
Ezt a tanító- és tanítónőképzők nagy 
része eddigelé elmulasztotta. Ne vá-
doljuk tehát a tanítókat. Ok olyanok, 
a milyeneknek őket nevelték. 

Lapunk 25-ik számához liárom melléklet van csatolva. 
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De menjünk tovább. Kikből lett a 
tanítók jelentékeny százaléka? A ki 
tanító, az jól tudja. A tanítóképzők 
nagy többsége fölvett boldog-boldog-
talant. A tanítóképzők első osztályában 
találunk növendékeket, a kik falusi 
iskolánál egyebet nem végeztek; a 
kiknek tehát falusi tudásuk és erkölcsük 
volt. Másrészök végzett 1, 2, 3, a leg-
kevesebb 4 gimnáziumi, reáliskolai vagy 
polgári iskolai osztályt. Akadtak ezeken 
kívül többen, kik megunták az inas-
kodást, a mesterségeket, díjnokságot, s 
fölcsaptak tanítóképző-intézeti növen-
déknek. Tessék e sokféle lelket úgy 
nevelni, hogy fölébredjen bennök a 
tanítói hivatás-szeretet érzete. Hiszik-e 
t. olvasóim, hogy ily sokféle múltú, 
képzettségű és erkölcsű növendékekben 
egy karikacsapásra lehet tanítói köz-
szellemet teremteni? 

Azután milyen volt képző-intézeteink 
élete még csak 10 —15 év előtt is! 
A legtöbb tengett-lengett. Miért? Mert 
nyomorúság volt az egész életök. A 
tanulók szegények, ruhára is alig telt 
nekik. Internátusok csak itt-ott állottak 
fönn. A tanulók készpénzben kapták 
ki a csekély állami segítséget. Mikor a 
hónapok első napján kezökhöz vették 
a néhány forintot, azt sem tudták, mit 
kezdjenek vele. Fizessék-e a lakást, 
mosást, fűtést, világítást, vagy az élel-
mezést? A ki nem tudja, mi a nyomor, 
éhség, az vizsgáljon meg olyan tanító-
képzőt, a melynek internátusa nincsen. 
Kérdem: a tanítói pályára való ily 
szomorú előkészülés nincs-e befolyással 
a tanítóegyesületi életre ? A kit az 
élet már az úgynevezett „arany" ifjú-
korban így meggyötört, ugyan mit 
visz magával? Egyet-kettőt nem foszt 
meg a szenvedés az eszményi hittől, 
a lelkesedéstől, de a legtöbb elfásul, 
rideg lelkűvé lesz. Es azután mi vár 
rá? A négy éven át átélt nélkülözés 
még hatalmasabban lép föl. Okleveles 
tanító. Megházasodik. Egyik gyermek 

követi a másikat. Nincs czipő, nincs 
felső-ruha, nincs fa, nincs sokszor 
kenyér sem. Nem panaszképen mondom. 
Hálás szívvel járulok a minister elé, 
mert ezer-esztendős multunk alatt senki 
sem volt a magyar tanítónak oly igaz 
édesatyja, mint ő. Bölcsen tudja, hogy 
nemcsak igével, de kenyérrel is élünk. 

Hogy ébredjen föl a tanítóban a 
közszellem érzete, ha nyomorog? 

Nem mennek gyűlésre ? Hát nem 
mennek, mert az elfásult lélek, a melyet 
a szenvedés ezer és ezerféleképen sujt, 
nem érezheti a gyűlés szükséges voltát. 
Neki czipőre, ruhára, kenyérre való 
kell. Menjen gyűlésezni, míg felesége 
s gyermekei reggelire valót kérnek? 
Méltóztassanak elhinni, nem látom 
sötétebbnek a jelent, mint a milyen. 
Magyarország tanítóságának 40°/°-a 
még ma is azért nem megy a gyűlésre, 
mert nincs miből. Van fuvar- és napi-
díj — mondják azok, kiknek nem fáj 
semmi. Van, csakhogy erre sokan rá 
is fizetnek, de meg nekik erre nem a 
gyűlés után, hanem a gyűlés előtt lenne 
szükségök. 

Közszellem? Testvéri szeretet? Nincs, 
nem is lesz, mig az ifjúságot arra rá 
nem neveljük s az élet őket abban meg 
nem erősíti. 

Az élet sok szép dolgot semmisít 
meg. Ma a haszon, az anyagi jólét 
korát éljük. Megalkuszunk, mert hasznos. 
A meggyőződés változik, a mint ér-
dekünk kivánja. Nem az igazság győz, 
hanem az érdek. Megtagadjuk még 
tanítói hitünket is, ha tudatlan vezetőnk 
úgy kivánja. Fő törekvésünk, hogy a 
kegyet el ne veszítsük. Ki ne akarna 
igazgató-tanító lenni, faluról városba 
kerülni, egy zúgból a vasút közelébe ! 
Igen, de ez csak úgy lehet, ha minden-
áron tetszünk. így is támad a tanítói 
egyesületben közszellem, az igaz, de 
azután nincs is köszönet benne. Beteg 
ez a közszellem, a melytől a jó izlésű 
tanító megundorodik. A ki az ily köz-
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szellemmel szembeszáll, az izgága. Jaj 
neki, ha ezt egyszer a homlokára sü-
tötték. Vége van. A ki nem tart a 
stréberekkel, már így is nagy hibát 
követ el. A passzivitás is káros lehet. 

A minister irányt óhajtott adatni 
a tanítóegyesületek munkálkodásának. 
Azóta öt esztendő telt el s 1 — 2 esetet 
kivéve mindenütt iránytalanságot ta-
pasztalunk. Miért? Mert a kiknek irányt 
kelleno adni, azok vagy nem értenek 
hozzá, vagy egyáltalában nem törődnek 
az irányítással. 

A kik nem értenek az irányításhoz, 
azok termelik a strébereket s rontják 
meg a tanítói közszellemet. Nem vá-
dolom én a stréberségért a tanítót. 
A tanító olyan, a milyennek nevelték 
és a hogyan az életben irányítják, vezetik. 
Es nagyon természetesnek találom, ha 
egy tanító, a kinek 5 — 8 gyermeke 
van, családja érdekében városba vágyik, 
s hogy czélját elérje, mindenáron keresi 
azok megelégedését, a kik őt törek-
vésében elősegíthetik. Az elvesztett 
csatáért nem a közkatonát, hanem a 
vezért állítják a haditörvényszék elé. 
A mely vezér a dolgát nem érti, lehe-
tetlenné teszi a tanítóegyesületi élet 
föllendülését. 

Nem oly .könnyű ám irányítani, mint 
a hogy sokan hiszik. A katonaságnál 
is többre megy az a vezér, a kit a 
közlegénység szívből szeret, mint egy 
másik, a kitől rettegnek, s a kit belül-
ről gyűlölnek. 

Az irányítás forrása a szeretet. Hogy 
mire képes ez a tanítóegyesületi élet-
ben, arról sok alkalommal szerezhettem 
tapasztalatot. A szeretet csudát mivel. 
Hogy? Hát úgy, h o g y ' a jobb módú 
tanítók szegényebb testvéröket vendég-
képen hívják meg a gyűlésre. Nincs 
pénze ? Ad cLZ, li ki jobb sorsban van. 
A szegény visszafizeti, a mikor teheti. 
Lehetetlen itt azt a száz és száz meg-
ható jelenetet elsorolni, a melyet 

én Sárosvármegyében tapasztaltam. 
1893-ban 3 0 - 4 0 - e n életre ébresz-
tettük a szunnyadó tanítóegyesületet s 
alig 1 —2 év múlva már majdnem 
200-an voltunk. Nyelv, vallás, jelleg 
nem választott el minket egymástól. 
Testvérek voltunk a szó legszorosabb 
értelmében. Óvónő, tanítónő, tanító, 
taíiár, igazgató egyenlő volt. A szív 
fűzött minket egybe. Szerettük egymást 
önzetlenül, híven. Ez a testvéri szeretet 
meghódította az egyházakat. Minden 
hitfelekezet örömmel nézte ideális küz-
delmeinket. A róm. kath., az ág. ev., 
az izr. lelkészek megjelentek gyűlé-
seinken. A vármegye mívelt társadalma 
előtt nőtt tekintélyünk. Nem azért 
mondom én mindezt el, mintha dicsérő 
dalt akarnék zengeni a sárosvármegyei 
tanítóegyesületre, hanem hogy bemu-
tassam, mit tehet a szeretet, az igaz, 
benső, forró tanító-testvéri szeretet. 

Ez a szeretet megújítja a szabad 
gondolkozás szent templomát. Nagyok 
s hatalmasak voltunk Sárosban, mert 
szabadon, számítás nélkül fűződhetett 
gondolat gondolathoz, szív szivhez. A 
hol az önzés fölütötte a fejét, ott az 
önzetlenek nagy sokasága fogott az 
irtás munkájához. 

Es 7 esztendő alatt oly természe-
tesen, oly szépen alakult ki a köz-
szellem, hogy mi csak éreztük, éreztük 
az együvétartozást, nem törődve azzal, 
mi haszon, mi előny származik abból 
egyéniségünkre. 

Ne vádoljuk tehát a tanítót közöny-
nyel, részvétlenséggel. Magyarország 
tanítósága szegénységében is nagy és 
hatalmas. Szeressetek önzetlenül, tiszta 
szivből, meglássátok, hogy föllendül a 
tanító egyesületi élet. Ne nézzétek le 
egymást! Öleljétek kebletekre mind-
egyiket vallás- és fajkülönbség nélkül! 

A nemzetnek, a hazának, az ember-
szeretetnek tesztek szolgálatot. 

Lehet-e ez? Hogyne lehetne, ha 
akarjuk! 

24* 
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Nincs hatalom e földön, a mely új 
életet önthetne a tanítóegyesületekbe, 
a míg az igaz tanító-testvéri szeretet 
általánossá nem lesz.* 

(Léva.) Lány Mihály. 

= A felsőbb leányiskola új tanterve. 
Wlassics minister, a kinek gondoskodó figyelme 
a közoktatásügy összes ágazataira kiterjed, ki-
adta a felsőbb leányiskolák új tantervét, mely 
a következő alapelveket és újításokat tartal-
mazza : A felsőbb leányiskola középiskolai 
jellegű, egységes hatosztályú intézet. Ozélja: 
alapos, általános műveltséget nyújtani. Tökéle-
tesen különböző a négyosztályos polgári isko-
lától és a nyolcz osztályos leánygimnáziumtól. 
A főszempont a nemzeti irodalmi és törté-
nelmi tanítás. A német nyelv az I., a franczia 
nyelv a II. osztályban kezdődik. A természet-
tudomány ok, a mennyiségtan, a rajz, az ének, 
a női kézimunka és a testgyakorlat minden 
osztályban előfordulnak. Az új tanterv czél-
szerü beosztása megszünteti az eddigi túlter-
helést, kivált az Y. és VI. osztályban. A taní-
tás anyagát kevesbítették a német nyelvnél, 
a mennyiben az Y—VI. osztályban a német 
irodalom elmaradt a költői olvasmányok egy 
részével. A matematikából az Y. osztály eddigi 
anyagából jó részt szintén elhagytak. A termé-
szettant ezentúl csak a két felső osztályban 
tanítják. Elmarad még a közgazdaságtan is. 
A gyakorlati háztartástant már a IV. osztály-
ban kezdik tanítani. Szükséges ez azokért a 
növendékekért, a kik már a IV. osztály elvég-
zése után elhagyják az iskolát. Az új tanterv-
nek üdvös intézkedése az is, hogy alkalmat 
ad a háztartási tennivalók gyakorlására. Az új 
tanterv másik újítása, hogy a lélektant és a 
neveléstant kötelező tárgygyá tette a VI. osz-
tályban. A természettudományok tanterve is 
helyes beosztást nyert. A fizikai órák apasz-
tásával szemben a természetrajz előtérbe jutott 
a két felső osztályban. Az ásvány- és a vegy-
tant két osztályban tanítja az ú j terv, az egész-
ségtant a IV. osztályba helyezi. A művészi tár-
gyak közül a szabadkézi rajzot esztétikai esz-
közzé emeli és a mértannal való kapcsolatát egé-
szen megszünteti. A mértani és a diszítményi 

* A tanítóegyesületi működés gyökeres reformra 
szorul, mely, hiszszük, nem is fog elmaradni, ha az 
Orsz. Biz. is erélyesen kezébe veszi ezt a nagyon 
fontos ügyet. Az ötlet- és sablon-szerűségnek véget kell 
érnie, mert csak úgy fejlődhetik ki egészséges tan-
ügyi közvélemény, ha a tanítóegyesületek mind ön-
tudatosan. egy czélra törően munkálkodnak. A tanító-
egyesületi életről országszerte szerzett megfigye-
léseink alapján mi is el fogjuk mondani alkalmilag 
erre vonatkozó nézeteinket. Szerk. 

rajz korlátozásával a természet után való rajzok-
tatás lép előtérbe. Ehhez a studiumhoz kapcso 
lódik egy kis műtörténet is. A női kézimunkát 
illetőleg a gyakorlati czélra veti a súlyt a tan-
terv; gyakorolják kivált a háztartás szükségle-
teire való tekintettel, példának okáért a ruhafol-
tozást. A dísz és luxusmunkának kevesebb 
tér jut. A testgyakorlást a leányok testedzése 
érdekében az új tanterv valamennyi osztály-
nak előírja (a két felső osztályban fakultatív). 
Ezenkívül játékdélutánokat és kirándulásokat 
is ír elő. A kirándulások nevelő eszközét teljes 
mértékben fölhasználja, de megtiltja a kül-
földre való kalandozásokat. — Nyomósán 
kifejezésre jut az új tanítási tervben a felsőbb 
leányiskoláknak az egyetemi oktatás előkészí-
tőjéül szolgáló jellege. Erre való tekintetből a 
tanítási tárgyak úgy vannak összeválogatva, 
hogy a tanulmányait folytatni kivánó növen-
dék némely tárgyból kénytelen csak kielégítő 
vizsgálatot tenni, hogy a továbbképző-tanfo-
lyamba léphessen. A heti óraszámot különben 
az első osztályban 28, a többiben 26 órában 
állapítja meg az új tanítási terv, a mely már 
az idén szeptemberben életbe lép. 

= E lhagyo t t g y e r m e k e k á l l ami gondo-
zása. Széli Kálmán ministerelnök, mint belügy-
minister a képviselőház junius lL».-i ülésén 
terjesztette be a közsegélyre szoruló hét-éven 
feliili gyermekek gondozásáról szóló törvény-
javaslatot. A javaslat rendelkezései a követ-
kezők: Az állami gy ermekmenhelyekbe fölvett 
gyermekek, a mennyiben 7-ik életévük betöl-
tésekor törvényhatósági vagy magánárvaházban, 
avagy valamely más jótékony intézetben vagy 
egyesületnél el nem helyezhetők, 15-éves 
korukig az állami gyermekmenhelyek köteléké-
ben maradnak. A 7-éves koruk betöltése 
után hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított 
ily gyermekek az állami gyermekmenhelyekre 
szintén fölvehetők s 15-éves korukig azok 
kötelékében maradnak. Az állami gyermek-
menhelyek kötelékébe tartozó 7—15-éves gyer-
mekek a viszonyokhoz képest a gyermekmen-
helyek falain belül tartatnak, vagy pedig meg-
bízható gondviselőknél, gazdáknál és iparosoknál 
helyeztetnek el. Kiváló tehetséget, szorgalmat 
és jó magaviseletet tanúsított gyermekek 
— továbbképeztetésük czéljából — a külön-
böző állami tanintézeteknél levő ingyenes 
ellátási helyekre igénynyel birnak. Az állami 
gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó 7 — 15-
éves gyermekek gondozási (eltartási, nevelési 
és kiképzési) költségei az illetőségi községet 
terhelik. A 7-éven felüli elhagyott gyermekek 
gondozási költségei fejében 1902. évtől kezdve 
a belügyi tárcza költségvetésébe legfeljebb évi 
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400.000 korona segélyösszeg állíttatik be. Ezt 
a : összeget elsősorban a vagyontalan közsé-
gekbei i elhagyott gyermekek gondozási költ-
ségeire kell fordítani. Az állami segélyösszeg-
nek legfeljebb negyedrészéből egyes, sikeres 
működést kifejtő oly magánegyesületek és 
intézetek is segélyezhetők, melyek magukat 
— az általuk eddig különben is gondozotta-
kon felül — megfelelő számú 7—15 éves 
elhagyott gyermek fölvételére kötelezik. A 
beliigyminister által jóváhagyott gyámpénztári 
évi mérleg eredménye szerint mutatkozó gyám-
pénztári tartalékalapok jövedelmének (a tartalék-
alap saját kamatja, kezelési jutáiéi', őrzési díj 
és kezelési felesleg) azt a részét, mely más 
czélokra lekötve nincs, az 1901. kezelési évtől 
számítva az illető vármegyei, városi, községbeli 
hét éven felüli elhagyott gyermekek gondozási 
költségeire kell fordítani. Az ezen törvény 3. 
§ a alapján fölmerülő és a 4—5. §. alkalma-
zása, valamint az e czélra fordítható alapít-
ványok és adományok fölhasználása mellett 
nem fedezhető községi terhek egyenletes meg-
osztása végett a vármegye a területén fekvő 
összes községek szövetkezését rendelheti el és 
e czélra 1 százalékot meg nem haladó vár-
megyei külön pótadót vethet ki. E p5tadó: 
a földadó, házadó, keresetadó, nyilvános szá-
madásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, 
bányaadó, végre a tőkekamat- és járadékadó 
után vettetik ki. 

A természetrajz tanítása. 
A pedagógia terén aligha van még olyan 

tárgv, melylyel sok hivatott és kevésbbé hiva-
tott toll ne foglalkozott volna, a kiindulási 
pont azonban mindenkor egy czél felé irányult: 
javítani tanítás-nevelési módszerünket. Ez vezeti 
az én tollamat is, midőn a természetrajz mikénti 
tanításáról alábbi szerény nézetemnek kifejezést 
adok. 

Tudjuk, hogy a természettudományok a 
legszorosabb kapcsolatban vannak földi éle-
tünkkel s hogy eletünk épségére, egészségünk 
fentaitására nagy befolyást gyakorolnak. Habár 
jobbára már maga a természet is megtanít 
bennünket mindarra, a mi életünk fentartására 
hasznos és ártalmas; mégis okvetetlen szükséges, 
hogv a természettudományok egyes köreihez 
tartozó dolgoknak hozzánk való viszonyait és 
rendeltetését ismerjük. 

Állítsunk eszmét eszme mellé mindaddig, 
míg a természetrajz mikénti tanításának kérdése 
arra a gyakorlati útra nem tereltetik, mely 
tanítási eredményünknek az életre kiható, 
maradandó becset fog kölcsönözni; mert hiszen 
elvitázhatatlan. hogy ezen fontos tárgynak 

tökéletes tanítása által nemcsak egyesek, 
hanem az egész társadalom jólétét és boldo-
gulását mozdítjuk elő. A vélemények e tárgy 
tanítására vonatkozólag eltérők, de egyben 
mindannyian egyetértünk, hogy jelenlegi mód-
szerünkkel a kitűzött czélt nem érhetjük el. 

A természetrajz tulajdonképeni tanításának 
a népiskola V.-ik és Vl.-ik osztályaiban van 
helye. Az I. és II. osztályban a tanuló a 
beszéd- és értelemgyakorlatok útján, a III. és 
IV. osztályban pedig az olvasókönyv és föld-
rajz alapján meríti e tárgybeli ismereteit. Midőn 
tehát a természetrajzot az V. és VI.-ik osz-
tályban mint önálló tárgyat kezdjük tanítani, 
a gyermekeknek már meglevő ismereteit kell 
rendeznünk, kiegészítenünk és bővítenünk. 

De hogyan is oldja meg sok tanító e három 
szóban foglalt nagyfontosságú feladatát ? 
Mindenekelőtt a ministeri tantervet zsinór-
mértékül véve, fölosztja az állat , növény- és 
ásványország egy-egy osztályának képviselőit 
— melyeknek ismertetőjegyei egész csoportjuk 
jellegét magukon hordják — az időszakhoz 
mérten olyformán, hogy a növénytan tanítását 
őszszel kezdi meg, ezután a népet közelről 
érdeklődő állatok- és ásványokról tanít, tavasz-
szal pedig áttér ismét a növényekre. 

Mivel a természetrajzi tanításnak szemléltető 
oktatásnak kell lennie, azért lehetőleg gondos-
kodik, hogy a természetrajzi órára legyenek 
kitömött példányok, vagy jó szemléltető képek, 
ásvány-gyűjtemény- és növényminták, sőt al-
kalomadtán élő növény példányok is. Az 
oktatás úgy történik, hogy a tanító szemléltet 
többnyire egy virágzó növényt s azután erről a 
gyermekek fölfogásához mérten egyszerű s a 
tárgy iránt szeretetet ébresztő módon beszél, 
de figyelmen kívül hagyja keletkezését és 
fejlődését. Ugyanez történik az állatok és 
ásványok ismertetésénél is. Néha elviszi növen-
dékeit a szabadba s itt alkalmat nyújt nekik 
a szabad természet megismerésére. 

Ha érdekesen és nem lélekölő unalommal 
tanítja a természetrajzot, bizo íyára szeretni 
fogják a tanítványok azt s alig várják, hogy 
valami új anyaggal ismertesse meg őket. A 
természetrajznak czélszerü tanítása nem meg-
határozások- vagy osztályozásokban áll, sem 
czéltalanul rendezett kirándulásokban, annál 
kevésbbé az egyes állat-, növény- vagy ásvá-
nyoknak könyvnélkül egyfolytában való elmon-
dásában, mert a temészetrajznak ily módon 
való tanítása nem hagyhat a gyermeki leiek-
ben maradandó képet s a mi dennapi életben 
annak hasznát nem veheti. 

Nem elég az egyes csoportokból kiszemelt 
példányoknak az időszakhoz mérten bármily 
lelkiismeretes módon való tanítása, ha abba 
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nem öntünk lelket, ha nem alkalmazzuk a 
mindennapi életre, anyagi előmenetelünkre. 

Igen czélszerűnek tartom a növénytan 
tanítását őszszel megkezdeni, hogy az akkor 
virágzó növényeket, konyhakerti veteményeket 
bemutathassuk, nemkülönben gyümölcs- és 
erdei fáink kifejlett leveleit és terméseit. 
Tapasztalatom arról győzött meg, hogy némely 
iskola Y—VI. osztályaiban alig találunk 
néhány oly növendéket, kik leveléről az alma-
vagy körtefát, annál kevésbbé erdei fáinkat 
fölismernék. Hogy kitűzött czélunkat elérhes-
sük, szükséges a nö\ényt gyakran és fejlődésé-
nek több szakában bemutatnunk. így cszszel 
a teljesen kifejlett növényt, tavaszszal pedig a 
fejlődő levélre és virágra kerül a sor. Különös 
figyelmet kell fordítanunk a háztartásban, 
iparban és gyógyászatban előforduló növényekre; 
nemkülönben a narkotikus, mérges hatásuakra. 
Például a petrezselyem ismertetésénél nem 
elegendő, ha a gyermek csupán annyit tud 
róla, hogy kétévi növény, zöldes-fehér virágai, 
tojásdad magocskái vannak; üdítő, kellemes 
izü levelei- és gyökereért termesztik a konyha-
kertekben s hogy egy hozzá hasonló mérges 
hatású növénynyel gyakran összetévesztik; 
hanem ugyanakkor adjuk a gyermek kezébe a 
mérges ádázt is, fölhíva figyelmét, hogy 
levelének színe sötétebb zöld és szétdörzsölve 
kellemetlen, kábító szagot terjeszt 

Az állatok tanítása könnyebb, mint a passzív 
természetű növényeké, mert az állatok élet-
működésükkel közelebb állanak hozzánk, ese-
lekvésök jobban megragadja a gyermek figyel-
mét, illetve értelmét. Azért ne mulaszszuk el 
különös figyelemmel lenni a házi állatokra, 
azok életmódjára, táplálkozására, hasznára. 
Hiába tudja a gyermek, hogy a kecske hasznos 
állat, teje jó, húsa ehető, ha meg nem mond-
juk neki, hogy a helyi viszonyokhoz mérten 
aránylag mily csekély anyagi áldozattal tart-
ható s hogy tején kívül szaporaságával szép 
hasznot hajt a gazdának. A madaraknál emel-
jük ki különösen azokat, melyek a háztartásban, 
mezei gazdaságban hasznosak; de ne feled-
kezzünk meg a kártékonyakról sem. Ne gon-
dolja a tanító, hogy te'jesen megfelelt föl-
adatának, ha pl. a tyúk szemléltetésénél azt 
fejlődése első stádiumától kezdve ismerteti, 
fölsorolván m i a m a tulajdonságokat, melyek 
a baromfit előttünk oly becsessé, úgyszólván 
nélkülözhetetlenné teszik. Tudnia kell még a 
növendéknek, hogy melyik az a betegség, 
mely gyakran megtámadja s nem egy áldoza-
tot követel, s hogyan segítsen rajta. 

Kétségkívül a szemléltető oktatás tett leg-
nagyobb haladást a természettudományok terén 
s miután lelki szemeink előtt már tisztán 

állanak az utak s főbb irányok, melyeket 
tanításunkban követnünk kell s mivel teljesen 
világos előttünk, hogy minden költséges, mes-
terséges szerszámnál jobb szemléltető eszköz 
maga a természet: azért megszületett a ter-
mészetrajzi kirándulások eszméje, mely terv-
szerűen vezetve, a gyakorlati életre nézve 
megbecsülhetetlen haszonnal jár. Nem akarom, 
ezzel azt mondani, hogy ily kirándulások 
alkalmával a növendékeket egy perezre se 
hagyjuk a maguk szabadjára, de a hol szüksé-
ges a figyelmet egy pontra fordítani, ott 
mindenki a tanító magyarázatára, kérdéseire 
figyeljen. De még ez sem elegendő. Szüksé-
ges, hogy a tanuló a látottakat ne csak lássa, 
hanem el is tudja beszélni, irálygyakorlatra 
alkalmasan földolgozni. 

Van azonban valami, a mit a tanítás sikere 
érdekében még ennél is többre becsülök s ez 
az úgynevezett: iskolai, illetve „pedagógiai 
kertmely hivatva van az iskolát a minden-
napi élettel közvetlen összeköttetésbe hoznL 

Lehetőleg az iskola szomszédságában egy 
— a növendékek létszámához képest — 
100 — 200 L!-mnyi földterület (szükség esetén 
az isk. udvarának egy része) e czélra lenne 
fölhasználandó, illetve iskolai kertté átalakí-
tandó. Ezen kertet — a tanító vezetés© 
mellett — a növendékek munkálják. Termel-
jék benne a környezetükben található és a 
háztartásra fontossággal bíró növényeket. Ápolás 
közben kisérjék annak fejlődését és ismerked-
jenek meg az élő természettel. 

Ily kerttel rendelkező iskolák közül nem 
egyet volt szerencsém látni s különösen a fő-
város kültelkének egyik iskolájánál, mondhatom, 
meglepett az eredmény. Az egész kert nem 
volt nagyobb 100 —150 -mnél s ott láttam 
hagyma, petrezselyem,répa,szamócza,tengeri stb. 
mellett a tanulók környezetében tartani szokott-
cserép) virágfajokból egy két példányt, 3—4 
szőllőtőt és egy pár szemzett rózsafát, melyhez 
a vadonezot maguk a tanulók hozták. Meleg-
ágyuk is van, melyet szintén maguk a tanu-
lók készítettek. 

Ha ennyi hasznos dolgot képes a tanítói 
ügyesség és rátermettség a gyermekek keze 
munkájával produkálni, akkor nem lehet messze 
az az idő, a mikor a közéletben szükséges 
ismereteket nemcsak elméletileg, hanem gyakor-
latilag is megtanítjuk. 

Csak egyedül ily tanításnak lehet és lesz 
az életre kiható eredménye; csupán ily mód-
szerrel serkentjük növendékeinket munkára1' 
önálló gondolkozásra. A mire megtanítottuk, azt, 
az iskola falain kívül is tudni fogják, annak aa 
életben hasznát vehetik, azt értékesíthetik. 

I (Budapest.) Gorzó Dénes. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
Ki A turóczmegyei általános tanítóegye-

sület ez évi rendes közgyűlését f. hó 5.-én 
tartotta meg Ruttkán. A tanítóság ez alka-
lommal ülte meg Blumenfeld Fülöp ruttkai 
izr. magániskolái tanítónak 40 éves tanítói 
jubileumát, kinek Bereez Gyula kir. tanfel-
ügyelő átnyújtotta a vallás- és közoktatásügyi 
minister úr elismerő iratát, mely kitüntetésért 
a jubiláns meghatottan fejezte ki mély háláját, 
úgyszintén a pénzbeli adományért, melyben 
az ottani izr. hitközség részesítette. A köz-
gyűlésen Párvy Endre, znióváraljai áll. tanító-
képző-tanár, Bazsevszkj Kálmán, turáni ág. 
ev. tanító és Gzinczik Nándor, szlováni róm. 
kath. tanító helyesléssel kisért fölolvasást tar-
tottak. Nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés 
azt az indítványt, mely, méltatva Bereez 
Gyula kir. tanfelügyelő bokros érdemeit és a 
vezetése alá rendelt tanítóság iránt mindenkor 
tanúsított atyai jóindulatát, az egyesület tisz-
teletbeli tagjául ajánlotta, a mit a közgyűlés 
meg-megujuló lelkesedéssel egyhangúlag elfo-
gadott. Majd 200 koronát szavazott meg a 
Tanítók Házában egy turóczi szoba föntartási 
költségeire. (A T. H-ban az alapszabályok 
szerint csak 4000 koronával lehet szobát ala-
pítani. Szerk.) Végül megbizta az elnököt, 
hogy a felekezeti tanítókat az egyesületbe való 
belépésre szólítsa föl. A tanácskozást barát-
ságos társasebéd követte, mely után még 
4 korona 20 fillér gyűlt össze a l'anítólc 
Háza javára a kuglizó társaságnál, melyet 
S. M. gyűjtött. 

Pb A kisdednevelök orsz. egyesülete 
Budapesten tartotta közgyűlését dr. Hagara 
Viktor főispán elnöklete alatt. Mioisterünk 
képviseletében dr. Kacskovics Mihály osztály-
tanácsos jelent meg, a ki szívesen üdvözölte 
a nemzeti kisdedóvás buzgó és hű munkásait 
és lelkes, ékes beszédben méltatta a magyar 
gyermekek megóvásának és nevelésének fon-
tosságát. A közgyűlésen gyakorlati foglal-
kozásokat mutattak be Berzsenyi Ignáczné és 
Bosenthal Olga, fölolvasást tartott Angyal 
Milvin, Dömötör Gézáról tzép emlékbeszédet 
mondott Baáb Júlia. Az egyesületnek csaknem 
700 tagja és 22.000 korona vagyona van. 
Lapját : a Kisdednevelést, melyet Peres Sándor 
egyesületi titkár szerkeszt, a vallás- és közok-
tatásügyi minister évi 2000 koronával segélyezi. 
12 beteg, munkaképtelen, vagy gyermekeit 
neveltető óvónőnek 590 korona segélyt adott 
az egyesület, melynek irodalmi pályázatán 
50 — 50 koronát nyert Fábián Irma és Molnár 
Mária. Veres Sándor titkár és szerkesztő vissza 
óhajtott volna vonulni, hogy helyét nő fog-

lalja el; a közgyűlés és választmány azonban 
nem engedte, hanem, hogy munkáján köny-
nyítsen, segédtitkári állást szervezett s az erre 
megválasztott Fábián Irmát a szerkesztői 
teendőkben való segédkezéssel is megbizta. 
Böser Jánosné alelnök e közgyűlésen 180 ko-
ronával járult a segélyösszeghez és kölcsön-
alap létesítését indítványozta, melynek cz-íljaira 
1000 koronát ajánlott föl. A közgyűlés mély 
hálával mondott köszönetet Böser Jánosné 
úrnőnek, továbbá elnökének, a ki 10 év óta 
vezeii az egyesület ügyeit és György Aladár 
alelnökének, a ki már csaknem 30 esztendő 
óta vesz tevékeny részt az egyesület veze-
tésében. 

X A szatmár-ugocsamegyei róm. kath. 
néptanítóegyesület, melynek 155 tagja van, 
f. évi rendes közgyűlését május 30.-án tar-
totta meg. Dr. Wolkenberg Alajos theol. tanár 
szabad előadást tartott, általánosságban szólott 
arról, miként kell egy pályamunkát elkészíteni. 
Dr. Lehóczky János szatmári orvos vonzó és 
érdekes fölolvasást tartott „Az első segély-
nyújtás "-ról. 

g A párkányvidéki róm. kath. nép-
nevelők egyesületének Párkányban tartott 
közgyűlésén Meiszermann Ignácz egyh. elnök 
szép beszéddel üdvözölte Csongrádi/ Lajos 
szölgyéni főtanítót 40-éves tanítói működése 
alkalmából. Az ünnepelt meghatottsággal kö-
szönte meg az elnöknek és kartársainak szives 
üdvözletét, s kérte az elnököt, hogv ezen 
ünnepeltetést oszsza meg többi hason korú kar-
társai között is, kik közül Szilaveczky István 
párkányi főtanító 44, Deli János farnadi fő-
tanító 41, Juhász Béla kőhidgyarmati fő-
tanító 40, Endrődy Gyula muzslai főtanító 
40 év óta működnek a tanítói tövises pályán, 
s kik, úgymond, talán nálánál nagyobb érde-
meket szereztek az elismerésre. Dt<s Anna 
párkányi tanítónő igen talpraesett munkálatát 
„Az olvasmány czélja a népiskolában" olvasta 
föl, Estéli András köbölkúti tanító gyakorlati 
előadást tartott a nyelvtan köréből. 

Jz A csikmegyei általános tanítóegye-
sület Csik-Szeredában tartotta meg évi rendes 
közgyűlését, melyen Mikó Bálint főispán is 
megjelent. László Péter főjegyző a körök 
működéséről kimerítő jelentésben számolt be, 
majd Csibertics Imre a „vallás-erkölcsi neve-
l é s i r ő l tartott tanulságos, Életeí János pedig 
a „szív nemesítéséről" gonddal kidolgozott 
fölolvasást. Székely Károly ismertetése alapján 
ifj. Hajnód János (Cs.-Szereda) új szerkezetű 
és szabadalmazott iskolai padját, melynek 
jövedelméből 5 % a Tanítók Háza javára 
fordíttatik, minél szélesebb körben terjeszteni 
határozta a közgyűlés. 
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A A kapuvár-kerületi r. katli. tanító-
egyesület Malonyay Mihály ker. esperes 
elnöklete alatt folyó hó 11.-én ülést tartott, 
melyből üdvözölték Szabó Károly kir. tanfel-
ügyelőt 25-éves tanfelügyelői jubileuma alkal-
mából. Sikerült gyakorlati előadást Kulcsár 
István tartott, értekezést pedig Tamássy Géza 
olvasott föl a nevelés és oktatás sikeressé 
tételének eszközeiről. Elhatározták, hogy a 
jövő év tavaszán a Tanítók Háza javára 
mulatságot f'ogaak rendezni s a program meg-
állapítására bizottságot küldtek ki. A Tanítók 
Háza gyufájának és szappanjának erélyes ter 
jesztését mondották ki s e határozat végre-
hajtásával a ker. tanítókat bizták meg. 

Járásköri ülések. A mult napokban 
számos járáskör tartott ülést, a melyekről 
azonban — lapunk szük terjedelmére való 
tekintettel — csak röviden számolhatunk be. — 
Az alsó-borsodi ev. ref. tan.-egy. miskolczi köre 
Bőcsön tartotta meg tavaszi gyűlését, melyen 
Csiky Béla elnöki beszédében melegen aján-
lotta a tagok pártfogásába a Tanítók Háza es 
az Eötvös-alap ügyét. (Ez a kettő egy. Szerk.) 
Fölolvasást („a tanítói állás fontosságáról") 
Molnár Jó/sef tartott, Nagy Bertalan fejtege-
tései után pedig kimondotta a kör, hogy a 
nyelvtani száraz szabályok tanítását lélekölőnek 
tartja s e helyett a magyarázatból kell levonni 
és levonatni a szabályokat. — A nyitramegyei 
ált. tanító-egy. szenicz-holics-miavai köre Sze-
niezen tartotta ülését, melyen Bakodczay Pál 
polg. isk. tanító tanulságosan beszélt a magyar 
nyelvnek idegen ajkú iskolában való tanításá-
ról. Várhelyi I. az évzáró vizsgálatokról olva-
sott föl pro értelemben. A köri gyűlés is a 
vizsgálatok föntartása mellett foglalt állást. 
A köri ülés után „díszgyülés" volt, melyben 
Horcs'n Antal szeniczi polg. isk. igazgató 
25-éves jubileumát ünnepelték meg. Wlassics 
min. elismerő levelét a jubiláltnak Libertiny 
kir. tanf. adta át. — A szepesi tanítóegyesület 
bányavárosi köre ez idei rendes ülését Prak-
falván tartotta meg. Az iszákosságról Hiszem 
József, prakfalvi, a „kollegiálitásról" Peták 
István gölniczbányai tanító tartott érdekes 
fölolvasást. A próbaleczkét a 4 osztálylyal 
Jekei Irén tanítónő tartotta szép sikerrel. — 
A trenc.-én megyei tanítót, liszuczaujhelyi járás-
körének ülésén Szmetny János értekezett „az 
egyesületi élet fejlesztéséről". Erdős M. indít-
ványára kérni fogják, hogy a gondnoksági 
Utasítás értelmében a fel. és közs. iskolaszé-
kek is reform áltassanak. (Be feg következni 
előbb utóbb! Szerk.) A járáskör elnökének 
Huszicíka Károlyt, jegyzőjének Erdős Miksát 
választották meg. — Az ungvármegyei népt. 
egyesület szobránczi járásköre tavaszi gyűlését 

Hliviscsén tartotta Grigássy Károly elnöklete 
alatt. Kádár Ferencz „Gondoskodjunk a mieink-
ről" czímen tartott érdekes fölolvasást, Ladányi 
László a szarvasmarha fajait ismertette; Soltész 
János a pálinkaivás káros hatásáról értekezett. 
Grigássy, mielőtt a gyűlést bezárta, ismertette 
az ungvári Tan. Otthon Egy. alapsz. tervezetét. 

— Egyesületi élet cs. rovatunk egy részét 
lapunk jövő számában közöljük. 

— Ministeri elismerés. A vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr ő nagyméltósága 
Békefi Elek zala-koppányi áll. s. közs. nép-
iskolai és gazdasági isin.- iskolai ig.-tanítónak, 
kinek negyedszázados tevékeny és sikerdus 
tanítói és írói működését, valamint a gazdasági 
ismétlő iskolájával már is elért feltűnő szép 
sikereit a zalaegerszegi tanítói j.-kör a mult 
napokban tartott közgyűlése alkalmával meleg 
óvácziók között s a kir. tanfelügyelő Ruzticika 
Kálmán dr. üdvözlő beszédével ünnepelte és 
méltatta, 34,693. szám alatt kelt rendeletével 
magas elismerését nyilvánította, 

= A Tanítók Tanácsadójára vonatkozó-
lag a vallás- és közoktatásügyi minister 
28.070. sz. a. a következő rendeletet intézte 
valamennyi kir. tanfelügyelőséghez és kir. tan-
felügyelői kirendeltséghez: „ Ujváry Béla és 
Göőz József dr. Tanítók Tanácsadója czímen 
könyvet írtak, mely a tanítók különféle jog-
viszonyaiban: katonai-, adóügyi , fizetési- és 
nyugdíjügyeiben részletes és áttekinthető tájé-
kozást nyújt és alkalmas arra, hogy a fönti 
kérdések kellő megvilágítása által azokra nézve 
a hivatalos eljárást is egyszerűbbé és gyor-
sabbá tegye. Ezek alapján fölhivom a királyi 
tanfelügyelőséget, utasítsa a tankerületében 
levő összes állami elemi népiskolákat, hogy 
ezen könyvet (kiadják Ujváry Béla és Göőz 
József dr., aNéptanítók Lapja szerkesztőségében, 
Budapest, II. ker., Ostrom-utcza 17. sz., ára 
2 korona 60 fillér, kötve 3 korona) a beira-
tási dijak terhére a tanítói könyvtár számára 
rendeljék meg. Fölhivom egyúttal a királyi 
tanfélügyelőséget, hogy ezen művet a felügye-
lete alatt álló összes elemi, félsŐnép és polgári 
iskoláknak, tanító- és tanítónőképzőknek be-
szerzésre melegen ajánlja. Bndapesten, 1901. 
évi május hó 24.-én. A minister helyett: 
Zsilinszky, államtitkár." 
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Az új magyar helyesírás. 
A „Népnevelők Budapesti Egyesülete" még 

az 1899. évben emlékiratot adott át Wlwsics 
kultuszministernek, a melyben a magyar helyes-
írás reformját sürgeti és azt kéri, hogy az 
összes hazai iskolákra nézve kötelező helyes-
írási szabályzat állapíttassék meg és adas-
sék ki. 

Tiszán tudományos és műveltségi szempont-
ból ez ügy nem mondható éppen fontosnak. 
A helyesírás elvégre is a konvencziónak és a 
diva'nak a dolga, apróbb eltérések és elága-
zások a helyesirás alkalmazásában más nyel-
vek irodalmában is minduntalan főimerültek 
és fölmerülnek. A német nyelv területén 
háromféle helyesirás dívik s ezeken kívül a 
tudós körök még abban is eltérnek mind a 
három helyesírástól, hogy a főneveket nem 
nagv, hanem kis kezdőbetűvel irják. 

Francziaországban az élő nyelvek tanárai-
nak egyesülete erősen rajta van. hogy az eddigi 
etimologikus helyesirás helyébe általában a 
fonetikus lépjen. 

Egy-egy jeles iró, egy-egy irodalmi kör, 
újabban egyes nagyon elterjedt hírlapok is új 
irányt és szabályokat képesek teremteni a 
helyesirás terén. 

Szóval: a magyar helyesírásban manapság 
mutatkozó forrongás nemcsak nem egyedül 
álló, de még nem is ritka jelenség, s tudo-
mányos szempontból éppenséggel nem volna 
rá szükség, hogy a különböző irányok meg-
szüntetése érdekében erőszakosan közbevág-
junk mindaddig, míg az újabb reformok egész 
irodalmunkban utat nem törtek maguknak. 

Műveltségi szempontból sem lényeges e 
kérdés. A mult században s a jelen század 
elején még Európaszerte a helyesirás szabá-
lyainak alkalmazásából ítélték meg az emberek 
műveltségét. A népek műveltsége nagy lép-
tekkel halad előre, úgy hogy manapság már 
nemcsak helyesírást, hanem kifejezésbeli for-
mát és tartalmat is követelünk az Írástól s 
elsősorban ezek alapján ítéljük meg az embert. 

Máskép áll azonban a dolog didaktikai 
szempontból. A „Népnevelők Budapesti Egye-
lete" tényleges bajra mutat rá, még pedig 
arra, hogy egy és ugyanazon elemi iskola 
növendékei különböző osztályokban más-más 
tanító keze alá jutván, egymással ellenkező 

útmutatásban részesülnek a magyar helyes-
irásra nézve s így a növendékek nagy része 
nemcsak hogy eligazodni nem tud a helyes-
írásra nézve, hanem többnyire teljesen meg-
zavarodik csekély tudásában is. 

Ez már csakugyan baj, a mely gyors és 
gyökeres orvoslásra szorul. 

Francziaországban már segítettek is e nagy 
bajon. A franczia közokt. tanács a mult nyár 
folyamán a helyesirás egyszerűsítése czéljából 
rendkívül érdekes javaslatot dolgozott ki, a 
melyet a tanács állandó bizottsága juniusbau, 
a teljes tanács juliusban fogadott el, a nép-
iskola érdekeivel okolva meg az újítást. S már 
julius 31.-én az új helyesírási szabályzatot — 
az összes iskolákra kiható érvénynyel — rende-
letben adta ki Leygues oktatásügyi minister. 

Nálunk jóval előbb megindult a töiekve's 
az iskola szempontjából a helyesirás egyszerű-
sítésére. Wlassics minister a Népnevelők 
Egyesületének memorandumában kifejtett okok 
alapján még 1899. nyarán megbízta Simonyi 
Zsigmond egyetemi tanárt, hogv a népiskola 
érdekeinek megfe'elő helyesírási szabályzatot ** 
dolgozzon ki. 

Simonyi a megbízatásnak megfelelvén, mun-
kálatát a kultuszniinister az Orsz. Közokt. 
Tanácsnak adta ki véleményezés végett. 

Az Orsz. Közokt. Tanács állandó bizottsága 
a magyar helyesirás iskolai szabályozásának 
kérdését rendkívül fontosnak és sürgetőn szük-
ségesnek jelentette ki s megoldásra juttatásá-
ban készségesen fölajánlotta szolgálatát. 

Egyúttal azt kívánta, hogy necsak a nép-
iskolákra, hanem a középfokú iskolákra is ki-
terjesztessék az új helyesirás. 

A kultuszniinister azonban, úgy látszik, a 
M. T. Akadémiára való tekintettel fölfüggesz-
tette e kérdésben ha'ározatát, mert az Aka-
démia helyesírási szabályzatának revízióját épp 
ebben az időben napirenden tartotta és vég-
leges megoldá-ra igyekezett juttatni. 

Most azonban, hogv a M. T. Akadémia 
legutóbb elkészült munkálatával s az új helyes-
írási szabályzat bevezetésében határozottan ki-
mondja, hogy e szabályzattal „az Akadémia 
főleg a saját kiadványaiban akarja az inga-
dozást elkerülni1'; immár elodázhatatlanná vált 
az iskola szempontjából a helyesirás kérdé-
sének rendezése. 

Bizonyára ez indította Wlassics ministert 
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is arra, liogy fölkérje az Ursz. Közokt. Taná-
csot arra, hogy javaslata értelmében vegye 
alapos és beható bírálat alá a Simonyi-féle 
munkálatot és ennek alapján — kizárólag az 
iskola szempontjából — tegyen javaslatot a 
helyesírás szabályozására. 

Minthogy pedig tudvalévő, hogy a M. 
T. Akadémiában a helyesírási tárgyalásoknál 
Simonyi előadói tervezete szolgált alapul, való-
színű, hogy a Közokt. Tanácshoz beküldött 
munkálatban is ugyanazok az elvek vannak 
lefektetve. 

A nélkül, hogy az Orsz. Közokt Tanács 
határozatának elébe vágnánk, bemutatjuk a 
M. T. Akadémia revideált helyesirási szabály-
zatának és a Simonyi-féle előadói tervezetnek 
lényeges eltéréseit. 

Az Akadémia revideált helyesirási szabály-
zata és a Simonyi-féle tervezet, négy pontot 
kivéve, csaknem mindenben megegyezik. Mind-
kettőnek egyforma a beosztísa, a legtöbbször a 
fejezetek czímezése, sőt kevés kivétellel a szöve-
gezése is. Meglátszik, hogy mindkét munkálat 
egyugyanazon szakember tolla alól került ki. 

A négy eltérő pont a következő: 1. Az 
idegen szók irása. 2. A cx helyett c irása. 
3. Az a ki, a mi, a mely egybeirása. 
4. A kettős betűk egyszerűsítésének kiterjesztése 
a ragos alakokra is (ősszel, arannyal, vesszen). 

Lássuk most egyenkint az eltéréseket. Mind-
egyik pontnál előbb az Akadémia új helyes-
írását ismertetjük, azután a Siinonyí terve-
zetét. Hozzáfűzöm mindegyikhez azonnal a 
megokolást is. Az idegen eredetű szók helyes-
írására vonatkozó szabályokat azonban mind-
1 ejtenél szórói-szóra idézem, hogy így egymás 
mellé állítva, az eltérés e fontos kérdésben 
annál inkább szembetűnjék. 

1. Az Akadémia szerint az idegen eredetű 
szók Írásánál a következő helyesirási szabá-
lyokat kell követni: 

„Az idegen eredetű szók részint meghono-
sult szók, melyek nyelvünkben közkeletűek 
(jövevényszók), részint pedig valóságos idegen 
szók, melyeket még nem érezünk a mieinknek. 
Magyarosan csak a meghonosult szókat írjuk, 
a valóságos idegen szók közül pedig csak 
azokat, melyek nem latin-irású nyelvekből 
vannak véve. Például magyarosan írjuk: kró-
nika, április, szeptember, október, frank, méter, 
hektoliter, telefon, óda, dráma, tragédia, próza, 
bronz, gipsz, zsiráf, frakk, stb. 

Az orosz, szerb, török, arab, perzsa, indiai 
stb. szavakat kiejtésük szerint irjuk, a hogy 
s a mennyire magyar betűkkel kifejezhetjük: 
czárevics, czezárevics, czárevna, zemsztvo, szta-
roszt, szotnya, verszt, — burnusz, sejkh, khalifa, 
padisah, sah, efendi stb. 

Átírjuk azonban magyarosan a latin-irású 
ítmy el vek szavait is (a horvát, szlovén, tót, 

cseh, lengyel szavakat), továhbá az olah nyelv 
szavait, mert betűik sokszor nagyon eltérők s 
helyesírásuk közönségünknél nem eléggé isme-
retes ; pl. zsivió, szláca, szetreászka, czine 
mintye. 

Óvakodni kell attól az idegenszerűségtől, 
hogy az ilyen nyelvek szavait német, franczia, 
angol helyesírással ne irjuk, pl. zaiewna. sta-
rost, burnus, chalifa, padischah stb. 

A régi görög szókat a nálunk dívó hagyo-
mányos Írásmód szerint latinosan irjuk, mert 
eleinte a latin nyelv közvetésével kaptuk őket. 
Csak a c helyett irunk, mikor k-nak ejtjük, 
k betűt. Példák: physiokratia, oekonomia, aeti-
ologia, scytha stb.u 

A Simonyi-féle tervezetben az erre vonat-
kozó rész így hangzik: „Ne alkalmazzunk 
idegen szót, ha van a fogalomra helyes magyar 
kifejezésünk. Ne mondjuk az indítvány vagy 
javaslat helyett: propozició, rendelkezés vagy 
intézkedés h. dispozició, intézmény h. institúció, 
határozat h. rezolució, éljenzés h. akklamálás, 
orvoslás h. szanálás, mozzanat h. momen-
tum stb. — Ha azonban mégis kell egyes 
idegen eredetű szókat használnunk, írjuk őket 
magyarosan, a mennyire megszokott hangjaink-
kal és betűinkkel kifejezhetjük. Tehát p. eklézsia, 
prédikáció, március, kánikula, centiméter, hekto-
liter, konduktor, kolera, difteritisz, kinin, próza, 
klasszikus, frázi?, cinizmus, múzeum, dikció, 
anarlúa, reakció, intrika, miniszter, delegáció, 
kvóta, kapacitál, telegrafál, pozitív, zsiráf, 
fdlokszéra stb. 

A mit azonban csak alkalmilag, kivételesen 
használunk, idegen intézmények, szokások nevét, 
az idegen szólásokat, közmondásokat, írjuk 
mindig aláhúzva és nyomassuk dűlt betűkkel. 
így lehet a tribunus plebis latinosan írva, ha 
római dolgokról folyik a szó; így szerepelhet a 
fin de siécle, vagy az audiatur et altéra pars 
elve stb. — Kivételt tesznek továbbá az idegen 
tulajdonnevek. 

Kivételt teszünk még egy-két idegen betűvel, 
melynek átírása bajjal jár. A ch-t p. meg-
tarthatjuk olyan esetekben, mikor a k nagyon 
is távol áll a művelt kiejtéstől, p. technika, 
eunuch (ellenben pátriárka, monarkia, anarkia). 
Az x-et rövidség kedvéért tartjuk meg ksz 
helyett: expedició; de a teljesen meghonosult 
szókban át kell írni: vekszál, fdlokszéra, tak a, 
egzékvál. Sokan a qu átírásától is idegenked-
nek s azt írják: quóta, exequál e. h. kvóta, 
egzékvál (kvártély). A ph helyett mindig f-et, 
az y helyett i-t lehet írni: fizika, filozófia stb." 

Simonyi szerint tehát el kell ejteni az 
eddigi szabályt, mely szerint csakis meghonoso-
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dott idegen szók Írandók magyarosan, mert 
nem tudni, hogy hol van a honosság határa, 
és ezentúl mindazok az idegen szók is, melyek 
a müveitek beszédében mindennaposak, magya-
rosan Írandók. 

Simonyi ugyanis abból az elvből indul ki, 
hogy az általános műveltség nem lehet csakis 
a latin iskolát végzetteknek kizárólagos tulaj-
dona. A művelődésnek manapság már annyi 
útja és eszköze van, hogy egyesek a latin vagy 
görög nyelv ismerete nélkül is nagyon szép 
műveltségre tadnak szert tenni. Azok, a kik 
népiskolát vagy polgárit, ipar- vagy reál- vagy 
felsőbb leányiskolát végeznek, ne legyenek 
kénytelenek egy-egy latin vagy görög eredetű 
szó leírása előtt tehetetlenül töprengeni, hogy 
th val vagy t vei, ph-\ú vagy f-fel, c-vel vagy 
k val, s-sel vagy sz- szel írják-e az illető szót. 

Simonyi szerint semmit sem veszítünk a 
műveltség színezetéből, ha az idegen eredetű 
szókra nézve egyáltalában kimondjuk, hogy 
magyar fonetikus helyesírás szerint irjuk és 
csakis az idegen intézmények, szokások neveire, 
az idegen szólásokra, közmondásokra és idegen 
tulajdonnevekre néz re tartjuk fenn az idegen 
helyesírást. Viszont megengedi a legtöbb 
esetben a eh, az # és a qu használatát; de 
már ph és y helyett mindig f-et és i t irat. 

Az Akadémia azonban nyelvünk jövőjére 
nézve veszedelmet lát Simonyi újításában. Ha 
ugyanis minden idegen szónak, a mit a művelt 
emberek beszédében hallani, minden megválo-
gatás nélkül polgárjogot adunk és a saját 
helyesírásunkat reájok is alkalmazva, őket 
mintegy magunkénak valljuk, tárt kaput 
nyitunk oly idegen szók beözönlésének is, 
melyekre szükségünk egyáltalában nincs s a 
melyek, ha ily előzékenységben részesülnének, 
az eddig helyettök használt jó magyar kifeje-
zéseket végkép kiszoríthatnák s nyelvünket 
egészen elrutítanák. Mutassa meg a beván-

o _ o 
dorlott idegen szó az ő szükséges voltát, az 
ő nélkülözhetetlenségét, küzdje ki macának a 
polgáijogot s ha tényleg meghonosodott, akkor 
fogadjuk csak be magunkénak. Ez volt az oka 
annak, hogy az Akadémia az új helyesírási 
szabályzatában újra kimondja, hogy továbbra 
is csak teljesen meghonosodott idegen szók 
Írassanak magyarosan. 

2. A cz helyett c irását illetőleg. 
Az Akadémia főleg abból az okból döntött 

a cz használata mellett, hogy a magyar szó 
és az idegen szó e tekintetben is azonnal 
szembeötlő legyen, amaz cz-ve 1, emez pedig 
latinosan c-vel íratván. 

Simonyi szerint, ha a latin eredetű szókat 
magyarosan irjuk, akkor semmi sem áll útjában, 
hogy az egyszerűsítés elvének hódolva, a c.?-t 

. egyszerűen c-nek irjuk. A c irása mellett 
szerinte nemcsak gyakorlati okok szólnak, 
hanem a históriai szempont is e mellett van. 
Volf György ugyanis „Kiktől tanult a magyar 
irni és olvasni?" czímű jeles művében kifejti, 
hogy mi csak azért ejtjük c-nek a latin c-t, 
mert mestereink az írás-olvasásban velen-
czei olaszok voltak, a kik a délvidéki cs 
helyett mindig c-t ejtenek. A nagy íóraai 
szónokot: Cicerót a franczia S^iszerón-- nak. az 
olasz Giicsero-nak ejti. Mi velenczeiektől tanul-
tuk az olvasást, azért mondjuk Ciceró-nak. És 
hogy ez csakugyan így van, hogy európai 
kulturánk kezdetén a c-t csakis egyszerű c-vel 
(vagyis z nélkül) irtuk, bizonyítják legrégibb 
nyelvemlékeink. 

A cz irása csak a XVI. században kezd 
lábra kapni, ugyanaz időben azonban fenek 
és ch nak is írják a c hangot, vagyis a 
latin szók mindjobban beférkőzvén nyelvünkbe, 
az irók szükségesnek érzik, hogy a kettős 
értékű vagyis k és c értékű c betűt a magyar-
ban a folyékony olvashatás kedvéért jól meg-
különböztessék. A mint azonban a latin ere-
detű szókat magyarosan irjuk, megszűnik e 
megkülönböztetés szüksége és visszatérhetünk 
nyelvünk eredeti, egyszerű c betűjéhez. 

3. Az a ki, a mi, a mely egybeír áfát 
illetőleg. 

Az Akadémia legjobb iróink példájára 
hivatkozva, nem Íratja egybe e vonatkozó név-
másokat. 

Simonyi ellenben, figyelemmel arra, hogy 
rendszerint egybeirjuk a több szóból álló név-
másokat (önmaga, ugyanakkora, ugyanannyi, 
akárhol, vajmi stb.): a vonatkozó névmásokkal 
is s a hozzájuk tartozó kötőszókat is egybe-
iratja (aki, ami, stb.). 

4. A kettős betűk egyszerűsítésének kiterjesz-
tése a ragos alakokra is. 

Az Akadémia szerint a kétjegyű betűkben, 
minők ly, ny, gy, ty, cs, zs, sz nyújtás esetén 
könnyebbség okáért csak az első jegyet kettőz-
tetjük : pl. feccsen, szisszen, süllyed stb. 

De csonkítatlan kiírjuk a két kettős be tű t : 
1. ha a sor végén a két szótag elválik egy-
mástól ; 2. ha a szótő s a rag közötti határon 
vagy pedig összetételben keletkezik ilyen 
kettős mássalhangzó: asszonynyal, veszsziik, 
észszerűen. 

Simonyi szerint az egyszerűsítés elve diktálja, 
hogy az Írásunkra nézve terhes kettős mással-
hangzókat ne halmozzuk. Mert hangtanilag 
teljesen mindegy, hogy ezt mondom vfssső 
vagy azt, hogy veszszen, mindkét esetben 
egyenlően hosszú S£-t mondunk és tökéletesen 
elég, ha a hosszú sz két s-sel és egy £-vel 

i jelöltetik. Simonyi tervezetében tehát vesszük, 
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asszonnyal éppúgy iratnak, mint vessző, annyi 
és csak szótag-elválasztás esetén ismételjük 
mpg a kettős mássalhangzó mindkét jegyét. 
Nyelvészeink már régtől fogva élnek e rövi-
dítéssel. 

Ime, ezek az eltérések. Egyébként az Aka-
démia, revideált . helyesírási szabályzatának 
bevezető részében határozottan kimondja, hogy 
ezúttal is főleg a „saját kiadványait.«" akarja 
az ingadozást elkerülni. De azt is kimondja 
ugyancsak ott, hogy az Akadémiának nem 
volt s nem is lehetett szándéka, hogy a maga 
megállapodásával útját vágja e téren a hala-
dásnak s a természetes fejlődésnek. Most, hogy 
újra megállapítja szabályait — a mellett, hogy 
a tapasztalt hiányokat kivánja pótolni — éppen 
az a czélja, hogy az újabb irodalmi fejlődés-
ből elfogadja mindazt, a mi czélszerű és 
észszerű. (1. 1.) 

Míg az Akadémia főleg saját kiadványaiban 
akarja elkerülni az ingadozást; addig Simonyi 
az általa szerkesztett helyesírási szabályzatban 
az iskola és a gyakorlati élet követelményeit 
tartotta szem előtt. 

Az Országos Közoktatási Tanács fogja el-
dönteni, hogy Simonyi munkálata csakugyan 
megfelel-e kitűzött czéljának? 

(Buti pest.) Körösi Henrik. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Bálint Sándor-

nénak, a ki szegény tanulóknak 1400 korona 
értékű ebédet osztott ki. 

Kinevezte: Zimányi Kálmán galgói áll. el. 
isk. helyettes tanílóc a türkösi áll. el. nép-
isk.-hoz r. taníióvá; L. Csákány Sándor alamori 
áll. el. isk. helyettes tanítót a verespataki áll. 1 

el. népisk.-hoz r. tanítóvá és az igazgatói 
teendők ellátásával megbizta; Vesmás Sándor 
balázsfalvi Emke isk. tanítót a balázsfalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Balzer Adolf és 
Balzcrné-Gróff Mára jenői róm. kath. oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a tornyai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé és az 
igazgatói teendők ellátásával Balzer Adolf 
tanítót bi/.ta meg; Brix Sándor oki. tanítót 
a ruttkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Jalab András oki. tanítót a medvési áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; özv. Marikovszky 
István ié és Mészáros Malvin rimaszombati áll. 
el. isk. helyettes tanítónőket a íimaszombati 
áll.,el. népisk.-hoz r. tanítónőkké. 

Áthelyezte: Iíamza István taraczközi áll. 
el. isk. tanítót a felső vizniczei áll. el. isk.-hoz 
jelen minősegében; Nyéki György orsovai áll. 
el. isk. tanítót a kis-kun-dorosmai áll. el. 

isk.-hoz jelen minőségében; Rizler József felső-
vizniczei áll. el. isk. tanítót az orsovai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Heim János varjasi 
és Kovács Imre dénesfalvi áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen; Veress Károly és Veressné- Mérai 
Emma tornyai áll. el. isk. igazgató-tanítót, 
illetve tanítónőt a balázsfalvi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségükben és az igazgatói teendők 
ellátásával Veress Károly tanítót bízta meg; 
Molnár Géza verespataki áll. el. isk. tanítót 
a gyulafehérvári áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Pisztory Miklós temes-kutasi áll. el. 
isk. tanítót a szepsi áll. el. isk.-hoj; Ováry 
János maros-tordamegyei kir. tan felügyel őség-
hez berendelt áll. el. isk. tanítót a temes-
kutasi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében és 
az ottani áll. el. isk.-nál az igazgatói teendők 
ellátásával megbízta. 

Jóváhagyta: a györegyházmegyei rém kath. 
tanítóegyesületek és tanítók szövetségének alap-
szabályzatát folyó évi 37.748. szám alatt kelt 
rendeletével; a barsi ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület módosított alapszabályzatát folyó 
évi 37.749. szám alatt kelt rendelettel. 

Nyugdíjat utalványozott: Ign>a Tamás 
nikolinczi gör. kel. el. isk. tanító részére évi 
680 koronát; Scherka György zsombolyai közs. 
el. isk. tanító részére évi 1320 koronát; Kafka 
Miklós kun-szöllősi róm. kath. el. isk. tanító 
részére évi 620 koronát; Sándor Albert nyír-
bátori munkaképtelen közs el. isk. tanító 
részére évi 1000 koronát; Stein János jászó • 
ujfalusi róm. kath. tanító részére évi 1176 
koronát; Kovács Mihály csákvári munkakép-
telen ev. ref. tanító részére évi 1260 koronát; 
Hankó János ináncsi róm. kath. tanító részére 
évi 880 koronát; Orosz Endre kövii munka-
képtelen ág. hitv. ev. tanító részére 680 
koronát; Rtdics József diósberényi róm. kath. 
tanító részére évi 1140 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
néh. Fried Ármin nyíregyházai izr. volt tanító 
özv., sz il. Stem Regina és kiskorú árvája részére 
együtt évi 774 korona 66 fillért; néh. Pásttor 
József volt tisza-eszlári nyu^. ev. ref. tanító 
özv., szül. Puskás Mária és két kiskorú árvája 
részére évi 400 koronát; Magenhauer Lipót 
nagy-kikindai r. kath. tanító özv., szül. Gaspatics 
Francziska részére évi 600 koronát; Hoffmann 
Rókus nagv-bikácsi közs. el. isk. tanító özv., 
szül. Venczler Anna részére évi 450 koronát; 
néh. Kcrschbaummayer Nándor hidegségi róm. 
kath. volt tanító özv., szül. Pa'ier Veronika 
részére évi 300 koronát és egy árvája részére 
50 koronát; néh. Sándor László nyug. volt 
mezőcsávási gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Sándor Mária részére évi 300 koron í t ; néh. 
Gaál József ó-kécskei ev. ref. tanító özv , szül. 
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Krikk Irén részére évi 551 koronát; néh. Málik 
József sepsi szt-györgyi áll. polg. leányiskolái 
t tnító özv., szül. Gyárfás Etelka és József 
nevű kiskorú árvája részére évi 1218 koronát: 
néh. Laky Károly nyug. volt borzsovai ev. ref. 
tanító özv., szül. Balog Zsuzsanna és 2 árvája ' 
részére évi 425 korona 32 fillért; Ilorkay 
György birancsi r. kath. volt tanító özv., szül. 
Sntlyák Anna részére évi 300 koronát; néh. 
Demle István nyug. némedi ág. hitv. ev. tanító 
özv., szül. Nagy Karolina részére évi 535 
koronát; néh. Schrantz Károly járeki ág. ev. 
tanító özv., szül. Winkler Rozina és 3 kiskorú 
árvaja részére együtt évi 777 koronát; néhai 
Hegedűs János mezőtúri nyug. volt . ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Giese Zsuzsánna 
részére évi 616 koronát. 

Tauítói árvaházba leendő fölvételét el-
rendelte : néh. Somogyi György volt szabadi 
r. kath. tanító Olga nevű árvájának a kecske-
métibe ; néh. Mátyás Boldizsár volt szász-
nyiresi ev. ref. tanító Béla nevű árvájának a 
kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
H. Gáspár. 800 kor. fizetéshez, ha 2 szobás 

lakás is van konyhával, nem köteles az iskola- i 
föntartó kertilletményt is adni. Számos esetben 
volt már ily vila, de azt mondták: a 300 frt 
minimumnál annyival többet adnak, hogy 
a kert értéke is kitelik. Ma ez a gyakorlat. 
A budapesti tanítók sem kapnak kertet, sem 
külön kertilletményt; hanem fizetésök összege 
pótolja a negyedholdnyi kert értékét. — A. B. 
Kis-Kálna. Ön szives volt hozzánk a Tanítók 
Háza gyufájának egy dobozát beküldeni, 
melyről azt hiszi, hogy hamisítvány, mivel 
más jelzésű czímkére van a mi gyújtónk 
czímkéje ráragasztva. Erről nekünk már régóta 
tudomásunk van s lapunk 17. számának Tanács-
adójában (14. oldal „E. K. Sümeg" jel alatt) 
már meg is üzentük, hogy a gyulai gyáros 
egy magánfél fölebbezése miatt hónapokig nem 
gyárthatott skatulyákat s így meglevő egyéb 
skatulyáit használta föl a Tanítók Háza gyufája 
számára; most azonban, a magánfél fölebbe-
zéiét a keresk. minister elutasítván, már hóna-
pok óta semmi akadálya sincs a skatulya-
gyártásnak s azok a gyanút keltett dobozok 
lassankint kiszorulnak a forgalomból. Meg-
nyugtathatjuk, hogy azok a „gyanús dobozú" 
gyújtók is Beisner Emánuel gyulai gyárából 
valók, tehát mag\ ar ipartermékek voltak. Ebben 
a tekintetben az Eötvös-alap gondosan ellenőrzi 
a gyárost. Bazgóságáért fogadja hálás köszö-
netünket. — F. K. Kolozsvár. A Tanítók 
Házába való fölvétel pontozatait lapunk mai 

számának Különfélék czímű rovatában közöljük; 
kérdéseire abból választ nyerhet. Az Eötvös-
alap „szabad asztalára" vonatkozó pályázatot 
egyik közelebbi számunkban fogjuk közölni. — 
K. Z. Pécs. Tehet magánvizsgálatot, ha a 
ministeriumtól engedélyt kap. — 31. Ií. 
Z.-Szima. „Állami kézügyességi tanodát" nem 
ismerünk; Budapesten van orsz. nőipariskola, 
de annak nincs internátusa. — N. Z, A hit-
tanból vizsgálja meg a fiút az anyaegyház 
plébánosa avagy káplánja; vagy pedig a far-
kasdi-falvai tanító, ha erre egyházi hatóságától, 
engedélyt kapott. — B. J. Apátmarót. 1—2. 
Nem lehetett kötelezni a fiút arra, hogy a 
mindennapi, egyszersmind az ismétlő-iskolába 
is járjon. 3. Ha mégis járt mind a kettőbe, 
köteles lett volna az ismétlő-iskola závóvizs-
gálatán megjelenni, annál is inkább, mivel a 
mindennapi iskola 6 osztályát elvégezte, éle-
tének 12-ik évét is betöltötte s így inkább 
az utóbb említett iskolának volt törvény 
szerint növendéke. 4. A fiút mind a két 
iskolába beíratni joga volt a gyámnak; de 
önök az év elején figyelmeztethették volna 
arra, hogy nem köteles a fiú mind a két 
iskolába járni. így elejét vehették volna a 
tanév végén kiütött háborúskodásnak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete 

f. hó 13.-án tisztelgett Wlassics ministernél. 
A ministernek Kozma László elnök átnyújtotta 
az egyesület emlékiratát az állami tanítóság 
fizetése ügyében s egyúttal azt kérte, hogy 
segélyezze az állami tanítók egyesületát. A 
küldöttség szónoka nagy hálával emlékezett 
meg az új állami iskolai gondnoksági utasítás-
ról is és megköszönte a ministernek azt a 
kegyességét, hogy e nagyszabású munka elké-
szítésénél az egyesületet is meghallgatta. Végül 
arra kérte a ministert, hasson oda, hogy az 
állami tisztviselők fizetés-ügyének rendezésénél 
az állami tanítók is képességüknek meg-
felelő fizetésjavításban részesüljenek. A minis-
ter nagyon szívesen fogadta a küldöttséget, 
megígérte, hogy mint eddig, úgy ezután is 
mindent megtesz az állami tanítóság érdekében 
s kijelentette, hogy az új gondnoksági utasítás 
megvalósításától sokat vár és számít a tanító-
ság lelkes és odaadó munkásságára. Azt pedig 
nagyon természetesnek tartja, hogy az állami 
tisztviselők javadalmának rendezésénél az állami 
tanítói kar javadalma is rendeztetni fog. A 
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küldöttséget Zsilinszky Mihály államtitkár is 
nagyon szívesen fogadta. O. ö 

— Világ folyása. Király Ö Fölsége f. hó 
12.-én Bécsből Prágába utazott, a hol a lakos-
ság nagy fénynyel és nagy örömmel fogadta. 
A prágai lapok vezérczikkekben ^méltatták e 
királylátogatás nagy jelentőségét. Általános az 
óhaj, Logy a király prágai tartózkodása át-
hidalja az ellentéteket a csehek és németek 
közt. F. hó 13.-án a hódoló küldöttségek egész 
sorát fogadta O Fölsége Prágában. Ugy az 
üdvözlő-beszédek, valamint a király válaszai 
mind részben cseh, részben német nyelven vol-
tak megfogalmazva és elmondva, a mi a 
királynak azt a tendeneziáját árulja el, hogy 
Csehország hivatalosan is mindenképpen két-
nyelvű országnak tartassák. — Az olasz képviselő-
házban Prinett', külügy minister, a ki még nem is 
olyan régen ellenzője volt a hármas-szövet-
ségnek, a külügyi vita kapcsán nagyszabású 
beszédet tartott, melyben azt állította, hogy a 
hármas-szövetség, melyről az o'asz közvélemény 
tíz évvel ezelőtt azt hitte, hogy oka az olasz-
franczia viszony elhidegülésének, azóta bebi-
zonyította békés természetét; ez a szövetség 
az olasz politika szilárd alapja s az európai 
béke hathatós támasza. Erre az olasz kép-
viselőház 205 szóval 196 szavazat ellenében 
megszavazta a külügyministerium költségveté-
sét, a mi Prinetti és a hármasszövetségi poli-
tika győzelmét jelenti. — Délafrikából Botháné, 
a burok fővezérének a felesége, Európába 
jött és Hágában harmadfél óra hosszat beszél-
getett Krügei rel, majd pedig Brüsszelbe utazott. 
Botháné állítólag azért jött Európába, hogy 
Krügert és környezetét az otthon való hely-
zetről fölvilágosítsa s rábeszélje a körülmé-
nyekhez képest méltányos béke megkötésére. 
Az angolok sehogy sem bírnak ugyan a búrok-
kal, de a búrok ellenálló képességének a dol-
gok természetes rendje szerint mégis csak 
apadnia kell s ha bekövetkezik a végkimerü 
lés: nem lesz meg a lehetőség olyan előnyös 
béke kötésére sem, mint a milyenre ma van. 
Ez minden föltevés szerint Bothánénak a 
missziója. Csakhogy Kriiger nem akar engedni 
és állítólag, a búr vezérek is az.t határozták 
Schalk-Burger helyettes elnökkel élükön, hogy 
a küzdelmet folytatják. 

— Az Eötvös-alap közleményei vannak 
lapunk mai számához mellékelve; fölhívjuk t. 
olvasóink figyelmét e közleményekre és ismé-
telten ajánljuk úgy az „árva-alap "-nak, mint 
az Eötvös-alap ipari czikkeinek a fölkarolását. 
Az Eötvös-alap méltán elvárhatja minden ma-
gyar tanítótól, hogy a Tanítók Háza föntartására 
irányzott törekvéseiben mindenképen támogassa. 

— Az Uránia czímű népszerű tudományos 
folyóiratnak, melyet Molnár Viktor közre-
működésével Klupathy Jenő és legifj. Szá.-z 
Károly szerkesztenek, megjelent a 6. sí ám i 
rendkívül gazdag tartalommal. Az első oldalon 
a király legújabb arczképét látjuk. Marczali 
Henrik „Magyarország történetéről" ír, Chol-
noky Jenő arról, hogy „milyen a Föld kérge 
a Balaton vidékén ?", Pallagi Gy. „az energia 
megmaradásáról", Kupa ay F. „Aladd'n bűvös 
lámpájáról." Körösi Henriknek lapunk mai 
számában közölt czikke „a magyar helyes-
írásról" egyidejűleg az Uránia 6. füzetében 
is megjelent E kitűnő folyóirat ára egy évre 
8 K. Melegen ajánljuk. 

— A magyarországi tanítóképzésről 
Schlosz Lajos bácstopolyai kartársunk, a ki a 
német szaklapokat állandóan értesíti a ma-
gyarországi tanügyi mozgalmak és események 
felöl s ezzel a dicséretes működéssel hasznos 
szolgálatot tesz haz íjának, a Góthában meg 
jelenő „Pádagogische Bliitter für Lehrerbildung 
und Lehrerbildungsanstalten" czímű előkelő 
folyóirat folyó évi 6. (junius 1.-én megjelent) 
számába tartalmas, szép czikket írt. Kívánatos 
volna, hogy a román, szerb és horvát szakla-
pokban is jelennének meg hasonló ismerteté-
sek magvarországi tanítók tollából. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. Az „ Eötvös 
alap" (Országos Tanítói Segély egyesület) a 
„Ferencz József Tanítók Házábana létesített 
internátusnak fizetéses, egész vagy félingyenes 
és alapítványi helyeire az 1901/1902-ik taH-
évre ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
ezen helyekre a budapesti tudomány- és mű-
egyetemen vagy egyéb fő- és szakiskolákon 
tanuló tanítók, tanárok és a tanügy i téren 
működő egyének kiváló előmenetelő, példás 
magaviseletű fiai, a kik egyszersmind az 
„Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély egyesü-
letnek) rendes vagy rendkívüli tagjai s a k i i 
ezen kötelezettségüknek az alapszabályokban 
körülírt módozatok szerint mindenben meg-
feleltek. 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 tanulmányaiknak folytatásához 
szükséges előtanulmányaikat legalább is álta-
lános jó eredménynyel végezték. A fölvételre 
folyamodók pályázati kérvényükhöz mellé-
kelni tartoznak: 1. születési bizonyítványukat; 
2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi maga-
viseletükről szóló bizonyítványaikat; 3. azt 
az okiratot, hogy a Tanítók Házába a föl-
vételt jogosan kérhetik; 4. vagyoni és csa-
ládi viszonyaikról szóló hiteles és kimerítő 
bizonyítványt; 5. esetleg ha a pályázó vak-
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mely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az 
illető alapító ajánló levelét; 6. hatósági 
orvos bizonyítványt. Mindaddig, a míg jobb 
előmenetelő folyamodók vannak, ezeknek a 
fölvételnél elsőbbség adatik. Egyenlő előmene-
telő folyamodók közül az árvák és a nagyobb 
számú családtaggal megáldott szülők gyermekei 
részesíttetnek elsősorban jótéteményben. Alapít-
ványnyal bíró egyesek, egyesületek, jogszemé-
lyek ajánlattételüknél ezen elveket szintén 
figyelembe venni kötelesek, miért is az illető 
alapítványra pályázók összes okmányai az aján-
lattal az „Eötvös-alap" osztóbizottságának 
julius 10.-ig bemutatandók. Később érkező 
ajánlatok nem vehetők figyelembe. A Tanítók 
Házába, fölvételt nyert ifjak az egész tanéven 
át lakást, fűtést, világítást,, felügyeletet, reggelit, 
vacsorát, mosa'ást és esetleges orvosi kezelést 
élveznek. Az egész fizetéses helyek ára havi 
25 koronában, a félfizetéses helyek ára pedig 
havi 13 koronában állapíttatott meg. Ezen 
kedvezmények igénybe vétele, mindenkire egy-
aránt kötelező. A hiánytalanul fölszerelt kér-
vények az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói 
Segélyegyesület) elnökségéhez czímezve, 1901 
év julius hó 10.-ig nyújtandók be Peres Sándor 
titkárhoz (V7III., Szentkirályi-utcza 47. sz.). 
Az alapítványi helyekre pályázók kérvényeiket 
ugyancsak az Eötvös-alap elnökségéhez czí-
mezve az alapítványt tett egyesek, egyesületek, 
jogszemélyek útján, azok ajánlataival ellátva 
küldik be, 1901 julius 10.-ig az „Eötvös-
alap" titkárához. A kérvények fölött 1901 
augusztus hó 20.-án az „Eötvös alap" osztó-
bizottsága határoz. Az „Eötvös-alap" (Orsz. 
Tanítói Segélyegyesület) nevében: Péterfy 
Sándor, elnök. Peres Sándor, titkár. 

— A Taní tók Házáért . Lelkes czikket írt 
a „Nagybánya és Vidéke" ez. lap folyó évi 
junius 2.-Í számában Doroghy Ignácz, nagy-
bányai igazgató-tanító, melyben általában a 
magyar ipar támogatására és különösen a mi 
főiskolai internátusunk javára jövedelmező 
Tanítók Háza gyufája fölkarolására buzdít. 
Kérjük t. kartársainkat: kövessék országszerte 
Doroghy Ignácz példáját s ismertessék meg a 
mi iparczikkeinket a hazafias vidéki sajtó útján 
a nagy közönséggel. A siker biztos, mert a 
szülők, ha megismerik, szívesen fogják e téren 
a tanítók ügyét támogatni. — A tanítóság 
általában, dicséretére legyen mondva, szépen 
buzgólkodik országszerte a mi iparczikkeink 
terjesztése érdekében, bár még mindig nem 
tesz annyit, mint a mennyit befolyásánál fogva 
tehetne. De most csak az érem szebbik oldalát 
tekintsük és jegyezzük ide az örvendetes moz-
zanitckat. Kaposvárt Húber János nyug. 
tanító dicséretes buzgalmat fejt ki iparczik-

keink érdekében s működésének már szép 
eredménye van. Tápió-Sülyön Kováts Vilmos 
róm. kath. kántortanító ajánlatára Péter József 
és Beck Ignácz kereskedők hozatták meg és 
árulják a „Tanítók Háza gyufáját" és „szap-
panját". Ugyancsak Kováts kartársunk a „Nagy-
kátai Hirlap" 14. és 21. számaiban ismertette 
a Tanítók Háza intézményét s ennek kapcsán 
fölkérte a kereskedőket iparezikkeink árulá-
sára. Iparczikkeink agilis terjesztése körül még 
következő kartársaink buzgólkodtak és buzgól-
kodnak: Brix Síndor tanító (Nagy-Zalatna) 
gyufánkat és szappanunkat bevezette Beisz 
József ottani kereskedőnél ; Darvay Péier 
polg. isk. igazg. (Titel) ugyanezeket Sclimidt-
mayer F. és fia ottani kereskedőczégnél; 
Wéber József tanító (Izabellaföldön) szappa-
nunkat propagálta; Bródy Béla tanító (Nagy-
Megyer) szappanunkat bevezette Schlesinger 
Gyula kereskedőczégnél; Trencíényi Adolf 
tanító (Tolcsva) szappanunkat propagálta; 
Hartl György tanító (Romhány) szappanun 
kat meghozatta; Koppé Sándor tanító (Iszka) 
szappanunkat propagálta ; Jakab Fülöp tanító 
(Baranya - Nádasd) szappanunkat bevezette 
Herger Sándor kereskedőczégnél; Mannheim 
J. Henrik Zemplén-Szimán Szrulovits M. ke-
reskedővel megrendeltette úgy a gyufát, vala-
mint a szappant; özv. Spitz Jánosné állami 
óvónő ajánlatára Nagy-Szőllősön a Taub M. 
czég rendelte meg a mi iparczikkeinket. 

— A Tanítók Háza s Eötvös-alap javára 
szépen sikerült iskolai ünnepélylyel öss/ekötött 
népmulatságot rendezett a füzesgyarmati tan-
testület. Az anyagilag, de különösen erkölcsi-
leg sikerült mulatság bevétele 120"58 korona, 
kiadása 40'58 korona, maradvány 80 korona 
mely felerészben a Tanítók Háza békés megyei 
szoba-alapja javára, felerészben a füzesgyar-
mati tanítók Eötvös-alap 50 koronás részes-
jegyeinek törlesztésére fordíttatik. Azoknak, 
kik a nemes czélt szemelőtt tartva, a mulat-
ság anyagi s erkölcsi sikerét emelni közre-
működtek; — de különösen, kik az anyagi 
siker eléréséhez fölülfizetésekkel is hozzájárul-
tak — névszerint: Bies Gy. 60 f., Schenk A. 
1-2 K„ Horváth Gy. 10 f , Harstein 10 f , 
Gidai Sándor 60 f., Símig I. 1 K., Neubauer E. 
60 f., Borsothy G. 1 K., özv. dr. Balog Károlyné 
60 f , Nagy Mária 20 f., Lengyel L. 1 K. — 
e helyen is köszönetet mond a tanító-testület. 

— A Tanítók Háza szappanját ország 
szerte szépen fölkarolta a tanítóság, de azért 
még sok a tennivaló, hogy főiskolai interná-
tusunk ebből az általánosan dicsért iparczikk-
ből nagy hasznot lásson. Ha t. kartársaink 
országszerte fölkarolják ezt az iparczikket s 
azt ismerőseiknek ajánlják, az Eötvös-alap ezen 
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a réven több ezer K. évi jövedelemhez juthat, 
a melyet a Tanítók Háza folyó kiadásaira, 
tehát a ministeriummal szemben magára vál-
lalt föntartásra fordíthat. Kérjük ennélfogva 
t. kartársainkat : karolják föl a „Tanítók 
Háza szappanját", melyet 5 kilós csomagokban 
birmentescn küld meg lev. lapon tett meg-
rendelésre bárhová a központi raktár (Láng 
M. A. és Társa, Budapest, VI. ker., Lázár-u. 
12. sz.) Arra is kérjük a t. kartársakat, hogy 
a kereskedő uraknak ajánlják megrendelésre e 
jó minőségű iparczikket, de figyelmeztessék 
őket, hogv rájuk nézve előnyösebb a ládában 
való megrendelés. Reméljük és elvárjuk a 
tanító urak buzgóságától, hogy rövid időn 
belül nem lesz községe Magyarországnak, 
melyben ne fogyasztanák a „Tanítók Háza 
szappanját." 

— Rövid h i rek . A Tanítók Háza javára 
a mezőkeresztesi ev. ref. és r. kath. iskolák 
tanítói dicséretreméltó egyetértéssel népmulat-
ságot rendeztek, mely 80 K.-t jövedelmezett. 
A szép sikerhez ragyban hozzájárult Koritics 
Vilmos gyógyszerész és gondnok, a ki a 
rendezőknek 18 K. értékű tűzijáték-tárgyat 
ajánlott föl. — Kérelem. Miiller Kálmán kántor-
tanító fölkéri Tapolcza és Balaton-Füred vidéke 
tanítóit, hogy a mindszentkáli szövetkezetben 
vásároljanak, a hol Tanítók Háza gyufáját 
és szappanját is kaphatnak. — Tanítók fiai 
intemátusa nyílik meg a pécsi püspök jóvol-
tából már szeptemberben Pécsett. Az egyház-
megyei tanítók fiai számára létesítendő inter-
ná ust a tanító-képző-intézettel kötik össze. — 
Pályásat vezérkönyv írására. A „Háromszék-
vármegyei tanítótestület" a saját, valamint az 
„Erdővidéki tanítótestület" és a „Kézdi-orbai 
róm. kath. tanítóegyesület" tagjai számára 
földrajzi vezérkönyv megírására pályázatot hir-
det. A pályadíj 200 K., határidő: 1902 junius 
30.-a; a pályamunkák M. Szélcely János 
elnökhöz küldendők Kézdi-Vásárhelyre. — 
Tanítók Háza estélyét rendeztek a kolozsmegyei 
tantestület örményesi és Teke-vidéki fiókköré-
nek tagjai Tekében folyó hó 1.-én, mely min-
den tekintetben jól sikerült. A bevétel 309 K., 
a kiadás 119 K. s így a tiszta jövedelem 119 K. 
volt. Fölülfizettek: gróf Teleky Ferencz 40 K.; 
Dózsa Endre 20 K.; Gyulát/ Richárd 20 K.; 
dr. Tóth Endre 20 K.'; Gaal Gyula 10 K.; 
Pap Zoltán 10 K.; Veszprémy Antal 10 K.; 
Straub János 4 K.; Makkay Miklós 2 K.; 
Bitay Gábor 1 K.; Jánossy Pál 1 K.; Keresztes 
Aurél 1 K.; Debreczeny Gy. 1 K. és Nagy 
Lajos 1 K. — A csíkmegyei ált. tanítóegye-
sület Csík-Szeredán közgyűlésével kapcsolatban 
a Tanítók Háza javára nagyon sikerült műked-
velői előadást és tánczmulatságot tartott, me-

lyen megjelent a társadalom szine-java. A mu-
latság tiszta jövedelme 418 K. volt. — Gyűlések. 
A szegzárdvicléki róm. kath. néptanítóegyesület 
junius 27.-én délelőtt 10 órakor Szegzárdon 
rendes közgyűlést tart. A vasmegyei általános 
tanítóegyesület folyó évi rendes közgyűlését 
Szombathelyen, a vármegyeház nagytermében 
junius hó 27.-én tartja meg. A somogymcgyei 
tanítóegyesület folyó évi rendes közgyűlését 
junius 25.-én Kaposvárott a vármegyeház 
nagytermében tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Kováts Ferencz (Magasfok) 30 f.; 
Bajzák Károly (B.-Monostor) 30 f.; talpasi 
áll. iskola tantestülete 2 K.; bihar-mező-keresz-
tesi tanítók (az általuk, név szerint Karsay 
János, Eszenyi Károly, Költő Gyula és Petrá-
sovies János .kartársak által rendezett nép-
mulatság jövedelméből) 80 K.; Deák Lajos kir. 
tan. tanf. (Maros-Vásárhely) 10 K.; Peták 
István gyűjtése (Gölniczbánya) 12 K. 40 f . ; 
Hoffmann Károly (N.-Bocskó) 50 f.; varannói 
áll. iskola tantestülete (általa a felsőzempléni 
köri gyűlés alkalmával rendezett tombola tiszta 
jövedelméből) 50 K.; b. Kemény Arpádné 10 
K. és Fröhlich Albinné 5 K. (beküldte az 
általa rendezett majális 24 fillér jövedelmével 
együtt Lázár József) = 15 K. 24 f.; Oravecz 
Júlia (Felső-Gagy) 30 f . ; Habermann József 
10 f. — 2. Eötvös-alapra: varannói áll. iskola 
50 K. — Vörösmarty-szoborra: Péntek János 
küldeménye (az aradszentmártoni áll. el isk. 
filléres gyűjtése) 6 K. 84 f. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 
52. sz.) 

— Halálozások. Diera János nép- és ipar-
iskolai igazgató-tanító Német-Prónán (Nyitra-
megye), működésének 18-ik, életének 44-ik 
évében hosszú szenvedés után elhunyt. — 
Gitling János Zalamegye Prága községi volt 
róm. kath. népiskolai nyugalmazott tanító, 
életének 67-ik évében hosszas szenvedés után 
folyó hó 2.-án Püski községben elhunyt. Áldás 
emlékökre ! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tarta lom : Az egyesületi élet fejlesztése. Lány 
Mihály. — A felsőbb leányiskola új tanterve. — 
Elhagyott gyermekek állami gondozása. — A ter-
mészetrajz tanítása. Gorzó Dénes. — Egyesületi élet. — 
Szünóra : Az új magyar helyesirás. Körösi Henrik. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Ösztöndíj-pályázat. 
Az 1901—1902. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösz-
töndíj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén levő és nyilvánossági joggal bíró gimná-
ziumoknál, reál-, polgári iskoláknál a kereskedelmi 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növen-
dékek tarthatnak igényt, kik ezen középiskolák IV. 
vagy V. osztályát általános jeles eredménynyel 
végezték, az erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet 
nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl: 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 

bizonyítványával. 
2. A tanuló 1900/901. tanévi bizonyítványával, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi 
nyilvános joggal bíró gimnázium, reál-, polgári 
iskola IV. vagy V. osztályát általános jeles elő-
menetellel és jónak minősített erkölcsi magavise-
lettel végezte. 

S. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
föltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és milyen alapból. 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló kereskedelmi 
tanulmányait a fiumei állami elemi felső kereskedelmi 
iskolán fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is 
ide értve, ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumboz czímzendők és 1901. évi 
julius hó 10-ig a fiumei állami felső kereskedelmi 
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl, legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igaz-
gatóságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamod-
ványok nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 19Ö1. évi május hó 23-án. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(28, h—III—3) ui. kir. ministertől. 

Pályázati hirdetés. 
A X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 

(1600) ezerhatszáz korona évi fizetéssel és szabály-
szerű lakbérrel javadalmazott három segédtanfel-
ügyelői állásra pályázat nyittatik. 

Pályázhatnak oly egyének, kik legalább népiskolai 
tanítói képesítéssel birnak. A kik több hazai nyelvet 
beszélnek, előnyben részesülnek. A pályázati kér-
vényhez csatolandók : a folyamodónak végzett tanul-
mányait, eddigi szolgálatát, egészségi állapotát és 
nyelvismereteit igazoló bizonyítványok. 

Pályázati határidő folyó évi junius hő huszadika. 
A vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímzett 
kérvények az illető kir. tanfelügyelőség útján nyúj-
tandók be, a mely tankerületben a folyamodó lakik. 
Határidőn túl, vagy nem szabályszerű úton benyújtott 
kérvények figyelembe vételre nem számíthatnak. 

Budapesten, 1901. évi május hó 21-én. 
A minister meghagyásából: 

(29/h—III—3) Molnár, 
minigteri tanácsos, elnöki titkár. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Okleveles tanító kerestetik egy próbaévre 800 

korona, véglegesítés- esetén 1000 korona fizetés, 
ötödéves korpótlék, szabad lakás, fűtés és világítás 
mellett. Bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványok 
julius 15-ig intézendők az: északmagyarországi egye-
sített kőszénbánya- és iparvállalat-részvény társulat 
báayagondnokságához Bag lyasa l ja (u. p. Salgó-
tarján.) (472—III—2) 

A l iebl ingi (Temesmegye) ágost. hitv. evang. 
egyházközség az újonan rendszeresített ötödik és 
hatodik népiskolai tanítói állásra két okleveles 
tanítót keres. Egy-egy állás fizetése: az egyháztól 
negyedévi részletékben 250 korona, 2'A hold szántó 
50 korona értékben, 24 korona tanítói nyugdíj-
illeték ; az államtól : 500 korona. A tannyelv : 
magyar-német. Kántori szolgálat nem kívántatik. 
A kellően fölszerelt folyamodványok junius végéig 
a lieblingi ágost. hitv. evang. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (488—III—3) 

A kazsoki (Somogymegye) ev. ref. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: készpénz, 
gabona, fa, föld, kert, tandíj, stóla, — összes értéke 
az e. m. fölszámítás szerint 1004 korona, ismétlő-
iskolásokért 30 kor. Lakás: 2 szoba, egy konyha, 
kamra s melléképületek. Fölszerelt kérvények julius 
10-ig a n. t. esperes úrhoz küldendők Tengőd (Tolna-
megye). Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Füstös István, ref. lelkész. (481—III—3) 

Az áji ev. ref. leányegyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 270 korona állam-
segélylvel évi 800 korona s ötödéves korpótlék. 
Pályázati kérvények folyó évi julius 10-ig ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz, Szádellő, u. p. Torna, küldendő. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 

(500—II-2) 
Nagysza lonta nagyközségben lemondás folytán 

egy községi óvónői állás üresedésbejövén, arra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Fölhivatnak a pályázni 
szándékozók, kik ezen 900 korona évi készpénz-
fizetés, 240 korona dajkatartási díj, természetbeni 
lakás és 24 köbméter tűzifával javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, kellőleg fölszerelt kérvényüket, 
Nagyszalonta nagyközség óvodabizottságának elnöke, 
Csorvássy István ügyvéd úrhoz, a f. évi junius hó 
23-ig annál is inkább adják be, mivel a később 
érkezett pályázati kérvények figyelembe vétetni 
nem fognak. Az állás f. évi julius hó 15-én elfogla-
landó. Kelt Nagyszalontán, 1901. évi május hó 22. 
Nagy József, bíró. Erdélyi Gyula, főjegyző. 

(494—II—2) 
A vallásalap által fentartott puszta-e cseghi 

róm. kath. elemi népiskolai tanítói állomásra f. évi 
junius 2í-ére pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
1. az alapítványi uradalom részéről előleges havi 
részletekben fizetendő 600 korona évi fizetés, termé-
szetbeni lakás az iskolaépületben, és ehhez tartozó 
gazdasági mellékhelyiségek használata, 2. az alapít-
ványi uradalmi haszonbérlők által előleges negyed-
évi részletekben kiszolgáltatnak — nyugdíjba be 
nem számítható — 10 hl. buza, 4 hl. árpa, 4 szekér 
tüzelőszalma, továbbá 1 hold tengeriföld bevetve, 
tizenkettedhold veteményföld és egy darab koczá-
nak s egyszeri szaporulatának nyári legeltetése. 
Fölszerelt kérvények Frőhnert Lajos alesperes-ple-
bánoshoz Dévaványára küldendők. (506—II—2) 

Nyitra-Szakolczai ev. egyház második tanítói 
állomására augusztus elsejéig pályázatot hirdet. 
Javadalom : lakás, 360 fr t készpénz, két oífertorium, 
temetési stőlák, öt öl tűzifa, 809 Ql-öl szántó haszon-
élvezete. A megválasztott köteles szükség esetén 
kántori teendőkben is segédkezni. Lelkészi hivatal. 

(524—III—2) 
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Bölcskel református segédtanítóságra okleveles 
vagy képezdevégzett tanító kerestetik. Fizetése 
nyolczszáz korona havi részletekben, bútorozott lakás-
sal. Kérvények julius elsőig Dömötör lelkészhez kül-
dendők. (509—II-2) 

A dobozi (Fehérm.) községi tanítói állásra pályáz-
hatnak augusztus 15-ig ev. reform, okleveles tanítók. 
Fizetés : mindennapi és ismétlő-iskolások tanításáért 
600 korona és lakás, kántorságért és vallástanításért 
az egyháztól 80 korona. Községi iskolaszék elnöke. 

(507—II—2) 
A l lptótepl icskai róm. kath. II. tanítói állomásra 

julius 25. pályázat hirdettetik. Összjövedelem 800 
korona. Szabad lakás. Tanítási nyelv: tót-magyar. 
Pályázati kérvények Platthy Zsigmond plébános, ker. 
tanfelügyelőhöz Liptó-Szent-Ivánba küldendők. 

(516—II—2) 
A Jászkisérl ev. ref. egyház pályázatot hirdet 

egy tanítónői állomásra, melynek javadalmazása 
900 korona évi fizetés, a törvényszerű ötödéves kor-
pótlék és 200 korona lakásbér évnegyedes előleges 
részletekben. A tanítónő kötelessége lesz az egyház-
tanács által kijelölendő osztályok vezetése és a 
felsőbb leányosztályokban heti 2 órán a női kézi-
munka tanítása. Pályázhatnak ev. ref. vallású okle-
veles tanítónők, kik fölszerelt kérvényeiket f. évi 
julius 15-ig a lelkészi hivatalhoz beküldhetik. Jász-
Kisér, 1901 junius 6. Fejes Dániel, lelkész. 

(518—II—2) 
A bulkeszi (Bácska) ágost. evang. német tan-

nyelvű elemi népiskola I-ső vegyes osztályának 
tanítói állása, az illetőnek állajni tanítóvá történt 
kinevezése folytán, megüresedvén, ezen, 800 korona 
fizetéssel és 100 korona lakáspénzzel javadalmazott 
tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Kellőkép 
fölszerelt kérvények julius 31-ig az iskolaszéki elnök-
séghez intézendők. Az ág. ev. iskolaszék. 

(522—III—2) 
A teklafalul (Somogym., u. p. Gyöngyös-Mellék) 

községi iskolai osztálytanítói állás megüresedett. 
Javadalma : 800 korona évi fizetés, egy öl kemény 
tűzifa, egy szobából álló lakás. Elfoglalandó f. év 
szeptember elsején. Erre pályázatot hirdetek; kér-
vények, fölszerelve, hozzám czímzendők f. évi julius 
hó 15-ikéig. Kenedi Károly, i.-sz. elnök. 

(477—II—2) 
Heréd (Nógrádvármegye) r. kath. másod-kántor-

tanítói állomásra pályázatot hirdet. Fizetése 800 
korona, 12 m.-mázsa kőszén, egy bútorozott szoba 
lakásul, kert helyett évenként 10 korona. Kötelessége 
a IY—V—VI. osztály vezetése, az ismétlő-fiúk 
oktatása, kántorságban segédkezés. Ezen állomásra 
okleveles, nőtlen tanítók pályázhatnak. Kérvények 
Szvacsina György plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
f. é. julius 10-ig beküldendők. A később érkezett 
kérvények nem vétetnek figyelembe. (547—II—2) 

A f e l ső -ba rcz ika l (Borsodmegye) ev. ref. kántor 
és tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelme 
államsegélylyel 1000 korona évnegyedenkinti előleges 
részletekben, most épült kényelmes új lakással, nagy 
kerttel. Pályázati határidő jul. 15-ig. Kérvények 
Kerekes János lelkészhez intézendők u. p. Barczika. 

(539-11—2) 
A t omasevácz l községi kisdedóvodánál óvónői 

állás betöltése czéljából pályázat hirdettetik. Ezen 
állás javadalmazása: 600 korona készpénz, a község 
pénztárából előleges havi részletekben, 120 korona 
lakbér-átalány, esetleg szabad lakás az esetben ha a, 
község építtet. Fölhivatnak: u pályázni szándékozók, 
hogy kellőleg fölszerelt kei íiyoiket az óvoda-
felügyelő-bizottsághoz czíme*.* c, legkésőbb i. évi 
julius hó 15-ig alulirt 0vo<ii.-itítügyelő-biz0ttsági 
elnökhöz benyújtsák. Jagodits Mladen, elnök. 

(483—III—2) 

Katholikus kántorságban teljesen jártas tanító 
julius, augusztus, szeptember hónapokra díjmentesen 
segéd- vagy helyettes-kántornak, esetleg nevelőnek 
ajánlkozik. Czím: „Tanító." Orosháza. (545-II-2) 

Állami igazgató - tanító cserél hegyes vidékre. 
Bács-Gyurgyevó , Sólyom. (527—II—2) 

A kuczurai (Bács-Bodroghvármegye) gör. kath. 
orosz tannyelvű III-ad tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelme: 800 korona készpénz 
és 200 korona lakbér fejében. A megválasztott tanító 
köteles az iskolás-gyermekeket templomi énekre 
oktatni és ismétlő-iskolát vezetni. A személyesen 
jelentkező pályázó előnyben részesíttetik. A pályázati 
határidő folyó évi julius hó 12-én és az állomás 
augusztus hó 1-én elfoglalandó. (542—III—2) 

A dudari ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom lakás és kerten kívül: •/« telek 
föld, melynek — a legelő illetőségen kívül — min-
dennemű munkáját az egyház teljesíti; 56 korona 
készpénz, 18 mérő rozs, 4 öl kemény tűzifa; tandíj 
minden iskolástól (circa 120) 2 korona 42 fillér; 
ismétlő-iskolások oktatásáért 30 korona. Az uradalom, 
a pusztai gyermekek helyett, fizet ez idő szerint 
tandíj-váltságot: 80 kor., 180 kgr. rozsot és 6 szekér 
fát. Kötelesség: kántorságon kívül III—VI. oszt. 
tanterv szerinti oktatása, lelkész akadályoztatása 
esetén isteni tisztelet végzése. Az állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Kellőleg fölszerelt kérvények jun. 30-ig 
a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (546—II—2) 

Pályázat. A nagyméltóságú magyar királyi pénz-
ügyi ministerium főigazgatása alatt álló országos 
„Gizella" kincstári fiárvaházban Zólyom-Lipcsén 
(a várban) tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az 
intézet alapszabályai értelmében: 20. §. A tanító 
köteles a reája bízott család növendékeit az igazgató 
fővezetése alatt és utasítása szerint nevelni s vezetni 
úgy az iskolai, mint a házi munkában. E czélból a 
tanítónak saját családbeli növendékeivel egészen 
együtt kell élnie, azaz velük együtt lakni, velük 
közösen étkezni, mindennemű mezei, kerti s egyéb 
munkát a növendékekkel közösen teljesíteni s azo-
kat a munkában saját példája s útmutatásával gya-
korlatilag oktatni, (azonban mindig szem előtt tartva, 
hogy az árvaházban a munka nem czél, hanem csak 
eszköze az erkölcsi nevelésnek); a tanórákban az 
igazgató által reája bízott osztályban és tantárgyak-
ban tanítani; s végre az erkölcsiségre, rendre, pon-
tosságra, tisztaságra és szorgalomra szigorú őrködés 
mellett gyengéd szeretettel bánni növendékeivel. 
21. §. Egy tanító fizetése lakáson, étkezésen, mosá-
son és szolgálaton felül az első évben 600 korona, 
a második és következő években évenkinti 40 korona 
növeléssel mindaddig, a míg tizedig szolgálati évé-
ben 1000 koronára emelkedik fizetése. 22. §. Taní-
tóul csak nőtlen egyén alkalmazható s köteles egész 
életmódját az intézet nevelési s házi rendjéhez 
alkalmazni. 23. §. Mindenik tanító (igazgatón kívül 
van 5) évenkint 14 napi szabadságidőt vehet ki az 
igazgatóval egyetértőleg megállapítandó időben. 
Az állás 3 havi kölcsönös fölmondáshoz van kötve. 
Tan- és nevelési nyelv magyar. Az árvaházban leg-
alább 5 évi kifogástalan szolgálat után az intézettől 
való megválás esetén évi 1000 korona fizetéssel 
javadalmazott állami elemi iskolai tanítói állások 
betöltésénél pályázó a nagyméltóságú magyar kirá-
lyi vallás- és közoktatásügyi ministerium által 
előnyben részesül. A pályázni kivánó okleveles elemi 
iskolai tanítók a „Gizella" árvaház alulirott fel-
ügyelő-bizottságának elnökéhez intézett s okmányok-
kal kellően fölszerelt, 1 koronás bélyeggel ellátott 
kérvényeiket folyó évi junius hó 30-áig Zólyom-
Lipcsére küldjék be. Kelt Zólyom-Lipcsén a várban, 
1901 junius hóban. Csipkay Károly, közigazgatási 

1 bíró, felügy.-biz. elnök. (534—II—2) 
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Orosházán Békésmegyében róm. kath. kántor-

tanítói álláara pályázatot hirdetek. Pályázhat minden 
okleveles kántortanító, róm. kath. valíású és magyar 
nemzetiségű. A pályázat határideje 1901 junius 30. 
Az énekpróba junius 30-ra reggel 8 órára van kitűzve, 
a választás délután 4 órára. A folyamodványokat 
kellően fölszerelve az orosházi róm. kath. plébániára 
kell küldeni. Határidőn túl érkező pályázatok 
figyelembe nem vétetnek. A nép választ. A kántor-
ta ítói jövedelem a következő: 1. 276e'/ieoo kat. 
hond, melynek jövedelme 1500 korona. 2. A szeged-
csalbai vasút által kisajátított föld árának kamatából 
34 korona 8 fillér. 3. A békés-csanádi vasút által 
kisajátított föld árának kamataiból 57 korona 74 
fillér. 4. A kegyuraságtól 5 köbméter tüzelő hasábfa 
(30 korona) és 50 liter tiszta buza (8 korona). 5. Némi 
jövedelem szentmise - alapítványokból és mintegy 
2000 lélek után járó stólailleték. 6. Természetben 
lakás, melyhez tartozik 3 szoba, l konyha, 2 kamara, 
2 istálló, 1 szin és pineze, nemkülönben 12:) négyszög-
öl házikert, végül természetesen a törvény szerint 
esedékes ötödéves korpótlék, illetve korpótlékok. 
Kelt Orosházán, 1901 junius 8. Bázár Gyula, 
plébános. (537—II—2) 

N a g y - B l k á c s községben (nagykikindai járás, 
Toi-ontálmegye) az államilag segélyezett községi 
iskolánál elhalálozás folytán üresedésbe jött , egy 
800 korona tanítói 100 korona kántori évi készpénz-
fizetés, külön szabad lakás, 621 • - ö l n y i udvar és 
kert haszonélvezete,, szabad lakás szalmafűtéssel 
egybekötött kántortanítói állásra pályázat nyittatik. 
Fölhivatnak mindazok kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy képesítésüket igazoló okmányokkal 
fölszerelt folyamodványaikat folyó évi julius hó 6-ig 
ezen községi iskolaszéknél nyújtsák be. Az állás ' 
folyó évi szeptember hó 1-én elfoglalandó. Nagy- j 
Bikács, 1901 junius 3-án. Mettler János, iskolaszéki j 
jegyző. ' ( 5 2 5 - 1 - 1 ) 

A t i szadada i ref. egyház leánytanítói hivatalára 
pályázat hirdettetik alábbi föltételek szerint. Fize-
tése : készpénz 215 korona 30 fillér. Rozs 28 köböl, 
magtárból gondnok által kimérve. 14'A hold (1100 
• - ö l e s ) szántóföl egytagban. 4 hold (1200 • - ö l e s ) 
és 990 • - ö l e s kaszáló. 3 öl kemény tűzifa behordva. 
Eddigiek értéke, földek bérbeadása esetén 1000 ko-
ronára tehető. Korpótlékot jogosultnak állam fizeti. 
Tisztességes lakás, 2 szoba, konyha, kamra, pineze, 
istálló, házikerttel. Megjegyeztetik, hogy fizetés-
nek készpénzre változtatását, egyházi felsőség jóvá-
hagyása mellett, megválasztott köteles leend elfo-
gadni. Kötelessége : 6-osztályú leányiskolát tiszántúli 
egyházkerület C) tanterve szerint vezetni, ismét-
lősöket tanítani. Okleveles pályázók keresztlevéllel, 
esetleges szolgálati bizonyítványnyal fölszerelt kér-
vénye, julius 5-ig, alulirt iskolaszéki elnökhöz beter-
jesztendő. Választás julius 7-én. Állás szeptember 
1-én föltétlenül elfoglalandó. Tisza-Dadán. Szűcs 
Gábor, ref. lelkész, iskolaszéki elnök. Pósta, vasút-
állomás helyben (552—11—1) 

A po zso ny -réc se i németajkú ev. egyházközség 
másodtanítót keres. Javadalmazása 800 korona s 
40 korona fapénz, s egy szobából álló lakás. Köte-
lessége : a IV—VI. oszt. önálló vezetése, ismétlősök 
tanítása, s a kántoriakbani segédkezés, esetleg a 
lelkész helyettesítése. A választás próbaévre történik. 
Pályázati határidő julius 6. Fölvilágosítást ad Schulze 
Ottó, ev. lelkész. ( 5 5 5 _ I I _ 1 ) 

D e m e e s e r b e n (Szabolcsm.) róm. kath. óvónői 
állásra pályázat nyittatik. Javadalmazása jó lakás 
és évi 990 korona, melynek terhére dadáról s az 
óvoda fűtéséről is gondoskodni tartozik. Kellően 
fölszerelt kérvények junius 29-ig hozzám küldendők. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Pósta, vasút hely-
ben. Popovits József, plébános. (541—I—1) 

Az ú j szentanna i áll. segély, községi elemi leány-
iskolánál lemondás folytán megüresedett rendes 
tanítónői állásra folyó hó 29.-Í határidővel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona készpénz-
fizetés ; szabad lakás, vagy 160 korona lakáspénz; 
60 korona faátalány, melyből 1 tanterem is fűtendő; 
12 korona irodaátalány. Az illető ideiglenes minő-
ségben, próbaév teljes föntartásával választatik 
meg. Pályázók oklevelüket, működési bizonyítvá-
nyaikat s egyéb képzettségüket igazoló irataikat 
alulírottnál nyújtsák be. Köteles a megválasztott a 
községi elemi leányiskolának az iskolaszék által 
megjelölt osztályát önállóan vezetni és a női kézi-
munkát is tanítani és a gyermekeket minden vasár-
nap a templomba vezetni. Szilbereisz Simon, iskola-
széki elnök. (556—II—1) 

A b é k é s - s á m s o n i róm. kath. kántortanítói állo-
más betöltésére folyó évi julius 14-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése készpénzben 500 korona, ötödéves 
korpótlékkal, ismétlő-iskola tanításért 50 korona. 
Terményekben 15 köböl buza, 10 köböl árpa, egész 
évre elégséges fűtő-szalma. 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló és sertés-ólból álló tisztességes lakás, 500 Q 
méter körüli házikerttel. 1013 lélekszán után minden 
öreg temetéstől 1 korona 68 fillér, koporsó-szentelés 
84 fillér, kistemetés 84 fillér, minden vers búcsúz-
tató 40 fillér. A mindennapi és ismétlő-iskolai taní-
táson kívül a templomi ostyasütés is kötelességévé 
tétetik. Személyesen megjelenők előnyben részesül-
nek. Tanképesítő és egyéb okmányokkal fölszerelt 
kérvények alulirthoz folyó évi julius 15-ig beterjesz-
tendők. Kelt Sámsonban, 1901 junius 10. Kalmár 
János, plébános, iskolaszéki elnök. (558—II—1) 

A dernöi róm. kath. másodtanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelem: 8U0 korona államsegély, 
lakás kerttel. Okleveles tanítók vagy tanítónők 
folyamodványaikat julius 15-ig a hárskúti plébánia-
hivatalhoz (p. Dernő) küldjék be. (557—1—1) 

A mikepércs i ev. reform, egyház újonan szerve-
zett harmadik tanítói állomására pályázatot hirdet. 
Javadalom: évenkint 1000 korona készpénz az egy-
ház pénztárából és két szoba s konyhából áiló lakás. 
Kötelesség a két elemi alsó vegyes osztály tanítása. 
Pályázh itnak ev. ref. vallású férfitanítók, kik kellően 
fölszerelt kérvényeiket folyó évi julius 6-ig alulírott-
hoz adják be. Mikepércsen (Hajdúm.) 1901 jun. 10. 
Szécsy István, lelkész. (559 —II—1) 

Magyar -Pe terdre ref. kántortanító kerestetik. 
Illetmények hatóságilag értékelve: egyesektől pár-
bér és tandíjpénzek 363 korona 60 fillér, temetési 
stólák 10 korona; egyháztól tűzifában 40 korona 
32 fillér; polgári községtől pénzül 42 korona; föld-
jövedelem és rávaló szolgálmányokban 82 korona 
90 fillér; államsegély 262 korona. Összesen 800 ko-
rona. Ezenkívül tisztességes lakás, melléképületek, 
legelőjog, őröltetés. Kötelesség: elemi és ismétlő-
iskolások tanítása, kántori teendők, kanonikus órákon 
és lelkész akadályoztatásakor — férfi-tanítótól — 
katedrai szolgálat. Pályázhatnak julius 20-ig a helyi 
ref. lelkészi hivatalhoz okleveles tanítók, tanítónők; 
sőt 1896/97. tanév végéig oklevelezett óvónők is a 
tanítói oklevél két év alatti megszerzésének köte-
lezettségével. Az állás szeptember 1-sejéig elfog-
lalandó. (Pósta: Rácz-Petre, Baranyamegye.) 

(551—1—1) 
A j akabszá l l á s i (Sárosd község, Fehérm.) puszta-

tanítói állás megüresedett és folyó évi szeptember hó 
1-én betöltendő. Az állással összekötött járandóságok: 
1. 600 korona évi készpénzfizetés; 2. a törvényes 
korpótlék; 3. szabad lakás, világítással és fűtéssel; 
4. teljes ellátás. A pályázó nőtlen legyen, lehetőleg 
róm. kath. vallású, okleveles. Pályázati kérvények 
Weiss Berthold országgyűlési képviselő úrhoz, Jakab-
Szállás, u. p. Sárosd intézendők. (53Ö—IU—1) 



A m é h t e l e k ! ev. ref. egyház ének-vezértanítói 
állomására pályázatot hirdet. Javadalom : 210 korona 
államsegély ; 19 m/m tiszta rostált buza ; szántóföld, 
melyet az egyháztagok munkálnak ; kaszáló, mit a 
tanító munkáltat. 8 nagy darab marhára való legel-
tetés, a községi közös legelőn egy-éves marhából 
2 darab hajtható egy jogra. 17'A köbméter fa beszál-
lítva ; tandíj 60—65 gyermek után. Stóla, az egyház-
kerületi szabály szerint. Ismétlő-iskolások tanításáért 
a községi pénztárból 30 korona. Tisztességes lakás, 
mely áll 2 padlózott szobából, előszoba, konyha s 
kézikamarából. Egy fedél alatt külső kamara, fás-, 
szén- s marhaólból. Külön sertésól s külön sütő-
házból. Kötelességek : templomi éneklés, urvacsora-
osztás és ünnepek délutánján, lelkész akadályozta-
tása esetén templomi szolgálat végzése, faiskola-
kezelés, melynek jövedelme felerésze a tanítót illeti, 
fele föntartásra fordítandó. Óhajtandó egyházi ének-
kar szervezése s vezetése, mely régebben volt az 
egyházban. 6 oszt. elemi ismétlő-iskola vezetése a 
tiszántúli egyházkerület tanterve szerint. A fizetés 
alacsony becslés szerint 920 korona 40 fillér, marha-
tenyésztés mellett 1000 koronára, sőt azonfelül is 
fölmegy. Kellő okmányokkal fölszerelt pályázat 
julius 15-re beküldendő. Az állomás aug. 20., leg-
később szept. 1-én elfoglalandó. Törvényszerű s 
alkalmas házikert is van. Pályázati kérvények az 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz Méhtelek, u. p. Mikola, 
(Szatmárm.) küldendő. (560—1—1) 

A beledi katholikus iskolaszék osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés 800 korona, 20 ko-
rona kertilletmény, bútorozott szoba. Kötelesség a 
díjlevél szerint. Pályázni lehet augusztus 4-ig. Kér-
vények küldendők Csizmadia Pál iskolaszéki elnök-
höz, Sopron-Beled. (561—1-1) 

Betöltendő a l u p é n y i állami elemi iskolánál egy, évi 
1000 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister-
hez czímezve, legkésőbb 1901. évi julius hó 20-ig 
Hunyadvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Csak zenéhez és énekhez értő tanító 
pályázhatik. Kívántatik, hogy a róm. kath. kántor-
ságra képesítve legyen. Kántori működésért külön 
lesz díjazva. Hunyadvármegye kir. tanfelügyelőségé-
től. Réthi Lajos, kir. tanfelügyelő. (45/h—I—1) 

A réde i ref. másodtanítói állásra ezennel pályázat 
nyittatik. Javadalom : egy szobából álló lakás, állam-
segély 720, egyház pénztárból 80, összesen 800 ko-
rona. Keresztlevél és oklevéllel fölszerelt kérvények 
julius 25-ig alulirotthoz küldendők. GyörfFy József, 
lelkész. _ (549—II—1) 

A sebői ág. hitv. evang. leány egyházközség isko-
lájánál az egyik rendes tanítói állás megüresedvén, 
erre pályázat hirdettetik. Javadalom: két - szobás 
lakáson és melléképületeken kívül készpénzben 159 
korona; tandíj és famegváltás czímén az ,egyházi 
pénztárból fizetve 410—430 korona; 10 hl. rozs meg-
váltása folyó árakban egyszerre fizetve 100—128 
korona; 12 hl. zab és 20 mm. szén természetben; 
temetési stóla 30—40 korona; a temető és egy 
kert élvezete 40 korona; korpótlék s ezenkívül fa-
termelési s legeltetési jog. Kötelessége: a felsőbb 
osztályokat s az ismétlő-iskolát vezetni. Okleveles 
és a tőt nyelvben is jártas tanítók kérvényeiket 
folyó évi julius hó 20-ig küldjék be az alulirotthoz, 
a ki a pályázni óhajtóknak bővebb fölvilágosítással 
is szolgál. Libetbányán (Zólyommegye). Lukács Pál, 
ev. lelkész. (550—III—1) 

A rédei (Veszprémvármegye) ref. kántortanítói 
állásra a pályázati hátáiidő junius 25-ig megbosz-
szabbíttatik, a pályázni óhajtó tanító urak okmá-
nyokkal fölszerelt kérvényüket alulirotthoz küldjék. 
Javadalom: tisztességes lakás házikerttel, készpénz 
1-17 korona, 30 mérő rozs, 20 köbméter cserhasáb. 
Tandíj minden iskolás-gyermektől 24 fillér s 'A rozs 
(tetőzött fertály). A gyermekek száma a teljesen 
vagyontalanok leszámításával is meghaladja a százat. 
Ismétlő-oktatásért 30 korona. Szántóföld 17 hold a 
kert folyásban legjobb helyen. Két hold feltört 
páskumi föld. Szabad legeltetés és sertéstartás. Stóla. 
Ötödéves korpótlék. Györffy József, lelkész. 

(549—1—1) 
Betöltendő a F e l s ö - R a k s o n újonan szervezett s 

f. é. szept. hő 1-én megnyíló állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1901. évi julius hó 10-ig Vasvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolánál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak róm. 
kath. vallású tanítók pályázhatnak. Szombathely, 
1901 junius 11-én. Halász Ferenez, kir. tanfelügyelő. 

(46/h -I—1) 
Betöltendő a H o r v á t - H á s o s községben újonan 

szervezett s f. é. szept. hó 1 -én megnyíló állami 
elemi iskolánál évi 800 korona fizetés és szabad lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, val-
lásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1901. évi julius hó 10-ig Vasvármegye kir. 
tanfelügyelőjéhez nyújtsák be. Állami iskolánál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak róm. 
kath. vallású tanítók pályázhatnak. Szombathely, 
1901 junius 11-én. Halász Ferenez, kir. tanfelügyelő. 

(47/11—1—1) 
Betöltendő a be th len-szent -miklós i állami elemi 

iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott s újonan 
szervezett rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítónők képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi julius hó 10-ig Kis-Küküllővármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítónők előnyben részesülnek. Kis-
Küküllővármegye kir. tanfelügyelőségétől. D.-Szt.-
Márton, 1901 junius hó 13-án. Schwetz Vilmos, kir. 
tanfelügyelő. (52/h—I—1) 

I p o l y s á g községben újonan rendszeresített két 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
egyenkint 800-800 korona évi fizetés előleges havi 
részletekben, 160 korona lakbér és a törvényes 
ötödéves korpótlék. Kötelesség: az iskolaszék által 
meghatározandó osztályban, illetőleg egyesített osz-
tályokban való tanítás és hetenkint egy óra kézi-
munka tanítás. Az oklevéllel és s?olgálati bizonyít-
ványokkal fölszerelt kérvények 1901. évi junius hó 
30.-ikáig ftdő Foltin János plébános, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Az állomások 1901. évi szep-
tember 1-én elfoglalandók, mely időtől a fizetések 
is folyósíttatnak. Ipolyság, Í901. évi junius 8-án. 
Jávor B. Lajos, vezértanító, iskolaszéki jegyző. 

(567—1—1) 



Betöltendő a Diósad községben újonan szerve-
zendő állami elemi iskolánál egyenkint évi 800 
koront fizetésből és szabad lakásból, vágy szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
egy rendes tanítói és két ren.les tanítónői állomás. 
Az ezen állomások elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallái- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 19ül. évi junius hó 
28-ig Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott ev. ref. vallású 
tanítók, tanítónők előnyben részesülnek. Szilágy-
vármegye kir. tanfelügyelűségétől. Zilah, 1901 junius 
hó 11-én. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

(48'h—I—1) 
Betöltendő az Ér-Szentkirály községben újonan 

szervezendő állami elemi iskolánál évi 800 korona 
fizeté-ből és szabad lakás, vagy szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szol-
galataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 
28-ig Szüágyvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanító-
nők, előnyben részesülnek. Szilágyvármegye kir. 
tantelügyelőségétől. Zilah, 1901 junius hó ll-én. Dr. 
Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (49/h—I—1) 

Betöltendő a Hadad községben újonan szerve-
zendő állami elemi iskolánál egyenkint évi 800 ko-
rona fizetésből és szabad lakás, vagy szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott egy 
rendes tanítói és egy rendes tanítónői állomás. Áz 
ezen állomások elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 28-ig Szilágy-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott ev. ref. vallású tanítók, 
tanítónők előnyben részesülnek. Szilágyvármegye 
kir. tanfeliigyelőségétől. Zilah, 1901 junius hó ll-én. 
Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (50/h—I—1) 

Betöltendő a Sámson községben újonan szerve-
zendő állami elemi iskoiánál egyenkint évi 800 ko-
rona fizetésből és szabad lakás, vagy szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott egy ren-
des tanítói és egy rendes tanítónői állomás. Az ezen 
állomások elnyerését óhajtó okleveles tanítók, tanító-
nők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 28-ig Szilágy-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott ev. ref. vallású tanítók, 
tanítónők előnyben részesülnek. Szilágy vármegye 
kir. tantelügyelőségétől. Zilah, 1901 junius hó ll-én. 
Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (51/h—I—1) 

A verendini román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állomás 
járandóságai: 1. 8(0 korona, melyből 728 korona 
készpénzfizetés, 72 korona fajárandóság; 2. tisztessé-
ges lakás. Á magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel 
ellátott és a vall.- és közokt. ministeriumhoz czímzett 
folyamodások 1901. évi julius hő 15-ig a krassó-
szörény vármegyei közigazgatási bizottsághoz külden-
dők. Pályázók a kir. tanfelügyelőnél személyesem { 
jelentkezzenek. (571—1—1) ' 

A szepeshely l róm. kath. tanítóképző-intézetnél 
megüresedett magyar nyelv és történeti tanári állás 
betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanári állomás javadalma: 1200 korona évi fizetés 
és 240 korona lakbér, valamint a magántanulók 
osztály- és tanképesítő vizsgálatai után esedékes 
díjakból az illető tanárt megillető rész. A róm. kath. 
hitvallású pályázók életkorukat, vallásukat, végzett 
tanulmányaikat, eddigi működésüket, katonakötele-
zettségi viszonyaikat igazoló okmányokkal fölszerelt 
és a szepesi egv házmegyei hatósághoz intézett folya-
modványaikat folyó évi julius hó 20-ig a szepes-
helyi róm. kath. tanítóképző-intézet igazgatóságánál 
(Szepeshely, u. p. Szepesváralja) nyújtsák be. Előny-
ben részesülnek azok, kik a német nyelvben, szép-
írás-, rajzolás- és testgyakorlatban is jártassággal 
bírnak. Á kinevezett tanár az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
alapján létesült országos tanári nyugdíjintézetnek 
tagja. A tanári állomás f. évi szeptember hó 1-én 
foglalandó el. A szepeshelyi róm. kath. tanítóképző-
intézet igazgatósága. (562—II—1) 

A l i fva i (Huntm.) r. kath. kántortanítói állomás 
betöltendő. Tannyelv magyar, de a tót nyelvbeni 
jártasság is fz'ikséges. Javadalmazása : 11 hold szántó 
és rét, 7 hold legelő. Földmunkáltatás pénzértéke 
58 korona. Rozs 25, buza 25 és zab 50 pozs. mérő. 
Tűzifa 24 m'. Tandíj és stóla 360 korona. Község 
pénztárából 240 korona. Ehhez járul a korpótlék, 
mely államsegélylyel van biztosítva. Törvéúy.szerinti 
lakás szép házikerttel. Pályázhatnak orgonálásban 
jártas, oki. tanítók. Választás 1901 julius 2-án. 
Peliátsek, esperes. (569—I—1) 

A posacny-eperjesl államilag segélyezett községi 
iskolánál szervezett másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetése 800 korona, bútorozott szoba 
fűtéssel. Okleveles, kath. vallású tanítók kérvényei-
ket helybeli iskolaszék elnökségéhez küldjék be. A 
választás napja julius hó 14.-én lesz. A megválasztott 
tanító szeptember hó 1-én helyét elfoglalni tartozik. 
(Postahely : Tallós). Zsilinszky István, tanító, iskola-
széki jegyző. (568—II—1) 

Az 1901/2. tanév kezdetével a rudobányal bánya-
telepi társulati népiskolánál egy újonan szervezett 
harmadik tanítói állás, ág. ev. tanító részére, ki az 
1. elemi osztály növendékeit tanítaná, betöltendő. 
Föltételek: 1000 korona évi fizetés, kielégítő műkö-
déi után megfelelő fizetésjavítás, szabad lakás és 
fűtés. Követelések: a magyar és német nyelv, 
továbbá az ág. ev. vallás és ismétlők tanítása, két 
évi praxis egy nyilvános elemi iskolánál. Kívánatos 
továbbá: a tornatanítás, zeneképzettség s a tót 
nyelvnek némi ismerete ; az első tanítási év próba-
év. A pályázók kellőképen fölszerelt folyamodvá-
nyaikat, saját kézirásukkal, magyar és német nyelven 
fogalmazva, legkésőbb f. évi julius 15-éig a borsodi 
bányatársulat igazgatóságához nyújtsák be. 

(544—III—1) 
Sajó-Arnótli róm. kath. fiókegyház megürült 

tanítónői állomására pályázatot hirdet. Fizetés: 
állami, egyházi segély, tandíjból: 800 korona. Két 
s/.oba, konyha, kamra, kert. Pályázó tanítónők föl-
szerelt kérvényeiket julius 3'-ig Koncz Pál lelkész-
hez küldjék Felső-Zsolczára. (Borsodmegye.) Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. (582—11—1) 

Á rábahldvégl újonan épült róm. kath. népisko-
lához okleveles osztálytanító kerestetik. Évi fizetése: 
a hitközségtől 800 korona, csinos egyszobás lakás, 
fűtés és tisztogatással. A mindennapi oktatáson kívüi 
köteles az ismétlőket tanítani és a kántori teendők-
ben segédkezni. A kellően fölszerelt okmányok 
julius 20-ig az iskolaszék elnökségéhez küldendők. 
Az állomás 1901 szeptember 1-én elfoglalandó. 
Itába'hidvégen, 1901 junius 12. Tóth József, főtanító. 

(573-11—1) 
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Gsesz tvén ág. hitv. ev. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : lakás, kerten kívül ezer korona. 
Magyar-tót nyelv ismerete szükséges. Pályázatok 
Wladár Viktor lelkészhez küldendők Szügy-be. 

(579—II—1) 
Miskolcz város községi iskolaszéke egy tanítói 

állásra pályázatot hirdet. Fizetés évi 1200 korona, 
lakbér 300 korona, esetleg természetbeni lakás. Kér-
vények junius hó 29-ig P.itaky Sándor közs. iskola-
széki elnökhöz intézendők. (548—II—1) 

A fe l sö -regmecz i ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : lakáson, kerten kívül, mint-
egy 6 kat. hold szántóföld megmunkálva, 2 kat. 
hold rét, kataszteri tiszta jövedelem szerint, 3 hold 
erdő, 12 köböl gabonanemű, tandíj, szolgálmányok, 
stóla mérsékelten számítva és 386 kor. államsegély. 
A pályázati kérvények, okmányokkal fölszerelve, 
julius 5-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Pósta: 
Legenye-Mihályi, Zemplénmegye. Megválasztott hiva-
talát 1901 szept. 1. elfoglalni köteles. 

(572-11—1) 
A málnás i (Háromszékni.) államilag segélyezett 

községi iskolánál az újonan szervezett 11-dik tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 800 ko-
rona, havi előleges részletekben, 5 régi öl tüzelőfa, 
50 korona lakáspénz. Pályázni kivánó okleveles 
tanítónők szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket 
julius hó 25-éig alulírott iskolaszéki elnök nevére 
adják be. Málnás, 1901 junius 16-án. Balog József, 
iskolaszéki elnök. (587 — 11—1) 

A dobsinai ág. hitv. ev. egyház által segélyezett, 
községi magyar és német tannyelvű polgári leány-
iskolában megüresedett tanári állomásra, melylyel a 
német nyelvnek és a kötelezett heti 22 órán belül 
más tantárgyaknak is német nyelven való tanítása 
van egybekötve, pályázat nyittatik. Ezen állás java-
dalmazása: a) 1400 korona töizsfizetés; bj 200 ko-
rona lakáspénz és c) 350 korona személyes pótlék, 
összesen 1950 korona. Ezen személyes pótlék a szer-
ződésileg biztosított és legkésőbb 1901. évben be-
következő államosításig a városi pénztár által előle-
ges havi részletekben fizettetik. Az ezen polgári 
leányiskolában eltöltött folytonos szolgálat után öt 
izben megujuló 100—100 korona korpótlék jár. 
A vall.- és közokt. m. kir. minister úr 1900. évi 
4869. eln. sz. alatt kiadott magas rendeletének 8. §-a 
értelmében a községnél töltött évek a korpótlékok 
megszabásánál az állami szolgálatba beszámíttatnak. 
A nyelv- és történettudományi szakcsoportból pol-
gári iskolákra képesített egyének fölhivatnak, hogy 
kellőleg fölszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
julius 31-ig alulírottnál benyújtsák. A megválasztott 
köteles állomását szeptember elején elfoglalni. 
Dobsinán, 1901. évi junius 18-án. Szontagh Béla, 
iskolaszéki elnök. (580—III—1) 

A förge-patonyi (Pozsonymegye) államilag segé-
lyezett evang. reformált kántortanítói állásra ev. ref. 
vallású okleveles tanító kerestetik, a ki állását leg-
később folyó évi szeptember elsejére elfoglalni tar-
tozik. Évi fizetés: készpénz 142 korona; tandíj-
átalány 74 korona; 100 kéve rőzse, vagy ára 20 
korona; két öl puhafa, vagy ára 32 korona; 
12'/J mm tiszta buza; 6 mm árpa; 3'/i mm ten-
geri; szalma, vagy értéke 32 korona; tandíj refor-
mátus iskolásoktól egy pár csirke és 15 tojás, más-
felekezetü iskolásoktól fejenkint 4 korona; stóla a 
dunántúli egyházkerület határozata szerint; okleveles 
tanító részére államsegély a 63.251/1899 számú ren-
delet értelmében 218 korona. Pályázni akarók pályá-
zati kérvényüket keresztelőlevél, oklevél, szolgálati 
bizonyítványok, esperesi elbocsátó-levéllel fölszerelve-, 
legkésőbb 1901. julius 12-ig alulírott espereshez 
Búcsra (Esztergomm.) küldjék be. Veress Ede, ev. 
ref. esperes. (581—I—1) 

Betöltendő a dubll állami elemi népiskolánál egy 
rendes tanítói állomás, melylyel évi 800 korona 
fizetésből és természetbeni lakásból álló javadalom 
van összekötve. Azok, kik ezen állomást elnyerni óhajt-
ják, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr ő 
nagyméltóságához intézett, kellően bélyegeit pályá-
zati kérvényeiket legkésőbben 1901. évi julius hó 
15-ig hozzám annyivalinkább mulhatlanúl terj sz-
szék be, mert a későbben érkezett kérvények figye-
lembe nem vétetnek. A kérvényhez csatolandók a 
pályázó korát, vallását, családi állapotát, család-
tagjainak számát, nyelvismeretét, végzett tanul-
mányait s eddigi szolgálatát igazoló okmányok. 
Ezen állomás betöltésénél állami elemi iskolai 
tanítók előnyben részesülnek ; de csak római kath. 
vallású tanítók pályázhatnak. Beregszász, 1901. évi 
jun. hó 15-én. Szentoétery Gy., kir. tanfelügyelő. 

(53 h—I—1) 
A miavai ág. hitv. evang. egyház B r e s z t o v e c z 

irtványos iskolájába keres egy okleveles, tót és 
magyar nyelvben jártas tanítót. Fizetés : 600 korona, 
50 pozs. mérő rozs, 4 p. mérő alá szántóföld, 6 öl 
keményfa, melyből a tanterem is fíítendő és tisz-
tességes lakás. Kellően fölszerelt folyamodványok 
julius végéig alulírotthoz küldendők. Vasnay László, 
lelkész. (574—11—1) 

Az ál l iosi (Temesvárm.) községi osztatlan elemi 
népiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Javadalom: 1000 korona 
készpénzfizetés '/< évenktnt előre, 4 öl kemény 
hasábfa beszállítva és természetbeni lakás kerttel. 
Pályázók kérvényeiket folyó évi julius hó 15-ig 
nyújtsák be alulírottnál. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Kerschek Imre, községi iskolaszéki 
elnök. _ (56 J—I~l) 

Az Ózd-gyártelepi magyar tannyelvű elemi nép-
és iparostanoncz-iskolánál egy segédtanítói állásra 
1000 korona évi fizetés, egy szobából álló szabad 
lakás és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járan-
dóság mellett pályázat nyittatik. Megkívántatik, 
hogy a megválasztandó a zenében és különösen a 
rajzolásban jártas legyen. Egyenlő képesítés esetén 
előnyben részesül, ki az iparrajztanfolyamot sikerrel 
látogatta. Egy évi sikeres működés után mintegy 
200 korona jövedelmi pótlékot, később előléptetést 
helyezünk kilátásba. A kellően fölszerelt folya-
modványok julius hó 6-ig a „Rimamurány-Salgó-
tarjáni vasmű-részvénytársaság" ózdi kerülete iskola-
székéhez Ózdra (Borsodm.) intézendők. Az állás 
legkésőbb augusztus hó 30-ig elfoglalandó. Az 
elnökség. (563—III—1) 

Iaiptó-Iiuzsnai róm. kath. elemi népiskola felső-
végi tanítói állomásra augusztus 8-kára pályázat hir-
dettetik. Jövedelme: 1. A községtől 670 korona; 
2. beiratási díj 100 korona; 3. ünnepi 10 korona; 
4. iskolai alapból 230 korona; 5. 28 ürkbm. bükkfa; 
6. gazdasági ismétlők oktatásáért a községtől 100 
korona; 7. legelő, kert és csinos lakás. Köteles a 
kántornak vasár- és ünnepnapon segédkezni, ha 
temetést végez mérsékelt stóladíjban részesül, miért 
is éneklésben és orgonálásban jártas legyen. Szemé-
lyes megjelenés kívántatik. Kérvények Kekáth Ágos-
ton tanfelügyelő úrhoz Liptó-Kuth-Pusztára külden-
dők. Luzsna, 1'tCl junius 15-én. Plaveczky Sándor, 
iskolaszéki jegyző. (585—I—1) 

Pályázat hirdettetik az államsegélylyel 800 koronára 
kiegészített k i sasszondl ev. ref. kántortanítói állo-
másra ; lakás és kert természetben nincs, e czímen 
külön 160 koronát kap a tanító. Az állomást elnyerni 
óhajtó ev. ref. vallású, okleveles tanítók kérvényüket 
f. évi julius hó 15-ig a b.-somogyi ev. ref. egy-
házmegye tanügyi elnökéhez küldjék (Kálmáncsa, 
Somogy). Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. 

( 5 7 5 - 1 - 1 ) 
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A pulány í (u. p. Gyepes, Veszprémmegye) róm. 
kath. népiskolánál osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: ha az államsegély meg-
adatik, mely kérelmeztetett, 800 korona (ellenkező 
esetben 400 korona a községtől, élelmezés a kántor-
tanítónál), bútorozott szoba fűtéssel, takarítással. 
Kötelessége: egyik osztályban tanítani, kántor^ágban 
segédkezni, ismétlőket felváltva tanítani. A tannyelv 
magyar, de a német nyelv tudása kívánatos. Ctak 
oklevéllel bírók, esetleg nők is, pályázhatnak. Föl-
szerelt kérvények julius 31-ikéig alulírotthoz küldendők. 
Veibőczy István, lelkész, egyházkerületi tanfelügyelő, 
iskolaszéki elnök. (564—I—1) 

Teresz tene (Abauj-Tornam.) ev. ref egyház kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás, 
kert, melléképület, 6T5 hliter búza, 6'15 hliter gabona, 
három dűlőben 5—5 vékás föld. Két szekér széna 
s annyi sarját termő rét, egy szőlő-talaj. 36 szekér 
tűzifa behordva, felvágva. Legeltetési jog 4 marhára. 
Tandíj minden gyermektől 4 kor., ismétlőiskola-
kötelestől 2 kor., egyház pénztárából 126 kor., 
államsegély 264 kor., mustváltság 30 kor., föld, rét, 
szőlőtalaj teljesen megmunkjltatik. Adót az egyház 
fizet. Stóla 5 kor. Teendője : tanítani, istenitiszteletet 
végezni. Pályázhat ev. ref. okleveles tanító s tanítónő ; 
ez utóbbi 150 koronával kevesebbet nyer. Az állomás 
szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények küldendők 
Szőlősardóba, u. p. Szin, aug. 10-ig a lelkészi hiva-
talhoz. Péter József, ev. ref. lelkész. (575/a—I—1) 

Mórágyra (Tolnám.) protestáns — református, 
esetleg evangelikus — vallású osztálytanító keres-
tetik, ki szükség esetén a kántort is tartozik helyet-
tesíteni. Németül is tudó előnyben részesül. Járan-
dósága : kényelmes lakás, 800 korona törzsfizetés, 
40—50 korona az ismétlő-fiúk oktatásáért. Korpótlék 
az államtól. Okmányokkal fölszerelt kérvények julius 
15-ig alulirotthoz küldendők. Pap István, ev. ref. 
lelkész. (576—1—1) 

Szünidőre, szerény föltételek mellett, alkalmazást 
kér: Steinhardt Ferencz okleveles tanító V e p r o v á c 
(Bácsm.). (589—1—1) 

B a r a n y a - L ő c s ö n megürült a kántortanítói állás. 
Pályázhatni junius 30.-ig horvát és német nyelv-
ismerettel. Jövedelme : a kegyúrtól 8 mérő kétsze-
res, 4 frt 20 kr készpénz. 350 pár után k Vs nyol-
czada kétszeres, '/t nyolczada szemes kukoricza, 
1 itcze bor vagy 10 kr és 5 kr lélekpénz. 34*10 köb-
méter tölgy-hasábfa az iskolafűtésre is. Tisztességes 
lakás melléképületekkel s konyhakerttel. 45/i katasz-
trális hold szántóföld, '/s katasztrális hold rét. 31*50 
forint vasárnapi iskolatartásért. Minden tankötelestől 
52'5 kr tandíj. Stóla fejében 25 frt. Az összes járulék 
633-39 frt, a melyből kántori 142*26 frt. Próbaéneklés 
kívánatos. A választás napja a kerületi esperestől 
függ, de a folyamodványok Baranya-Lőcsre az 
iskolaszékhez küldendők. (590—1—1) 

A h e g y i i rk. kántortanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme: mint orgonistának van : féltelek 
jó fölilje, melynek évi haszna: 80 kor. 15 köböl 
párbér-gabona á 8 kor. = 120 kor. Stóla: 60 kor., 1 

alapítványozott szentmisék után 12 kor.; összesen = 
272 kor. Mint tanítónak tandíjból 252 kor.; állam-
segély : 288 kor. A kettő együtt = 812 kor. Ezen-
kívül a kántori földek megmunkálására a hívektől 
évi 120 kor.; összesen tehát: 932 korona. Van két 
szobából álló lakása, istálló, csűr és házikert. Az 
ijkola fűtéséről az iskolaszék gondoskodik. A pályázás 
napja f. é. julius hó 4. Főtiszt. Szkurkay Lénárd 
esperes úr elnöklésével. A folyamodványok Hegyibe 
a plébánoshoz Küldendők A pályázók lehetőleg 
személyesen jelenjenek meg. Zemplénm., utolsó pósta: 
Málcza. Vasúti állomás : Bánócz. (593—I—1) 

A g y o m a i ref. egyház egy tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: készpénz 440 kor. 32 fill. 
Lakbér: 200 kor. Búza: 3122 liter. Árpa: 3122 liter; 
évnegyedenkint előre fizetve. Tűzifa: 2 öl. A jogo-
sultnak korpótlék. Kötelessége : jelenleg a központi 
fiúiskola I-ső osztályának, esetleg más osztálynak 
tantervszerű vezetése. Pályázhatnak ref. vallású, 
okleveles tanítók. Állandósítás az első sikeres próbaév 
után történik. Kellően felszerelt kérvények a borí-
tékon „Pályázat" felirattal julius 26-ig Kálmán 
Farkas lelkész úrhoz küldendők. Gyoma, (Békésin.) 
1901 junius 17. Szűts György, iskolaszéki jegyző. 

( 5 9 4 - 1 1 - 1 ) 
A d e v e c s e r i izr. hitközség pályázatot hirdet egy 

tanítóuői állás betöltésére. Javadalmazása: egy 
bútorozott szoba fűtéssel és évi 600 korona, esetleg 
800 korona azon esetben, ha a hitközség által kérendő 
200 korona államsegély elnyeretik. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölendő két osztály vezetése és a 
leányok kézimunka-tanítása a megállapítandó óra-
számban. Pályázhatnak izr. vallású oki. tanítónők. 
A megválasztott csakis egy sikeres próbaév után fog 
véglegesíttetni. Kellően fölszerelt kérvények f. évi 
julius 20-áig dr. Pollák József iskolaszéki elnök 
Devecser, (Veszprémm.) küldendők. (955—II—1) 

H I R D E T É S E K . 
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Okleveles tanító 

kerestetik szept. 1-jére két fiúhoz. Évi fizetés meg-
egyezés szerint. Német nyelvet beszélők előnyben 
részesülnek. Czím: G r a s s y Józse f , Csobánka. 

Szirák. Nógrádm. (592—1 — 1) 
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T. Cz. 
Bátorkodunk becses tudomására hozni, miszerint 

igen tisztelt magyarországi számos czéghiveink kíván-
ságára az ország központjába 

1 5 i i í l a p e s t e i x 
VIII . ker. , József-körút 15. szám 

újonan berendezett raktárunkat az 

amerikai cottageorgonák szivólég-szerke-
zettel és európai rendszerű harmoniumok 
dús készletével szereltük föl. 

Ezzel egyszersmind a kiszolgálás oly kedvező 
módjához jutottunk, miszerint a magyarhoni nagy-
érdemű közönségünk minden kívánságát sa já t 
n y e l v é n póstafordultával, az igények legjobb kielé-
gíthetésével eszközölhetjük. 

Az eddigi szives bizalomért mély köszönetünket 
nyilvánítva kérjük, hogy a legtisztességesebb és 
jutányos kiszolgálás iránti törekvéseinket továbbra 
is általános pártolásban részesíteni méltóztassék. 

Ezzel magunkat a magyarországi nagyérdemű 
közönségnek szives bizalmába ajánlva, maradunk 
(512—I—1) szolgálatkész tisztelettel 

I * a j k r R e z s ő é s T á r s a . 



— YTTT — 

.Általam kidolgozott 30 magyar, 70 bibi. tót elő-
beszéd és részletes búcsúztatás tartalmú 

„Halotti versek66 

még kaphatók nálam. Magyar 50 kr, tót 1 frt 10 kr 
K A R D O S S Á M U E L , ev. tanító, Maglód (Pestm.) 

(591—1—1) 

Haladás az irkáknál. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.0-S7. szám alatt 
kelt leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett 
népiskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az 
összes magyarországi állami népiskolák, továbbá a 
polgári fiú- és leányiskolák részére engedélyezni 
méltóztatott. — Kimerítő ismertetést és mintákat 
díjmentesen küld: 

F e k e t e M i h á l y , 
kiadó-könyvkereskedő 

(454—X—3) Kecskeméten. 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

1 * 4 . 1 K i t R E Z S Ó é s T Á 1 6 S A 
-s* B U D A P E S T , ^ 

VIII . ker., József -körűt 15. sz . 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ára 12« koroníMI f«ljet>b. 
S Ii4ir»iiú8 l>cn Ik. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótál lás . (247—52—14) 

E R T E S I T E S ! 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minis- r 

terium folyó évi május 7-én 31.763. szám alatt kelt rendeletével 
megengedni méltóztatott, hogy a 

Kogntovicz és Társa 
budapesti magyar földrajzi intézetében eddig megjelent i sko la i f a l i 
térképek ára l0°/°-kal f o l y ó évi j u l i u s l - t o i kezdve f ö l e m e l -

tessék. 
Erről megrendelőinket tisztelettel értesítjük. 

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

_ ^ I f ^ t - w i n t i n r i r i r i n r r _ 
V V V V V V V V V _ V V V V V v v 

É Z 1 M U N k A 
himzöanyagok és himzoszövetek 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók 

B É R C Z I D. S Á N D O R 
kézimunka-nagyiparosnál, -o 

TÍUDAPEST, K i r á l y - u t c z a 4. sz. | o 
Képes árjegyzé-

1725 ere-
deti kézimunka-

rajzzal 5 -b 
kívánatra bér-

mentve küldöm. 
Gyári raktára 

a legjobbnak 

tö 
O 

e l i s m e r t c i ! ll\ J h 

V1CTORIA 71 k 

kézi liimzögépeknek. 
Darabja I. rendű 8 korona. 

>, n . „ 6 „ —' 
Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hlmzőkerct 

és himzöanyagok nagy választékban. 
*1J «l «» • n m sm " 

Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 
P o i n t - L a c e munkák és az ahhoz tartozó összes 

anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 
344 Mintákkal sz ívesen szolgálok. x—8 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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F" \ 
K I A D J A A VALLÁS- ES KOZ OKTAT ASUGYI M. KIR. M I N I S T 3 R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 1. 

Kéziratokat n e m aclniilt vissza. 

A senki gyermekei. 
Széli Kálmán ministerelnök, mint 

belügyminister, junius hó 13.-án egy 
törvényjavaslatot t e t t le a képviselőház 
asztalára, a népképviselők lelkes éljen-
zésétől kisérve. Ezzel a lelkes fogadta-
tással egyesül a magyar népnevelők elra-
gadtatása és köszönete. Mert az említett 
törvényjavaslat a hat éven fölüli elhagyott 
gyermekek állat. ellátásáról intézkedik. 

Kövid idő alatt már a második ilyen 
irányú törvényjavaslata ez a minister-
elnöknek. A múltkor a 7 éven aluli 
gyermekek gondozását avatta állami 
föladattá, most a 7 évesnél időseb-
bekre (egészen 15-éves korig) terjeszti 
ki az állam atyai gondoskodását. Nem 
előzte meg ezeket a javaslatokat semmi-
féle nagyképű ankétezés, szó- és tinta-
pocsékolás; egyszerre csak magunk 
előtt latjuk a kész munkát. 

Tanítók közt nem kell fejtegetnem 
ennek a törvényjavaslatnak általános 
szocziális és különleges nemzeti szem-
pontból való nagy fontosságát. Mind-
nyájan tudjuk, hogy az elhagyott gyer-
mekek: „a senki gyermekei" legtöbb-
nyire veszendőbe mennek a társada-
lomra és a műveltségre nézve. Isko-
lázás, testi és lelki gondozás nélkül 
nőve föl, rendesen a bűn útjára kerül-

hogy szaporítják a társadalom ellensé-
geinek, a csalóknak, tolvajoknak és 
rablóknak számát. Széli Kálmán tör-
vénye ennek az állapotnak véget fog 
vetni ; mert kötelezi a községeket, 
hogy az elhagyott gyermekeknek az 
állami menedékhelyeken való ellátá-
sáról gondoskodjanak, illetőleg, hogy 
az ellátás költségeit viseljék; a szegény 
községekbeli elhagyott gyermekek neve-
lésének költségeit pedig maga az állam 
viseli, egyelőre 400.000 korona erejéig, 
de később, ha a szükség úgy kívánja, 
bizonyára emelkedni fog ez az összeg. 

E helyen most csak arról lehet szó, 
hogy a javaslatnak törvényerőre emel-
kedése után miféle föladat fog abból 
miránk tanítókra hárulni. Persze, i t t 
nem kötelességszerű föladatot értek, 
mert olyant nem ró ránk a javaslat, 
hanem önkéntes föladatot, a minőt mai-
sokat vállaltunk magunkra csupán huma-
nizmusból, a nép iránt való szeretetből. 

A törvényjavaslat 2. §-a kimondja, 
hogy „Az állami gyermekrnenhetyek 
kötelékébe tartozó 7 — 15-éves gyer-
mekek a viszonyokhoz képest a gyer-
mekmenhelyek falain belül tartatnak, 
vagy pedig megbízható gondviselőknél, gaz-
dáknál és iparosoknál helyeztetnek eV* 
Nagyon valószínű, hogy az elhelyezés-

nek és a társadalomnak irányukban i nek ez utóbbi módját sűrűn fogják 
való mostohaságát azzal boszúlják meg, i alkalmazni, és pedig azért, mert ez a 

Lapunk 20-ik számához két melléklet van csatolva. 
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mód — a mint más országokban már 
bebizonyult — olcsóbb is, czélszerűbb 
is; faluhelyen, tisztességes gazdák oly 
csekély pénzért vállalják el a gyerme-
kek gondozását (havi 10 —16 koroná-
ért). hogy így kevesebbe kerül nevelte-
tésük, mint a költséges menhelyekben; 
aztán meg a jó falusi emberek család-
tagok gyanánt tar t ják a rájuk bizott 
gyermekeket és így ezek nem nélkü-
lözik a családi tűzhely enyhe melegét. 
Ezt magam is tapasztaltam Vasmegyé-
ben, a hol a német falvakban az alsó-
ausztriai országos lelenczházból való 
számos gyermek van elhelyezve havi 
8 —12 korona tartásdíjért; a szegény 
parasztok saját gyermekeik gyanánt 
szeretik a kis idegeneket, sírnak, mikor 
vissza kell adniok őket, sőt számos 
esetben a gyermektelen vagy gyerme-
keiket elvesztett szülők örökbe fogad-
ják a „bécsi gyerek"-et. 

így állván a dolog, nem lehet közö- j 
nyös, hogy hol fogják elhelyezni a 
magyarországi elhagyott gyermekeket. 
Azt hiszem, kívánatos volna, hogy 
egészséges vidékeken fekvő tősgyökeres 
magyar falvakban neveltessék még a 
nemzetiségi vidékekről való elhagyott 
gyermekeket is; mert, ha a magyar állam 
magának gyermekeket nevel. kell. hogy 
ezek a gyermekek magyarok legyenek. 

A mellett pedig olyan magyar fal-
vakat kell választani, a melyekben 
jól szervezett mintaszerű népiskolák 
vannak, hogy az állam gyermekei — 
a kik eddig a senki gyermekei voltak — 
jó iskolai nevelésben is részesüljenek. 
Mindezeken kívül pedig arra is tekin-
tettel kell lenni, hogy az ezen gyermek-
tatással járó szerény jövedelem olyan 
községeknek jusson, a melyeknek népe 
arra nagyon rá van utalva; sok jó 
magyar község népe ju tot t az utóbbi 
években Ínséges sorsra és kezd kiszállin-
gózni Amerikába; csak egy kis jóakarat 
és akárhányat közülük meg lehetne 
menteni ezen a módon is. 

Azt hiszem tehát, hogy e tekintetben 
a tanítók és tanítóegyesületek igen 
szép és hasznos munkát végezhet-
nének. Meg lehetne állapítaniok azokat 
a támogatásra szoruló, jó népiskolákkal 
ellátott törzsökös magyar községeket, a 
melyek különösen alkalmasak volnának 
arra, hogy bennük a menhelyekből kiszál-
lásolandó gyermekek elhelyeztessenek 
és neveltessenek. Figyelmeztethetnék 
az illető községek lakóit és elöljárósá-
gait, hogy idejében tegyenek lépéseket 
aziránt, hogy gyermekeket kapjanak 
nevelésre; másrészt pedig fölhíhatnák 
az illetékes megyei hatóságok figyel-
mét a pártolásra érdemes községekre. 
Ily módon tetemes segítséget lehetne 
jut ta tni egy-egy székely falu derék, 
elszegényedett népének, vagy a nem-
zetiségek közé ékelt jó magjrar közsé-
geknek. A javaslat törvényerőre emel-
kedése után rövid idővel — tekintve 
az elhagyott gyermekek jelentékeny 
számát — legalább egy millió koronát 
kell majd évenkint a menhelyeken 
kívül elhelyezett gyermekek tartásáért 
kifizetni. * 

Ez nagy pénz, és ha ebből egy-egy 
község nagyobb összeget kaphat, akkor 
ez a pénz közgazdasági hasznot is fog 
hajtani. Meg aztán, ha egy-egy magyar 
községben sok „állami" gyermek volna 
együtt, az illető tanítók rendszeres 
felügyeletet tarthatnának fölöttük és 
mindenképen közreműködhetnének azon, 
hogy az állam gyermekei derék embe-
rekké és magyar emberekké váljanak. 

(Budapest.) Somogyi Iiéla. 

(íyennekpsycliologia. 
Nagy Lászlónak a gyermeki lélek meg-

figyelésére vonatkozó előadását hallottam az 
állami tanítók országos egyesületének közgyű-
lésén. Értekezése nagy mértékben fölfokozta 
érdeklődésemet, de másrészről egy kissé depri-
málólag hatott reám, mert az ő előadásának 
reflex-fénye bevilágított tanítói egyéniségünk, 
lelkünk legsötétebb rejtekébe, melynek vilá-
gánál megláttuk azt. hogy ott nagyon kevés van 
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abból, a mi hivatásunk, munkakörünk töké-
letes betöltésére okvetlenül szükséges volna. 

Kimondta bátran — mert érzi, hogy félig-
meddig :gaza van — hogy mi magyar tanítók 
eddig nem neveltünk, csak tanítottunk s hogy 
nem voltunk eddig egyebek közönséges mester-
embereknél. Mielőtt tovább fűzném az e tárgyra 
vonatkozó gondolataimat, ki kell jelentenem, 
hogv belőlem sem a sértett tanító, sem a 
megbántott önérzet nem szól. De mert maga 
az előadó is mentő körülményeket emleget, 
én csupán menteni akarom önmagamat és az 
egész magyar tanítóságot az alól a vád alól, 
hogy a gyermekpsyehologia terén nem lép-
tünk semmit előre, hogy maradiak valánk s 
haladtunk — jobban mondva maradtunk — a 
„megrögzött hagyományos úton." 

Nagy érdemül tudhatjuk be Nagy László-
nak, hogy ezt a kérdést, mely mindennél job-
ban hivatá-.unkhoz tartozik, fölszinre vetette 
s így megadta az impulzust ahhoz, hogy ezzel 
az igazán nevelésügyi kérdéssel egy helyesebb 
irányt, egy távolabbi, de jobban és határozot-
tabban körvonalozott czélt tűzzünk ki magunk 
elé s hogy tanügyirodalmunkban is a gyermeki 
lélek megfigyelése által szerzett tapasztalatok 
és az ezekből leszűrt igazságok domináljanak. 

Soha illetékesebb helyről nem jöhetett volna 
ez az irányító lökés, mint tanítókép ezdei 
katedráról, mely tanítókat nevel és tanít, s 
így kell, hogy onnét hangozzanak el a tanítói 
és nevelői eljárásnak legtökéletesebb és_ leg-
jobban megtisztult elvei és igazságai. És itt 
eljutottam volna ahhoz a ponthoz, a mikor 
azt is mondhatnám, hogy a reánk fogott 
fegyver visszafelé sült el, mert a kik a gya-
korlati élet számára nevelik a tanítót, mért 
nem adták meg előbb azt az irányító lökést? 
De én nem vádolok senkit, hanem megnyug-
szom abban az örök igazságban, hogy minden, 
a mi léiezik, fejlődésnek van alávetve s ebben 
a fejlődésben soha siacs ug-ás, tehát szakbéli 
tudományunkban is csak lépcsőről - lépcsőre 
haladhatunk fölfelé, azt azonban már nem 
fogjuk mondhatni soha, hogy elértük a leg-
magasabb pontot, szakismereteinknek a határ-
kövét. 

Azt a vádat, melyet Nagy László mond, 
hogy t. i. nem ismerjük a gyermekeket, én 
nem veszem szószerinti értelemben, hanem 
oda módosítom, hogy még nem ismerjük a 
gyermeket annyira, hogy a gyermeki lélek 
individuális természetének megfelelően tudnók 
intézni mindenben nevelői eljárásunkat. Ebből 
tehát nem következik az, hogy mi jó tanítók 
nem voltunk, hanem igenis az, hogy még 
jobbak i? lehetnénk. 

Nem konzervatív hajlamainknak, hanem a 

fokozatos fejlődés természetszerű következmé-
nyeinek kell tehát tekintenünk azt, hogy mi 
fokozatosan haladunk a jóról a jobb felé. 

Ha áttekintjük nevelés-tudományunk tisztán 
empirikái részét, meggyőződhetünk róla, hogy 
abban az általános tapasztalati lélekt&n elvei 
mellett sokat, nagyon sokat találhatunk olyant 
is, mely a gyermeki lélek kezdetleges nvil-
vánulásait is szem előtt tartja. Hisz' összes 
módszertani elveink, melyek tanítói eljárásunk-
ban vezérelnek bennünket, mind a gyermeki 
lélek megfigyelésének az eredményei. Az a régi 
pedagógiai elv, hogy ereszkedjünk le a fejlő-
dés legalsó fokán levő gyermeki lélek világába, 
alkalmazzuk nevelői és tanítói eljárásunkat 
annak korlátolt szellemi látóköréhez, értelmi 
és érzelmi világához, egyenesen a gyermeki 
lélek tanulmányozására utal bennünket. Igaz, 
hogy ez ál!alános, nem az egyénhez alkalmaz-
kodó, de mé^is gyermekpsychologia, mely 
mint psychologiai objektumot a gyermeket, 
nem pedig a felnőttet teszi vizsgálódásai tár-
gyává. 

Es ezt a gyakorlati tapasztalást a nevelés 
és tanítás legkitűnőbb emberei építették föl, 
tehát ment a tisztán elvont, a lényeget kutató 
metafizikai tételektől s tartalmát csakis empi-
rikái részletek teszik ki. 

A gyermekpsychologia kutatói és követői 
közül én a hozzám legközelebb álló Samu 
Józsefet, volt képző-intézeti igazgatómat ho-
zom föl, a ki összes neveléstani és módszer-
tani óráin azt hangoztatta nekünk, hogy a 
tanítónak nem szabad megelégednie az álta-
lános psychologia nyújtotta ismeretekkel, ha-
nem hogy ez csak eszköz legyen, melynek 
segélyével magát az egyedet, mint psychologiai 
objektumot és annak individuális megnyilat-
kozásait tanulmányozhassa. Samu József ugyan 
nem volt nagy filozofus, de a gyermek lelke 
nyitott könyv volt előtte. Sőt minket is, mint 
tanítványait, egyenkint annyira ismert, hogy 
egy cseppet sem háborodott föl igazságérze-
tünk azon pedagógiai eljárásán, a mikor ő 
egy és ugyanazon kihágásért egyik tanítvá-
nyát csak néhány jóakaró feddőszóval illette, 
míg a másikat nyilvánosan a tanári szék előtt 
dorgálta meg. 0 ugyanis azt is tanította, hogy 
ne csak az eszközt — melylyel hatni aka-
runk — ismerjük jól, hanem az objektumot 
is, mert egy és ugyanazon eszközzel hasonló 
körülmények között, de különböző okjektu-
moknál, egymástól nagyon eltérő eredménye-
ket észlelhetünk, s lelkünkre kötötte, hogy ezt 
nevelői és tanítói hivatásunk közben sohase 
téveszszük el szemünk elől. 

Hát mi volna ez kérem, ha nem az indivi-
duumhoz alkalmazkodó gyermekpsychologia ? 

2 6 * 
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Hogy volt igazgatóm által hangoztatott 
elveket jól az emlékezetembe véstem s bogy 
hasonló irányban szintén teszek megfigyelé-
seket, melyekből levonom a lélektani tanulsá-
gokat, annak illusztrálásául fölhozom a követ-
kezőket : 

Az egyik gyermekhez erélyes hangon be-
szélek. Az zavarba jön annyira, hogy a föl-
tett kérdéseire egy kukkot sem tud vála-
szolni. Szelidebb hangon kezdek hozzá szólani 
s mindenre értelmesen megfelel. A másiknál 
ellenkezőleg van. A szelid hangra nem reagál. 
Közönyösen, bambán néz reám. Látszik rajta, 
hogy gondolatai valahol kint kalandoznak 
a játszótéren. Erélyesebb tónusban kezdek 
hozzá beszélni. Összerezzen, lelkét kizökkenti 
az erélyes hang abból a gondolatvilágból, 
melyben előbb csapongott, figyelmét az én 
kérdésemre kezdi összpontosítani és megadja 
a kivánt feleleteket. I t t van két különböző 
objektum. 

X tanítványom dulakodás közben lelökte 
F-t a lépcsőn. Szerencsére nagyobb baj nem 
történt, minthogy F megütötte magát. X 
nagyon érzékeny gyermek volt s így csak azt 
mondtam neki, hogy kéljen bocsánatot meg-
bántott társától, s ha ez megbocsát neki, nem 
szabok rá ki semmiféle büntetést. 

Vájjon jól- e, vagy rosszul cselekedtem, mi-
kor én ezt a megbántott gyermek előtt jelen-
tettem ki? — azt nehéz volna elbirálni. Elég 
az hozzá, hogy mikor F ezt meghallotta, egy-
szeribe abbanhagyta a sirást és valami dölyfös 
kifejezés jelent meg az arczán. Megdöbbentem 
és rögtön átláttam, hogy én most olyan hata-
lommal ruháztam föl e gyermeket, mely nem 
neki való. Mikor pedig X tanítványom elmon-
dotta neki bocsánatkérő szavait, én pedig meg-
kérdeztem, megbocsát-e neki ? ő gőgösen ki-
jelentette, hogy: nem. 

Rögtön t'sztában voltam azzal, hogy ennek 
a gyermeknek a lelke a zsarnokság és kegyet-
lenség csiráit hordja magában, mely hasonló 
körülmények és a hibáknak kedvező föltételek 
mellett még kifejlődhetik egészen s egy ki-
sebb kiadású Nerot adhat a társadalomnak. 
Én tehát itt nem ismertem a gyermek indi-
viduális természetét s előzőleg megvoltam 
győződve arról, hogy a bocsánatért esdő sza-
vakra gyermeki szive minden bizonynyal meg 
fog indulni s készséggel fog békejobbot nyaj-
tani társának. 

A véletlen hamar kezembe szolgáltatta az 
eszközt, mely alkalmat adott nekem arra, hogy 
tanítványom föntebb jelzett lelki betegségét a 
maga rideg valóságában lelki szemei elé állít-
hassam, s hogy egyúttal annak ellenkezőjét: 

a lelki szépséget és nemességet vele meg-
ismertethessem. 

F tanítványom ugyanis elcsente X-nek szép, 
virágos, fényezett tolltartóját. Intelligens gyer-
mek levén, nem akartam a lopásért mindjárt 
az egész osztály előtt pellengérre állítani. Égy 
tanulságos erkölcsi prédikáczió után szembe-
sítettem X-el és szintén bocsánatkérésre utasí-
tottam. Ennek elnyerésétől tettem függővé az 
én bocsánatomat is. Egyúttal azonban emlé-
kezetébe hoztam az ő — korábban tanúsí-
tott — szívtelenségét is. X mindennek daczára 
megbocsájtott, a miért őt megdicsértem s ki-
emeltem szivjóságát és lelki nemességét, a mit 
azután követésre ajánlottam F-nek is. 

íme, ez is egy kis kép a nevelés köréből, 
mely azt hiszem, szintén a gyermeki lélek 
megfigyelésének körébe tartozik. Hasonló ese-
teket tudnék fölhozni akárhányt t, de följegy-
zett tapasztalataimat alkalomadtán egy külön 
czikkben fogom elmondani. 

Azt határozottan állíthatom, hogy kartár-
saink között sokan vannak olyanok, kik hason-
lóan szemmel kisérik a gyermeki lélek indivi-
duális megnyilatkozásait, de mindegyik nem 
hozza azt nyilvánosságra. 

Hogy azonban a gyermekpsychologia nem 
fejlődhetett ki olyan mértékben, mint azt 
Nagy László kivánja, annak legnagyobb aka-
dálya a népiskolai tömegtanítás. Mert a hol 
60—80 gyermeket kell tanítani, nevelni, ott 
csak elvétve jut idő és fizikai erő az ilyen 
megfigyelésekre. 

Hogy a gyermekpsychologia terén elért 
tapasztalatoknak a tanítás gyakorlati munká-
jára nálunk is van átalakító hatása, azt bizo-
nyítja Czukrász Rózának fonomimikai mód-
szere, mely szorosan a gyermeki lélekhez van 
viszonyítva. Hogy eredménye milyen lész, azt 
persze a jövő fogja megmondani. 

Az üdvös eszme megpendítve, a jelszó ki 
van mondva, tehát haladjunk. A gyermekpsy-
chologia megteremtéséhez okvetetlenül szük-
séges azonban az általános lélektan tüzetes 
ismerete és éles megfigyelő tehetség. Az előbbit 
megadni a tanítóképzés föladata, az utóbbit 
inkább a gyakorlati élet fejleszti ki. 

Magának a gyermekpsychologiának a tar-
talmát csak a gyakorlati tapasztalatok adhat-
ják meg; a magasabb filozofia, mint Kant, 
Fichte és Herbart túlságosan racionális tan-
tételei nem sokat lendíthetnek rajta. 

A magam részéről melegen üdvözlöm az 
eszmét és annak megpendítőjét, mert hiszem, 
a gyermekpsychologia határozott kialakulása, 
útjelző lesz neveléstudományunkban. 

(Nac/y-TapolcsAny.) Szalay PáL 
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Szülői értekezletek. 
A legnagyobb örömmel s lelki megnyug-

vással olvasom a tanügyi lapokból a főváros-
ban tartott szülői értekezletek lefolyásáról 
szóló tudósításokat, s valóban fővárosi kolle-
gáink nemesebb czélú munkakört nem is 
töltbetnének be, mint a minő a szülői érte-
kezleteken részükre kínálkozik. 

A tanügy terén a XX-ik század első vív-
mányaként üdvözölhetjük ez életrevaló eszmét, 
mert szerencsés a kezdeményező, ki lelke egész 
hevével a kezdet nehézségeit legyőzve, meg-
teremtette ez értekezletet. Szülő, tanító és 
iskola — tanító, iskola és szülő, ba együtt 
munkálkodhatnak, egy közös czél felé töreked-
nek, egy eszme lebeg lelkük előtt: alapját 
vethetik meg egy boldogabb, egy szebb kornak, 
melynek neveltjei a megrendült alapot újjal 
cserélnék ki, miáltal a jövő Magyarországnak 
úgy kultúrailag, mint közgazdaságilag egészen 
más irányt volnának hivatva teremteni. 

Tanügyi embereink kiválóbbjai már régen 
vitatják azt a megrendíthetlen igazságot, hogy: 
szülőnek és iskolának együtt kell munkálnia, 
ha az iskola munkálkodását eredményessé, 
életre kihatóvá akarják tenni. Hajoljunk meg 
az úttörők elctt,. hogy ily nagyfontosságú 
eszmét pendítettek meg. 

A főváros, mint mindenben, úgy e téren is 
előljár; nekünk, vidékieknek, követnünk kell, j 
nem azért, mert a főváros kezdte, de azért, 
hogy az ott megindult mozgalom, tevékenység, 
munkakör nagy fontosságú s alkalmazása, 
életbeléptetése a vidéken talán még szebb 
gyümölcsöt érlelne, mint a fővárosban. Elis-
merem én azt, hogy a fővárosban kartársaink-
nik műveltebb, intelligensebb szülőkkel van 
dolguk, a mi a munkásságot nagyban elősegíti 
és könnyíti; de vájjon ez értekezleteken föl-
merült hasznos tudnivalókra, így: a pedagógia, 
didaktika és aestketika köréből vett ismere-
tekre melyik szülőnek van nagyobb szüksége, 
a városi magasabb műveltséggel rendelkező-
nek- e avagy a falusi egyszerűbb szülőnek? 
Bizonyára ez utóbbiaknak. Nem állítom, vannak 
kivételek s megtörténik, hogv művelt szülőknél 
is sokszor több ferdeséget tapasztalunk mint 
az egyszerűnél; de gyakoribb ez a földmívelő 
fa usi osztálynál. 

Ezt az osztályt kell emelnünk, ezt az osztályt 
kell fölvilágosítanunk, mert a haza megbecsül-
hetetlen tőkéje ez; ebből sarjadzik ki a tár-
sadalom, az összeség s a haza alapját ez 
képezi! Legyünk résen mi tanítók, hogy e 
tőke ne íattvuhajtásokat hozzon, de nemes 
gallyakat s még nemesebb gyümölcsöket. Hogy 
ezt tehessük, okvetlen szükségünk van a 

szülőkkel való minél gyakoribb érintkezésre s 
ez érintkezés alapja: a szülői értekezletek 
tartása. 

En már Nagy-Küküllő megyében való műkö-
désem alkalmával fölszinre hoztam a szülői 
értekezésekhez hasonló eszmét s egy köri 
gyűlésen tartott fölolvasásom alapján indít-
ványoztam, hogy a mennyiben a köri gyűlések 
őszszel és tavaszszal mindig más-más helyen 
tartatnak, hassunk oda, hogy az ily tanítói 
gyűlés alkalmával, mikor a testület a maga 
ügyeit elvégezte, a hátralevő időt — egy 
délutánt — fordítsuk a nép képzésére. A nép-
ünnepély — mint a hogy mi azt neveztük — 
tárgysorozatát a következő pontokba állítottuk 
össze: 1. Elnöki megnyitó, melyben vázoltas-
sék a nép összehívásának czélja. 2. Egy neve-
léstani fölolvasás — vagy szabad előadás — 
hogy hogyan neveljék a szülök otthon gyer-
mekeiket. 3. Esetek vagy tapasztalatok a 
gyermekek és nép köréből. 4. Erkölcs-, szív- és 
léleknemesítő fölolvasás. -

És itt örömmel jegyezhetem meg, hogy indít-
ványom nem talált süket fülekre, mi kitűnik 
abból is, hogy a hévízi járáskör derék, munkás 
tagjai, mint a f. é. május 4.-én tartott gyűlési 
tudósításból olvastam, még most fokozottabb 
mértékben munkálkodnak e téren, kibővítve a 
tárgysorozatot egy f ^ a a s á g í fölolvasással is. 

Egy ily népünnepeiyt végig nézni, valóban 
jól esik az embernek! Látni azt a népet, mint 
sereglik össze a hivó szóra, s mint hallgatja 
végig az ő igazi jóakaróinak szavait, tanácsait — 
mindez csak boldogsággal töltheti be keblün-
ket. Tüzliet-e ki ennél tanító vagy tanító-
testület magának magasztosabb, nemesebb 
munkakört? Hisz e szóban: „néptanító" benne 
rejlik a nép tanítása is s ez képezheti mai 
viszonyaink közt a tanító legszebb munkáját! 

Igaz, hogy a fönt vázolt népünnepélyek 
csak szűkebb körűek, a mennyiben egy-egy 
község lakóira ritkán kerül sor, de éppen 
ezért törekednünk kell, hogy a főváros min-
tájára — ha minden kis községben nem is — 
de a népesebb helyeken s nagyobb testületű 
iskoláknál létesítsük a szülői értekezleteket. 
Ez értekezletek a téli hónapokban minden 
vasárnap d. u. tarthatók volnának, melyen a 
testület 2 —3 tagja egy meghatározott programm 
szerint fölolvasásokat, előadásokat tarthatna. 
Erős a hitem, hogy az ily előadások tartásával 
munkálkodásunk eredménye fokozódnék, a nép 
sok ferde fogalmától megszabadulna, s a mi 
a fő, az a nép valódi vezetőjét, jóakaróját, 
tanácsadóját látná, tisztelné tanítójában. S 
hogy mindez mily kamatot hozna a hizának, 
nemzetnek, e fölött érdemes gondolkozni. 

(Dorosmn.) Leviczky Miklós. 



506- NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 7. SZÁM. 

Olvassunk. 
Az olvasás az embernek szellemi kincse, 

melyre oly szüksége van, mint a virágnak a 
nap éltető sugarára, mely nélkül nem élhet, 
nem tenyészhet, és a melyet folyton és folyton 
növelni kell; azzal megállapodni, megelégedni 
nem szabad, föl kell emelni a legmagasabb 
fokra, és midőn már azt gondoljuk, hogy elég, 
akkor is fokozzuk. 

E drága kincset elhanyagolnunk soha sem 
szabad, azért is, hogy a társadalomban meg-
állhassuk helyünket s másokat is müveit, 
képzett emberekké nevelhessünk és másoknak 
fölvilágosítással szolgálhassunk. 

Olvasás nélkül a létra legalsó fokára fogunk 
sülyedni és azt vesszük észre, hogy a művelt 
világtól, a társadalomtól elmaradtunk. 

Nem a művelt, képzett és olvasott tanítókról 
kivánok szólani, hanem a tanítóság azon cse-
kélyebb részéről, a kik keveset olvasnak. 

És hogy vannak ilyenek, sajnos, az bizonyos 
és nagy baj. 

Vannak. Olvassuk csak várva-várt, kedvelt 
lapunk, a „Néptanítók Lapja" „Tanítók Tanács-
adója" cz. rovatát pontosan s meggyőződhetik 
mindenki, hogy súlyos vádam beigazolást nyer. 
Mily egyszerű és száíht^nszor megüzent kér-
dések fordulnak ott elő, mitől, ha rendesen olvas-
nák e lapot, mely igazi szellemi kincse, vára és 
útbaigazítója a tanítóságnak, megkimélhetnék 
tőle szerkesztőit, kik bár szivesen állanak min-
denkor a tanítóság rendelkezésére, de végre 
mégsem kívánhatjuk tőlük, hogy a számta-
lanszor megizent tanácsot, újra és újra meg-
ismételjék, hisz a lap akkor csakis tanács-
adóból (állana és unalmassá válnék. 

Hogy a tanítóság egy kis része nem olvas, 
annak tulajdonítom, hogy a képzőkben nem 
kedveltetik meg velők azt. Ott kellene, még 
pedig kezdetben, beléjük oltani, megkedvel-
tetni úgy, hogy többé soha el ne hagynák. 

Meg kellene velük ismertetni összes törvé-
nyeinket, hogy midőn a képezdéből kijönnek, 
megtudnának állani a maguk lábán.* De mit 
tapasztalunk ? — azt, hogy sokan még egy 
kifogástalan pályázati kérvényt sem tudnak 
megirni, nem tudják, mikor kell a nyugdíjinté-
zetbe fölvételért folyamodni és mily mellék-
letek szükségesek hozzá, állomás elfoglalásakor 
mi a kötelességük a szokásokkal szemben stb. 
stb.; szóval, elárulják mindenben tapasztalat-

* Eddig nem volt erre alkalmas kézikönyv, de 
most a Tanitök Tanácsadója, melyet már több tanító-
képző-intézet tankönyvül alkalmazott, úgy tartal-
mánál, valamint csekély áránál fogva is alkalmas 
e czélra. Szerk. 

lanságukat, olvasatlanságukat és gyakorlat-
lanságukat. És legyen akkor tekintélyük! 

Nem elég ok a szegénység, van alkalma 
ma már mindenkinek az olvasásra, megtalál-
hatja a forrásokat, módokat, csak erős akarat, 
igyekezet és törekvés kell hozzá. 

Vsgy csak nem kiván a tanítóság erre is 
törvényt, rászorítást! P 

ü g y látszik, igenis. Ez vezette a trencsén-
vármegvei kir. tanfelügyelőt arra, hogy az 
állami tanítóknál a havi tanácskozást min. 
rendelet alapján elrendelte: az osztatlan nép-
iskola tanítójára nézve pedig kötelezővé tette, 
hogy a havi jelentésében röviden jelezze a 
„Néptanítók Lapjában" (esetleg más szakla-
pokban) megjelent czikkek tartalmát és az 
azok fölött alkotott egyéni véleményöket. 
A tantestületek pedig az ily czikkeket tanács-
kozmányaikon tárgyalják. Ezen üdvös és hasz-
nos intézkedést Biharvármegye kir. tanfelügye-
lője tankerülete összes állami és községi isko-
láira is kiterjesztette. Helyes intézkedés, nem 
ártana, ha összes tanfelügyelőink és az egy-
házi főhatóságok is hasonlóan cselekednének. 
Ez nem rossz akarat, jóakaró tanács' saját 
érdekükben, kell hogy ezt, tekintve a taní-
tóság ügybuzgóságát és önérzetét, örömmel és 
lelkesedéssel fogadják; olvasni fognak, hogy 
kiérdemeljék a népnevelői, a néptanítói nevet. 

A tanítónak különösen kell olvasnia, magát 
képeznie, mert tere oly széles, oly tágas, hogy 
csakhamar kifogyva érzi szellemi gyűjteményé-
nek kamráját, ha folytonosan nem törekszik 
azt gyarapítani. 

Nem lehet a tanítónak, a ki másokat ké-
pezni van hivatva, az önképzéssel fölhagynia, 
mert hivatása csak úgy lesz kiapadhatatlan 
forrása a meg-megújuló szellemi élveknek, ha 
ismeretei s képességeiben előre haladva, meg-
állapodás nélkül törekszik magát műveltségi 
tekintetben továbbképezni. 

Nem kell megelégedni a képezdével. kevés 
az az életre; ne más élvezetet hajhászszunk, 
első legyen a könyv, az újság olvasása, a tudo-
mány böngészése, erre fektetendő a fősúly, 
ezek legyenek a tanítónak, mint müveit ember-
nek, szellemi szükségletei, bennük talá'ja 
meg az irányt, a szebb érzelmek csarnokát, 
mely a műveltség színvonalán folyton megtartja, 
gondolkozásának, gondolatkifejezésének bőséget, 
emelkedettséget kölcsönöz s ígv meg fog 
felelni ama nagy kötelmeknek, melyeket Isten 
és a társadalom vállaira rakott, sikeres mű-
ködésén fölsarjad egy új nemzedék, melvre 
Egyház és Haza nemes önérzettel fog tekin-
teni és megfelelt néptanítói föladatának. 

(Szeyzdrd.) Nagy Béla. 
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A gazdasági ismétlő leányiskoláról. 
A gazdasági ismétlő leányiskolák szervezé-

sénél bizonyára beható megfigyelés tárgyává 
tétettek az e fajtájú fiú-iskolák. I t t mindjárt 
hangsúlyozom, hogy az ideált nem az önálló 
(egy szaktanítós) gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezésében látom, hanem az összes nép-
iskoláknak e munkára sorozásában. Ez utób-
bira kivánom én a fősúlyt fektetni; mert csak 
ez úton lehet szó az országos bajok orvoslá-
sáról az egész vonalon; minden más dolog 
csak egyes helyeken teremné meg áldásos 
gyümölcsét. Itt pedig mindjárt az első baj az, 
hogy az elemi iskolákkal kapcsolatos gazda-
sági ismétlő-iskolákban a fölvett anyag sok 
ahhoz a kevés időhöz, melylyel rendelkezünk; 
de ugyan ez az anyag (mondhatni csak meg-
érintve) kevés a czél elérésére. 

E bajon segíteni — látszólag — csak úgy 
lehetne, ha a tanítási órák számát megszapo-
rítanák. Ez az óraszaporítás ugyan a leg-
helyesebb megoldási mód volna, azonban 
anyagi okok miatt ezt el kell ejtenünk; az 
ide járó nagyobb gyermekeket otthon alig 
tudják a szülők nélkülözni hosszabb időre. Más 
irányban kell próbálkoznunk. Elsősorban az elő-
irányozandó tananyagnak körülményesebb össze-
válogatásával s a fiú- és leányiskola közti prak-
tikus szétoszt Isával lehetne a dolgon segíteni. 

A vallás- és közoktatási ministerium 1896. 
évi nov. hó 16.-án 60.764. sz. a. kelt rende-
letével kiadott gazdasági ismétlő-iskolai tan-
tervben a leányok számára elő van írva: 

I-ső évre a talaj és alkotó részei; a kerti föld 
mívelése ; konyhakertészet; baromfinevelés. 

II-dik évre a kender, len földolgozása; 
pamutszövetek, posztókelmék. A ruhanemüek 
tisztántartása. Szappankészítés. Lúg és mosás. 
Kerti veteményekről. Sertéshizlalás. Tehén-
ápolás ; a tej földolgozása. Baromfitenyésztés 
mellett selyemhernyó-tenyésztés. A gyümölcsök 
értékesítése. 

Nem tudom, miben fog ez változást szen-
vedi, i ; de így, a mint ez fölsoroltatott, nagy-
jából ismertetve is sok a rendelkezésünkre 
álló időhöz képest és viszont nagyjából ismer-
tetve kevés ahhoz, hogy a szerzett ismeretek-
nek hasznát is vehessék. 

Legelőbb is itt azzal nem barátkoztam meg, 
hogy a gyümölcskertészetből a leánynövendékek 
kirekesztettek; már pedig e téren igen sokat 
várhatunk gazdasszonyainktól. A faiskola 
— rendszerint — a háznál szokott lenni. 
A benne végzendő teendők, úgymint: tisztán-
tartás, gyökérnevelés, szemzés (szükség esetén 
ojtás), törzsnevelés metszésekkel, ültetés stb. 
mind olyanok, hogy azok már természetüknél 

fogva is könnyebb kezű gazdasszonyaink föl-
adatai közé sorozhatok, annál is inkább, mert 
a mezei munkával foglalkozó férfiaknak erre 
kellő idejük nincsen. A gyamölcskertt'szetnél 
csakis a nehezebb munkákra (nagy fák ülte-
tése, átojtása, ágainak ritkítása, törzsének 
tisztántartása stb.) fektetnék kiválóbb súlyt a 
fiúiskolánál. — Ma a szemzést, ojtást, csemete-
ültetést s általában a faiskola kezelését mind 
oly dolgoknak tekintik, melyeket csak férfiak 
végezhetnek el. Asszonyaink egy kis kézügyes-
séget és egyéb ismeretet igénylő gyümölcs-
kertészetet a múltban egyáltalán nem müveitek ; 
ojtókést, kapát, ásót gyümölcskertészkedés czél-
jából kezükbe soha sem vettek, pedig ezt 
minden gazda házánál elsősorban a gazd-
asszonynak kellene megtennie. 0 férjét az egész 
éven át elfoglaló mezőgazdasági nehezebb mun-
kánál nem helyettesítheti. A sok időt, aprólékos 
munkát igénylő kertészkedésre, mi hasonló a 
gyermekneveléshez, elegendő időt a gazda nem 
szakíthat magának. Ha ezt teszi: gazdasága 
sínli meg, ha nem teszi: kertészete fogja meg-
sínleni; de mindenképpen megérzi az egész 
ház, a mint ezt ma is lépten-nyomon láthatjuk 
a köznép asszonyainak élhetetlensége miatt. 

A gyümölcskertészet azon részét sorozzuk 
a gazdasági ismétlő leányiskola tárgyai közé, 
mely természeténél fogva mint említém is — 
a nőknek való. A többi fiúiskolánál marad-
jon. E szétosztással a kijelölt anyagot olv ala-
posan lehetne földolgozni, hogy növendékeinket 
a szükséghez képest vezethetnők be a dolgok 
ismeretébe, nem úgy mint ma Belemegyünk 
a nagyhorderejű munkába s nevelünk — kon-
tárokat, kik, ha jól nem értett munkájuknak 
eredménytelenségét fogják látni, nem nagy 
apostolai lesznek a jobb jövő megteremtésének. 
Nem tanácsos szakismeretekre támaszkodva 
gazdálkodni, ha _a szakismeretek hézagosak s 
a gazda magára van hagyatva. 

Az állattenyésztésnél is nagy szerep vár az 
asszonyokra. Az állatok fölnevelése általában 
elsősorban az asszonyok föladata volna (az 
állattenyésztéshez szükséges többi ismeret nem). 
A méhtenyésztést szintén a nőkre bíznám. Ha 
e dolgokat a gazdasági ismétlő leányiskolák 
föladatai közé sorozzuk, általa kellő idő fog 
maradni a fiúknál az e szakhoz tartozó többi 
tananyag megismertetésére s itt se fogúik 
kontárokat nevelni. 

A konyhakertészet terén különösen sok ki-
vánni valónk van. Sok helyen azt sem tudjuk, 
hogy e tekintetben tulajdonképen mit is 
tegyünk. A felvidék lakóinak tekintélyes része 
(pl. Máramarosban a ruthén és oláh lako-
sok köznépe) nem ismeri a zöldség haszná-
latát. Húst ezek csak igen ritkán esznek 
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és akkor is löldség és fűszer nélkül. Ilyen 
községekben a konyhakertészet ügyének föl-
lendüléséhez első kellék az anyagi jólét föl-
lendülése. Erre pedig legalkalmasabb a gyü-
mölcskertészet. A konyhakertészeti dolgokra 
nézve a helyi körülmények nagyon is irány-
adók. — Konyhakertészet kereseti ágat váro-
soktól távol eső községekben csak abban az 
esetben képezhetne, ha a termelés eredményé-
rek aránya oly nagy volna, hogy a nagyban-
eladás igényeit kielégíthetné, vagy ha megyén-
kint mezőgazdasági bizottság alakíttatnék azzal 
a föladattal, hogy az egész megyére kiterjesztve 
működését, mindennemű terményt nagyban 
értékesítene. E nélkül félreeső helyeken konyha-
kertészeti termékekben kevés haszonra számít-
hatunk, míg a helyi kereslet ki nem fejlődik. 
Ezt az anyagi jólét elő fogja teremteni. Ha a 
nép szakszerű gazdálkodással jobb anyagi 
viszonyokhoz jut, igényei is nagyobbodni fog-
nak s ez a helyi forgalmat majd emeli, pezsgő 
életet eredményez; nyomában föllendül az ipar 
és kereskedelem s ezen új kereseti ágak alkal-
mazottai és művelői lesznek ott a kertészkedő 
asszonyok helyi vevői. Ilyen helyeken a konyha-
kertészeti dolgok megismertetését csak foko-
zatosan hozhatjuk az iskolába. 

A gyümölcskertészet, baromfitenyésztés, házi-
állat-nevelés megismertetésével, ipari növények 
termelésével (s földolgozási módjával) a gaz-
dasági ismétlő leányiskola gazdasági anyaga 
befejezést nyerhetne. 

Négy csoportra osztom ezek után a gazda-
sági leányiskola tananyagának gazdasági részét. 
Első a nők által mívelhető gyümölcskeitész-
kedés; második az ál!attenyészte -bő 1 az állatok 
nevelése, méhészettel és baromfitenyésztéssel 
kapcsolatban; harmadik a konyhakertészet; 
negyedik az ipari növények a helyi igényekhez 
alkalmazva. Ez az anyag úgy osztandó be a 
három évfolyamra, hogy az egyes évfolyamo -
kon mindegyikről szó legyen. Ez által minden 
anyag három évig gyakoroltatik, hol mint új, 
hol mint ismétlés. Míg ellenben, ha egyik éven 
át a gyümölcskertészettel (mint ma a fiúknál), 
a másik éven pl. az állattenyésztéssel stb. fog-
lalkozunk, akkor az évenkint egymásután kö-
vetkező anyagok az előző évben tanultakat az 
emlékezetből teljesen kiszorítják. 

A fiúk és leányok közt a tananyag szét-
osztása következtében az egyik nem tananya-
gával a másik nemet nem foglalkoztatnók, 
hanem a fiúk és leányok tananyaga egymást 
kiegészítve fogja idővel képesíteni a férjet az 
asszonynyal együtt a szakszerű gazdálkodásra. 
Ily értelemben idővel a leányokból igazi fele-
ségek lesznek. E szétosztással nemcsak mun-
kára képesítjük a tétlenül élő s nem egy 

helyen káros foglalkozású asszonyokat, de 
egyszersmind nagy értéket is sdunk nekik. 

A nők részére magasabb műveltség meg-
szerzése kereseti czélokért nyitva áll s általa 
legáldásosabb föladatuk betöltésétől sok eset-
ben búcsút is vesznek; míg ellenben gazd-
asszonyi föladatok okszerű, tudatos betöltésére, 
hogy idejét és ügyességét családja érdekében 
érvényre tudhassa emelni a nő, arra sehol sem 
oktatták; köznépünk asszonyai nagy számmal 
igazi gazdasszonyokká nem válhattak. Ma, a 
gazdasági ismétlő leányiskolák szervezése előtt 
szinte megdöbbenünk azon: miért nem mű-
ködhetnek ezen iskolák azonnal . . . . A nők 
felsőbb kiképzése szép dolog; de az ország 
fölvirágzásához ennek kevés köze lesz; míg a 
gazdasági ismétlő leányiskoláknak igenis lesz 
ahhoz közük: e tekintetben nem csekély 
reményt fűzünk ezen új intézményhez. 

Ámde, a mily fontos ez az új intézmény 
országos érdekek szempontjából, éppen annyira 
kívánatosnak tartom azt, hogy lánglelkű 
ministerünk az egész kormány részéről támo-
gattassék o'y formán, hogy tanítóinak hazát 
boldogító évi nagy munkáját ne csak 100 ko-
ronával díjazhassa, mi még a nyugdíjba sem 
számíttatik be, hanem a nagy eszme érvényre 
emelése érdeme szerint. 

Nincs bölcsebb dolog, mint ha a javítani 
valókat idejében végezzük el. Az itt említett 
javításokkal szerencsésen kezdhetik el működé-
süket a gazdasági ismétlő leányiskolák. 

(Felsö-Visó.) Mihály Ferenez. 

és akkor is löldség és fűszer nélkül. Ilyen 
községekben a konyhakertészet ügyének föl-
lendüléséhez első kellék az anyagi jólét föl-
lendülése. Erre pedig legalkalmasabb a gyü-
mölcskertészet. A konyhakertészeti dolgokra 
nézve a helyi körülmények nagyon is irány-
adók. — Konyhakertészet kereseti ágat váro-
soktól távol eső községekben csak abban az 
esetben képezhetne, ha a termelés eredményé-
rek aránya oly nagy volna, hogy a nagyban-
eladás igényeit kielégíthetné, vagy ha megyén-
kint mezőgazdasági bizottság alakíttatnék azzal 
a föladattal, hogy az egész megyére kiterjesztve 
működését, mindennemű terményt nagyban 
értékesítene. E nélkül félreeső helyeken konyha-
kertészeti termékekben kevés haszonra számít-
hatunk, míg a helyi kereslet ki nem fejlődik. 
Ezt az anyagi jólét elő fogja teremteni. Ha a 
nép szakszerű gazdálkodással jobb anyagi 
viszonyokhoz jut, igényei is nagyobbodni fog-
nak s ez a helyi forgalmat majd emeli, pezsgő 
életet eredményez; nyomában föllendül az ipar 
és kereskedelem s ezen új kereseti ágak alkal-
mazottai és művelői lesznek ott a kertészkedő 
asszonyok helyi vevői. Ilyen helyeken a konyha-
kertészeti dolgok megismertetését csak foko-
zatosan hozhatjuk az iskolába. 

A gyümölcskertészet, baromfitenyésztés, házi-
állat-nevelés megismertetésével, ipari növények 
termelésével (s földolgozási módjával) a gaz-
dasági ismétlő leányiskola gazdasági anyaga 
befejezést nyerhetne. 

Négy csoportra osztom ezek után a gazda-
sági leányiskola tananyagának gazdasági részét. 
Első a nők által mívelhető gyümölcskeitész-
kedés; második az ál!attenyészte -bő 1 az állatok 
nevelése, méhészettel és baromfitenyésztéssel 
kapcsolatban; harmadik a konyhakertészet; 
negyedik az ipari növények a helyi igényekhez 
alkalmazva. Ez az anyag úgy osztandó be a 
három évfolyamra, hogy az egyes évfolyamo -
kon mindegyikről szó legyen. Ez által minden 
anyag három évig gyakoroltatik, hol mint új, 
hol mint ismétlés. Míg ellenben, ha egyik éven 
át a gyümölcskertészettel (mint ma a fiúknál), 
a másik éven pl. az állattenyésztéssel stb. fog-
lalkozunk, akkor az évenkint egymásután kö-
vetkező anyagok az előző évben tanultakat az 
emlékezetből teljesen kiszorítják. 

A fiúk és leányok közt a tananyag szét-
osztása következtében az egyik nem tananya-
gával a másik nemet nem foglalkoztatnók, 
hanem a fiúk és leányok tananyaga egymást 
kiegészítve fogja idővel képesíteni a férjet az 
asszonynyal együtt a szakszerű gazdálkodásra. 
Ily értelemben idővel a leányokból igazi fele-
ségek lesznek. E szétosztással nemcsak mun-
kára képesítjük a tétlenül élő s nem egy 

A /áruvizsgálatok kérdéséhez. 
Evek óta foly a vita e tárgyról; már a 

Néptanítók Lapjában is egész irodalommá 
fejlődött. De. hát én már három évtized óta 
olvasok e témáról, mely nem volt képes egy 
idegemet is izgalomba hozni, noha 28 évi 
záróvizsgálaton átestem s készülök a 29.-re. 
Dehogy készülök — tanítok az év utolsó 
napjáig azzal a velem született lelkesedéssel, 
mint az első napon. Mi tehát a záróvizsgálat? 
A tanévnek utolsó tanítási napja, melyre a 
tanító vagy az int zet igazgatójának meghívá-
sára — ha működésével volt k pes érdeklődést 
kelteni s megvan a kellő tekintélye is — meg-
jelenik az iskolai hatóság, a szülők, rokonság 
és érdeklődő közönség, hogy a magyar kultúra 
géniuszának áldozzanak, a nemzeti kultúra 
előhaladását dicsőítsék. 

Hát ez ideális, lélekemelő neinzeti ünnep-
ségtől irtózik annyira a kartársak jórésze ? 
hát ettől fájdul meg annyi magyar pedagó-
gusnak a feje P Ha más bajunk nem volna, 
oh be boldog volna" a magvai-! Ha záróvizs-3 O./ 



26. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

gáiataink nem volnának, rendszeresíteni kellene 
ezeket, mert ez az egyetlen nyilvános kapocs 
közön-ég és iskola között, hol megismerkedik 
a magaslatán álló tanítóval s a modern magyar 
kultúra alapján nevelt ifjúsággal. A magyar 
népiskolát immár magasabb szempontok vezérlik. 

A magyar kultúrállam problémája az iskola 
négy fala közt dűl el; itt kell pozitív és 
intenzív munkát végezni, — a többi, a tár-
sadalmi működés csak az épület külsejének 
földiszítesére szolgál. Ha így végezzük mun-
kánkat, nemcsak hogy utóiérjük sikerben a 
müveit külföldet, hanem tekintve a magyar 
tanító sajátos lelkesedését, túl is fogjuk szár-
nyalni. Ezt ország-világnak bemutatni örömmel 
ragadjuk meg az alkalmat a tanév utolsó 
napján; bár én ianév közben is, a mikor csak 
alkalom nyílik, a társadalom egy-egy tekin-
télyes tagját meghívom, hogy tisztelje meg 
intézetünket, a mikor büszkén mutatom be 
növendékeim ismereteit, tudását, technikai 
ügyességét. S mily hálásak ők azért; mily 
nemzeti büszkeség s önérzet hatja át keblüket! 

H-i ígv neveljük ezt a kerek földön párját 
ritkító józan észszel megáldott magyar nemze-
tünket — úgy boldog lesz a magvai-, dicső 
a haza és glóriával övedzve lelkes működésünk. 

(Miskolci.) Heténjji Bódoy. 

— Levél a szerkesztőhöz. A Néptanítók 
Lapja 23. száma néhány sorban tejszövetke-
zetek alakítására buzdítja a tanítókat Legyen 
szabad az ott mondottakhoz a következőket 
hozzáfűznöm: Morágyon (Tolnám.) már 1898 
elején alakult ilyen szövetkezet. A minden új 
dologtól irtózó népet csak nehezen tudtam a 
jó ügynek megnyerni; a gazdáknak legfölebb 
negyedrésze lépett be. De azóta szinte hihe-
tetlen arányokban fejlődött ez az áldásos szö-
vetkezet. A kinek tehene van, ma mindenki 
tagja. Tehene pedig minden szegény embernek 
is van. Van ez idő szerint 290 tag 475 üzlet-
részszel (tehénnel). Kezdetben bérelt helyiség' 
ben kézi separatorral dolgoztunk, ma pedig 
mintaszerű saját helyiségünkben gőzturbinás 
géppel fölözzük le a tejet. A gépek — s föl-
szereléstől eltekintve, csak maga az új 
épület mintegy 6000 koronába került, mely 
összeget mer/takarított pénzből fedeztük; a 
sajátjából senki sem járult hozzá egy fillérrel 
sem. Hogy a tejszövetkezet révén mennyi pénz 
özönlik a községbe, arról beszéljenek a követ-
kező adatok. A mult 1900. évben a tagok 
582.234 liter tejet szállítottak be, melyet a 
szövetkezet 63.045 kotona s 4 fillérért értékesí-
tett. Helyben csak 9845 korona értékű tej-
termék kelt el; a többi pénz, vagyis 52.200 
korona. 'degenből jött a faluba. Ilyen tekin-

télyes összeg nagyon megérezli ;tő egy 1897 
lelket számláló kis községben. A beszállított 
tej árát havonkint fizetjük ki a tagoknak. Ez 
a járandóság 20—30 - 4 0 , sőt 80—90 korona 
közt váltakozik, mert vannak tagok, kik 
némely hónapban 800—900 liter tejet hoznak. 
A tej literjét át'ag 10 fillérrel váltja be a 
szövetkezet. Egy egy tehén 150—200 koronát 
jövedelmez tejével, nem is említve a borjut 
és a trágyát. De megjegyzem, hogy kitűnő 
bonyhádi tájfajta tehénállományunk van. A tej-
szövetkezet azonban nemcsak biztos jövedelmi 
forrása a tagoknak, hanem olcsó és jó éleimi-
czikkeket is nyújt. A lefölözött t<j literje 
3 fillér, túró kgja 20 fillér. A s ívót 5 literen-
kint 2 fillérért viszik a sertéseknek. A mult 
évben 210.295 liter savó kelt el. A kitűnő 
minőségű író literje 3 fillér. Ezelőtt teavajat 
készítettünk, mintegy félév óta azonban tej-
színünket a dombovári vajtermelő központba 
szállítjuk; ez idő szerint naponkint 170—180 
korona értékűt. Mindenképen jó dolog tehát a 
tejszövetkezet; még a tanítóra nézve 
Elláthatja a könyvelést, En az első évben díj-
talanul vezettem a könyveket, nehogy az 
önzés • vádjával illettessem. A második évben 
a szövetkezet már önként 100 koronát ajánlott 
föl. tavaly pedig 240-et. A mi munka \an, 
szabad óráimban könnyen elvégezhetem. A 
szövetkezeti helyiségben semmi dolgom sincs, 
csak a tisztaság szempontjából ellenőrzöm 
néha-néha a munkásokat. A szövetkezeti 
e.-zmét annyira megkedvelte népünk, hogv 
2—3 év múlva valószínűleg megalakul a pincze-
szövetkezet is. Néhány év óta gombamódra 
szaporodnak az amerikai alanyon fölujított 
szőllők s már emlegetik a pinczeszövetkezetet. 
Az is üdvös lesz. Alakítsunk tehát tejszövet-
kezeteket s egyéb gazdasági terményeket 
értékesítő szövetkezeteket! JElső*oi ban ilyenekre 
van szüksége a kisgazdának. A fogyasztási 
szövetkezeteknek nem vagyok éppen barátja; 
hagyjuk élni a tisztességes hivatásos kereske-
dőt is. A termény-értékesítő szövetkezet megala-
kításával a gazda nem koczkáztat semmit, 
csakis hasznára válhatik. A fogyasztási szövet-
kezet könnyen meg is bukhatik. A ki kar-
társaim közül tejszövetkezet alakítására vállal-
kozik, forduljon sz orsz. tejgazdasági felügye-
lőséghez (Bpest, földmívelésügyi ministerium). 
Szívesen útbaigazítják. Előbb kellett volna 
említenem, hogy tejszövetkezetünk a teheneket 
érhető balesetek ellen is biztosítja tagjait. 
Előforduló eset alkalmával az egy-egy tehénre 
eső 30 — 40 fillért szívesen megfizeti minden tag. 
A mult é;ben 4 esetben 877 koronát fizetett 
a szövetkezet kártérítés czímén. Kiváló tiszte-
lettel. Mórágy, 1901 junius 18. Müller Imre. 
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S Z U N O K A 

Hódolat. 
( Eöti-ös és Petöji szellemének.*) 

Van-e virág a fán ? Az ár/ gyümölcse 
ízelítőre immár sose vár ? 
Hát annyi nagy szív mind hiába tört le. 
Sorsunk örökké: keserű pohár ? 
Maros, Küküllő merre elhalad, 
Nem hazánk még, — hitvány földdarab ? . . . 

Hódolni késztne durva, rút erőszak, 
Harag, gyűlölség ám nem fegyverünk. 
A béke áld, az áldás új erőt ad 
S virág fakad, a merre elmegyünk. 
Isten mosclyg, nyomunkra nézve le: 
Ez a szivek virágos erdeje 

A kultúra! Mozdul a büszke téren 
Az álmodozó Eötvös-érczszobnr, 
Izzik, hevül, szeme a messzitégen 
El-elmereng és eget ostromol, 
Majd mint tűzkigyó száll a táj felett 
Egy égő szikra: Isten mása ez! 

Hódoljatok! Múzsáknak ifjú serge 
Hadd zengje túl a halmot, bérezeket, 
Versenyre keljen két testvérszerelme: 
Tudományszomj és hazaszeretet. 
Honunk, — ne többé: „éppen hogy vagyunk" — 
l-egyen boldoggá, nagygyá általunk. 

Viraszt nagy Eötvös lelke még az éjbe, 
Pár nem borult köd fényes almira, 
Melegedjék föl hát lehelletére 
- L pásztorkunyhó, a puszták fia, 
S mint hü sáfárok bízvást számolunk: 
íme: az ember, Istenünk, Urunk ! 

Rög széttörik finom gyémántszemekre, 
Ha kúlturánk a szűzi földbe nyul, 
Iám, érezbe szökkent a jmszták szülötte, 
íme: az ember — halhatatlanul . . . 
Ali a szobor, körül rivalg a nép 
S Petőfi lelke csillagokba lép. 

Hódoljatok! . . . A csillagos magasban 
Királyoknak királya szól vele. 
Hódoljatok! Az érczmás szive dohban, 
Hogy, még az ég is megzendül bele. 
Az Úr körülnéz — és Petőfi ott.' 
E szikra, tííz, láng — a mit lenn hagyott! 

Petőfi s Eötvös égi frigyre léptek, 
Közös az oltár, csillag-templomuk, 
Fonják a drága, istenadta népnek 
Sugarakból az aranykoszorút. 
Ha teljesül, mit hátrál: lelke mer, 
Ez lesz az égen diadalmi jel. 

* Elszavalta a szerző a Nagy-Küküllőinegyei Ált. 
Tanítóegyesület közgyűlése után tartott lakomán 
junius 5.-én Segesvártt. 

. . . . Van-e virág a fán ? . . . Magycr hazánkban 
Hogy értsenek meg, kell-e várni még ? 
Avagy min iig lesz koldus itt s hazátlan. 
Kicsinyhitű, czenk, gyáva ivadék ? . . . 
— Nem, nem, csak bízvást nézzünk égre fel, 
Petőfi s Eötvös, lám, már ünnepel. 

(Vargyas.J Tarvsuf'a M Albert. 

Gondtalan időkből. 
Kócsy Jenő és Pócsy Bandi jó barátok és 

pedig életre-halálra. 
Nem csudai Két szomszéd falu volt szülő-

földjük s a határdomb körül egy egyszerre 
fölfedezett szarkafészek miatti verekedésben 
szerencsésen megismerkedvén, elválhatlanokká 
lettek. Később együtt faragták végig a padot 
a gimnáziumon, s egyetemi éveiket együtt 
morzsolták le a főváros különféle kávéházaiban. 
Vállvetett fáradozásaiknak meg is volt a maga 
fényes eredménye. A szigorlatokon a vizsga-
tételek esélyei állandóan s irigy módon ellenük 
fordultak ugyan mindig. De ó szép világ te, 
mely sohasem vonod el az igazi érdemtől a 
maga koszorúját! Pócsy Bandit az atyafiság 
szerencsésen benyomta valamelyik ministe-
riumba segédfogalmazónak, míg Kócsy Jenő 
magas alakjával, ősmagyar orrával és sugár 
bajuszával egy újonan alakult bank igazgató-
jának nyerte meg a tetszését, szóval, bank-
hivatalnok lett! (Lgy okoskodott az előrelátó 
igazgató, hogy a szokott bankhivatalnoki 
nevek s alakok közt minden eshetőséggel 
szemben jól fog fösteni szomotori Kócsy Jenő 
neve s alakja, különösen vidéki mándlis at\Ta-
fiak gusztusára való tekintettel.) 

A gavallér sors ily bőkezűen gondoskodván 
a két jó barátról, másfelé fordította tovább 
adomáiyainak bőségszaruját és rájuk bízta, 
hogy miként éljenek meg a minden hónap 
elsején pontosan esedékes jövedelmeikből, 
éppen nem vetvén ügyet arra, hogy Kócsy 
Jenő meg Pócsy Bandi urak e tekintetben is 
rájii bízták a kegyes gondoskodást. 

így aztán nem csuda, hogy lassankint a 
hónap vége mind furábban ütött ki a két jó 
barátra nézve s az idők haladásával matema 
tikai arányban nőtt annak távolsága zsebük 
kiüresedésének időpontjától. Pedig rendről-
rendre minden kisegítő eszközt megpróbáltak 
immár. Mindig soványabb eredménynyel. Fénjes 
lakásukat — minek is az a grófokhoz s 
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bankárokhoz illő luxus! — a két bagolyhoz 
czímzett hotel garni egyik füstös odújával 
cserélték föl, ruhatárukat kimustrálták már a 
lehetőségig, az ismerősöket, atyafiakat külön-
féle czímű és határidejű kölcsönökkel meg-
adóztatták egész a lehetetlenségig. Pócsy Bandi 
újabb szubszidium kérésének tekintetbe-vétele 
hazulról a falu zsidajának makacsságára való 
tekintettel aratás-utánra helyeztethetett csak 
kilátásba s Kócsy Jenő egy éppen ily termé-
szetű levelére bátyja a képviselő azt a kijelen-
tést tette, hogy ha ez sokáig még így megy, 
kivándorol Amerikába. Egyelőre azonban a 
tótságba utazott föl, hol azok a réz- és platina-
bányák lesznek föltárandók, melyekre bankár-
barátai bölcs közreműködésével a részvény-
társaságot már meg is alapította. 

így állottak a dolgok, miden egy szép reg-
gelen, egy gyönyörűen eltöltött mámorteli éjjel 
után későn ébredt föl a két jó barát. Hogy 
mennyire jár az idő, nem tudhatták, mert 
megmaradt egyetlen ébresztő órájuknak éppen 
tegnap akadt dolga egy kis hitelművelet fedezé-
sére a szomszéd szatócsnál; szerencsére már 
elég gyakorlottságuk volt a piszkos ablak-
függönyök közt bevetődő fénysáv járására 
nézve s így konstatálhatták, hogy az idő jó 
későre jár — persze az ebéd-idő felé. 

De ha még csak a fénysáv jelentette volna! 
Miután kicserélték lelkesült megjegyzéseiket 

a szőke Biri meg a barna Gizi felől, egy nagy 
s nehéz kérdés tolakodott felhőket és virágos 
mezőket járó ötleteik közé. 

— Mit eszünk, s egyáltalán eszünk-e ?! 
Mindaketten lenézték egymást e prózai kér-

désért. de azért majdnem bizonyos volt, hogy 
egyik sem tud rá kielégítő feleletet adni. 

Nem tud ? Már mint Kócsy Jenő! Persze 
rá, mint a pénz s bankügyek gyakorlati embe-
rére bízta Pócsy Bandi, hogy ez alantas kér-
dés megoldásán a fejét törje. S az ablakfüggö-
nyök közt bevetődött fénysáv veszedelmesen 
ferde útra tért már s Kócsy Jenő még mindig 
a fejét törte. 

Oh hét baglyok, ott a nevezetes tanya hom-
lokán, a bölcseség madarai t i ! Hányszor vol-
tatok tanúi falaitok közt az ily kérdés beható 
vitáinak! S hála nektek, a nyugodt szemlé-
lődés és érett ítélet klasszikus képviselőinek, 
a hétbagoly-vendéglő egyetlen ily kérdésénél 
sem volt eset, hogy valahogyan, valamiképen 
megoldásra nem talált volna. 

Kócsv Jenő még mindig törte a fejét. 
Fontolgató elméjének gondolatai újra bejárták 
a ruhatárt magában rejteni hivatott almáriu-
mokat: üresek! A zálogezédulákat: el vannak 
helyezve mind, még másodíziglen is! 

— Csak a bátyám ne volna ott fönn a tót-

ságban ! — töprengett hangosan a Bandi 
barátja. 

—- Te ! Nem előled szökött-e oda ? 
Kócsy Jenő bámulatos méltósággal felelt: 
— 0 nem párbaj-ellenfél! — s aztán 

összehúzta a szemöldökét, hogy ettől az inger-
kedő beszédtől eltekintve a szőnyegen forgó 
kérdés megoldásán törje tovább a fejét. 

Bandi únni kezdé a dolgot. Szebb tájak felé 
szálltak gondolatai. 

— Oh Biri — így sóhajtott föl. 
— Gizi! — szólt rá renire-utasító fölény-

nyel Kócsv Jenő. 
— Igazad van pajtás —• de e két istennőt 

lehetetlen össze nem téveszteni — Biri a tied 
s csak neked van jogod bájához sóhajtani, hogy 
bűvölje meg eszedet a nagy kérdésnek szeren-
csés megoldására. 

— Helyes! Oh Gizi, akarom mondani: Biri! 
látjuk-e ma vájjon egymást! — sóhajtott Kócsy 
Jenő s homlokának további összehúzásával törte 
fejét a tudvalevő kérdés fölött. 

S ime! Pócsy Bandi már letett a remény-
ségről, hogy Jenő erőlködése az óhajtott dűlőre 
jut, mikor a tanya homlokzatán őrködő hét 
baglyok még nagyobbra nyitották szemeiket 
a rendesnél: pénzes-levélhordó mutatkozott a 
szemhatáron s egyenesen a két jó barát szobá-
jába nyitott be. 

Ily esetben az űri fölsemvevő egykedvűséget 
mutatni a jó szokásokhoz tartozik. Kellő gya-
kcrlat nélkül nagyon nehéz. 

Pócsy Bandi s Kócsy Jenő született urak 
voltak s ez mindent magyaráz. 

— Levél ? — kérde' közönyösen Pócsy 
Bandi. 

— Kinek szól ? — tette hozzá hanyagul 
Kócsy Jenő s aztán megértvén a dolgot, a 
vevény aláírása nem került fáradságba, miután 
a tintát a tartóban fölhigította s a tollszárról a 
rászáradt tintát lefaragta. 

Egy nagy levél volt, ötpecsétes. Darab 
ideig tartott, míg fól merte bontani. S óh 
szép, visszahozhatlan ideje az arany fiatalság-
nak, csak te veled történnek ily csudák! Jenő 
bátyjától volt a levél, benne néhány czifra 
papiros s mellékelve e pár sor: 

— „íme, az új rézbánya-tái sulat ré zvényei. 
Huszonöt darab. Holnapután a közgyűlés. Te 
felügyelő-bizottsági tagnak vagy jelölve, jelent-
kezzél e papirokkal Horn pénztárnok úrnál, 
Bálvány-utcza 199. szám alatt, a társulati 
helyiségben. Bánya ügye kitűnő, publikum 
bolondul, részvények értéke rohamosan nő!" 

De rohamosan kiugrott az ágyból a két jó 
; barát is. S még nem egészen mult el egy óra, 
i mikor Horn úrnak szerencséje volt magánál 
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tisztelni szomotori Kócsy Jenő urat, a réz- és 
platinabánya-feltáró részvénytársaság felügyelő-
bizottsági tagjelöltjét s kétszáz forinttal meg-
terhelni a letett részvények fejében a nevére 
nyitott számlát. Hogyne? Ily csekély összeg 
huszonöt ilyen prima részvényre! Horn úr 
ragyogó arezczal zárta el azokat a vasszek-
rénybe. A bánva ügye kitűnő, a publikum 
bolondul, a részvények értéke rohamosan nő! 

A részvénytársaság nemsokára meg-
bukott, de az is igaz, hogy akkor, azon a 
nevezetes estén fejedelmileg mulattak ismét a 
jó barátok. 

(Budapest.) Németh Iynácz. 

IRODALOM. 
Dicső emlékíi Erzsébet királynénk gödöllői 

szobrának leleplezése alkalmára Ludvigh Béla 
kartársunk igen csinos és tartalmas Erzsébe'-
emléklapot adott ki. A kegyelet szép ünnepére 
nemzetünk politikai és irodalmi életének jele-
seitől tartalmaz emléksorokat, visszaemlékezé-
seket, melyek fájó tolmácsai a nemzet borongó 
fájdalmas érzésének. A szerkesztő a négy 
képpel is díszített mű díszpéldányát megkül-
dötte József főherczegnek is, ki a tanúsított 
figyelemért köszönetét fejezte ki s tekintettel 
a mű megjelenésével egybekötött jótékony 
czélra ötven koronát utalványozott. Mivel az 
Erzsébet ünnepet évenkint minden iskolában 
meg szokták tartani, az iskolák igazgatóinak 
figyelmébe ajánljuk. Megrendelhető Ludvigh 
Béla szerkesztőnél Török-Bálint Pest mellett. 
Ara 4i) fillér. A mü tiszta jövedelme a buda-
pesti Erzsébet-leányárvaház javára fordíttatik. 
A jó királyné tehát még halá'a után is áldást 
fakaszt emlékével. 

Megjelentek: Pompeji utolsó napjai. Regény. 
I fa Bidiver. A magyar ifjúság számára átdol-
gozott kiadás. Ara: 2 K. 40 f. A magyar 
föld. Magyarország földrajzi és etnográfiai 
ismertetése. Ir ta: Sziklai/ János. Ára a két 
kötetnek együtt 1 K. 20 f. Gonzagai Szent 
Alajos az ifjúság példaképe és védőszentje. 
Ára 50 f. Mind a bárom munka a Szent 
István-társulat kiadása. — A Nagy Képes 
Világtörténet 119. és 120. füzete a külföldi 
és magyar reformáczió keletkezéséről és terje-
déséről szól. Egy-egy kötet ára díszes félbőr-
kötésben 16 korona; füzetenkint is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadónál (Révai Testvérek írod. 
Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-út 18.) s min-
den hazai könyvkereskedés útján. — „Poroszlói 
nóták" cz. alatt Jósvay Gábor poroszlói kántor-
tanító egybeállította az I. füzetet, mely tar-

talmaz 8 eredeti magyar népdalt, minister-
papirra kézirat után tisztán mimeographirozva 
s azt mindazoknak, kik ezen lapunkra hivat-
kozva rendelik meg, 1 korona ár és 10 fillér 
postabér előleges megküldése után bérmentve 
küldi meg, oly magára vállalt kötelezettséggel, 
hogy minden egyes eladott példány árának 
50° o-át, azaz 50 fillért a „Tanítók Háza" 
javára hozzánk küld be. — A Filléres Könyv-
tár füzetei közül Koldus-vezető (95) írta Gaál 
Mózes; Nyolcz mese (96) Holló Sárika; Horto-
bágy (97) Krúdy Gyula; Koncz Márton (98 r 99) 
Hava> István; Petőfi költeményei (100); Éviké 
vándorlása (101) Tutsek Anna; Bem apó (102) 
Gaál Mózes; Mátyás ifjúsága (103 — 104) 
Tábori Róbert; Utazás a Szepességben (105) 
és Utazás a Tiszán (106) Krúdy Gyula; Ket 
árvizes gyerek (107) Sebők Zs.; Hol a vitéz? 
(108) Garády, A meghódított föld (109) 
Báctkay; Kerek erdő (100—112) Garády. 

Hl TATAL0S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání tot ta : a perecsényi 

vegyi gyárak igazgatóságának azon áldozat-
készségéért, melylyel az ottani áll. el. isk. 
telkét saját költségén bekeríttette s az óvoda 
czéljaira 120 koronát adományozott. 

Kinevezte: Jankovich Irén oki. tanítónőt az 
ungvári áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Vrána Ferencz oki. tanítót a nagvhalmágyi all. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lázár Pál és Gaál 
Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt a mikalakai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, il'. tanítónővé; 
az 1291. évi XLIII. t.-cz. 9. § a alapján Kecs-
keméten fölállított orsz. tanítói árvaháznál 
szervezett helyi felügyelő-bizottság lagjává. 
néh. Kun Anna úrnő helyére 1904. év végéig 
terjedő megbízatással Nagy Mihályné úrnőt; 
Zemplényi Gizella oki. tanítónőt a fugyii áll. 
el. répiskolához r. tanítónővé; Hicnz Regina 
oki. tanítónőt a szentgericzei áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Balajthy Szerena oki. 
tanítónőt az izsnyéti állami el. népiskolához 
r. tanítónővé; KimbergemérKósa Ilona, Bágossy 
Etelka és Gö'tl Anna oki. tanítónőket a szol-
noki áll. népisk.-hoz r. tanítónőkké; Villási 
Erzsébet oki. tanítónőt a békés-csabai áll. el. 
leányisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: özv. CArák Gyuláné zay-ugróczi 
áll. el. isk. tanítónőt a békés-csabai all. el. 
leányisk.-hoz; Rozsondayné-Lukács Anna árkosi 
áll. el. isk. tanítónőt a zajzoni áll. el. isk.-tioz 
jelen minőségben. 

Végleg megerős í te t te : Tanazevics Szilárd 
révaújfalusi közs. el. iskolai r. tanítót jelen 
állásúban. 
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Nyugdíjat utalványozott : Gótsch Sámuel 
kis lomniczi munkaképtelen ág. hitv. evang. 
tanító részére évi 900 koronát; Nedbalek 
Berencz rajeezi munkaképtelen római katho-
likus tanító részére évi 540 koronát; Karner 
Vilmos szepesváraljai munkaképtelen ágostai 
hitv. ev. tanító részére évi 1060 koronát; 
Nagy Kálmán alattyáni r. k. tanító részére 
évi 600 koronát; Garai Adolf edelényi munka-
képtelen izr. tanító részére évi 440 koronát; 
özv. Szabados Jenöné, sz. Faludi Mária vilá-
gosi munkaképtelen áll. el. tanítónő részére 
évi 540 koronát; Csemovicz Erzsébet német-
szentmihályi munkaképtelen áll. tanítónőnek 
évi 580 koronát; Kada József rajeezi r. kath. 
tanítónak évi 740 koronát; Bellán László 
koósi munkaképtelen r. k. tanítónak évi 360 
koronát; Roth Zsigmond miskolczi munkakép-
telen izr. tanítónak évi 1220 koronát; Kenye- : 
ressy Mária miskolczi felsőbb leányisk. munka-
képtelen kézimunka-tanítónőnek évi 680 ko- 1 

rónát; Hang Rezső szepes-szombati közs. el. j 
tanítónak évi 860 koronát; Iváncsó Péter 
duszinai munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 
480 koronát; Friedmann Bernát bajsai munka- 1 

képtelen izr. tanítónak évi 300 koronát. 

Segély-, ill . gyánipénzt utalványozott : 
néh. Győrff'y Boldizsár nyug. rákosi társ. tanító 
özvegye, szül. Tájnesz Anna részére 600 
koronát; Szabó István dubii áll. el. isk. tanító 
özvegye, szül. Márton Mária részére évi 550 
koronát; néh. Landesmann Manó hatvani áll. j 
polg. isk. volt tanító özv., szül. Frim Fanninak 
é/i 888 koronát és 2 kiskora árvájának évi 
296 koronát; néh. Neidenbach Ferenez ben- I 
dorfi r. kath. tanító özvegye, szül. Schoschulán 
Stefánia és 3 kiskorú árvája részére együtt 
évi 750 koronát; néh. Svéhis Gábor tisza- ! 
kürthi r. kath. tanító özvegye, szül. Morzál 
Máriának 300 koronát Mária nevű kiskorú 
árvájának 50 koronát; Badn Vazul révaújfalusi 
közs. el. isk. tanító özvegye, szül. Gotleba 
Krisztinának évi 612 korona 40 fillért; néh. 
Halasi Béla nyitrai polg. isk. volt tanító özv., 
szül. Höllrigl Ilonának évi 620 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
X A győrvidéki tanítóegyesület f. hó 

8.-án tartotta évi rendes közgyűlését Karácson. 
Imre dr. elnöklete alatt, ki magvas beszéddel 
nyitotta meg a jól látogatott gyűlést. A meg-
nyitó beszéd után Vaskó László jegyző a 
biráló-bizottság jelentését olvasta föl. Elméleti 
munkáért díjat nyert Kulcsár József abdai 
főtanító; dicséretet kapott Bányai Antal nyul-
hegyi áll. isk. tanító. Gyakorlati munkáért 

díjat kapott Benedek Vincze, kívüle még 
Nyögér Lajos győrújvárosi és Kiss újfaluéi 
tanító. Moh ír József áll. tanítónőképző-intézeti 
tanár olvasott föl a gyermek lelkének a meg-
figyeléséről igen érdekes dolgozatot. Ugyan-
ezen kérdésben Marton Károly is vitatkozott. — 
A felügyelő-bizottság jelentése szer nt a mult 
évi bevétel volt 5038' l i K, a kiadás 3005 69 K., 
marad tisztán 2032 K. 42 fillér. — Kuliszeky 
Ernő kir. tanfelügyelőt az egyesület tiszteletbeli 
tagjává választotta. 

& A veszprénivármegyei általános taní tó-
egyesület Pápán tartotta IV-ik rendes köz-
gyűlését. Kardhordó László elnök szép meg-
nyitója után Ligárt Mihály egyesületi főjegyző, 
az egyesület évi működéséről számolt be. 
A főjegyző jelentését a közgyűlés általános 
tetszéssel fogadta. Bár teljesülne az az óhaj, 
hogy a vármegye tanítósága tömörülne az 
általános egyesület zászlója alá, mely nem 
ismer felekezeti különbséget, inert minden 
tanítóban testvért, egy közös ezé!ért lelkesülő 
kartársat lát. Szép Lipót a nyugdíj revíziójáról 
értekezett. A Kranitz féle írva-olvastató-gépet 
maga a szerző ismertette. Ligárt Mihály föl-
olvasta: „A testi fenyíték a népiskolában'1 

Czímű értekezését. Az indítványok során 
Czeglédy István í'app Sándor kir. tanfelügye'ő 
30-éves működésének évfordulójának mikénti 
megünneplésére hívta föl a közgyűlés figyel-
mét. A közgyűlés az indítványt magáévá tette. 
Ezzel a közgyűlés véget ért. Ebéd végeztével 
Tapp Sándor kir. tanfelügyelővel élén a föld-
míves iskola megtekintésére indult az egész 
tanítóság. Tar István igazgató megismertette 
a jelenvoltakkal az intézet czélját. Az ott 
uralkodó rend, fegyelem és mégis szeretet-
teljes nevelés igazán meglepte a szemlélőt. 
Este 8 órakor a tanítóképző-intézet tanári 
kara és ifjúsága hangversenyt rendezett fele-
részben a Tanítók Háza, felerészben Bartalus 
István zeneszerző síremlékének javára. Az 
intézet ifjúsága derekasan kitett magáért. 

:h Járáskör i ülések. Abaujtornamegyei 
általános tanítóegyesületnek gönczi járásköre 
érdekes kérdések megvilágításával foglal-
kozott. Első tétel volt: „Milyen kötelezettség 
vár a társadalomra azon gyermekek meg-
mentését illetőleg, kik vagy éppen nem. vagy 
téves elvek szerint részesülvén családi neve-
lésben, az elzüllés veszélyeinek vannak ki-
téve." Tóth István vizsolyi tanító igen szép 
értekezése után élénk eszmecsere indult meg, 
mely után megállapodtak a következőkben: 
Az elzüllés okai részint az elzüllött szülök 
hanyagsága, részint a legszükségesebb ruházat 
és élelmezés hiánya. Az iskolai törvények 
tehát a legnagyobb szigorral végrehajtandók, 
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a tandíj beszüntetendő, az iskolák állami ke-
zelésbe menjenek át és minden nagyobb köz-
ség. esetleg több község együtt, állítson kisebb-
szerit internátust, a hol az ilyen gyermekek a 
tanító felügyelete alatt nevelődjenek. De bele 
vonandók a lelkészek is, kik magasztos hiva-
tásuknál fogva úgy a szószéken, mint a nép 
között a vallás erkölcsi érzületet emeljék, a 
mely nem kevésbbé fontos eszköz az elzüllés 
meggátlására. A második tétel: „ Milyen hatás-
sal lenne az iskolai és népkönyvtárak fölállí-
tása köznépünk szellemi és erkölcsi életére és 
miként lehetne azokat kisebb községekben is 
szervezni?" Erre Maislis Rafael fejtegetései 
után kimondották, hogy már az iskolában kell 
a gyermekekkel az olvasást szép, erkölcs- és 
érzelemnemesítő elbeszélésekkel megkedveltetni 
és az ismétlő-iskolában (ipar-, gazdasági isko-
lákban) folytatni, úgv hogy az iskolából ki-
kerülő ifjak szintén maguk kívánják az olvas-
mányt, mely eket elvonja a korcsmától és 
elzülléstől. A tanító pedig egyszer-kétszer egy 
héten maga tartson ezeknek fölolvasást, hogy 
a könyvek iránti érdeküket még jobban fokozza. 
Az iskolai könyvtár létesítése a beiratási díjak-
ból óhajtandó, a népkönyvtárhoz minden község 
egy kis összeget vegyen föl a költségvetésbe, 
esetleg állami segély is igénybe vehető. A 
harmadik tétel: „Föntartandók e az évzáró 
vizsgálatok?* L'óvy Izidor állami tanító és 
Tóth István értekezései után egyhangúlag meg-
állapodtak, hogy az évzáró vizsgálatok ok ve-
tet len megtartandók, azonban rendeletileg egy-
öntetűen szabályzandók, hogy azon a tanítói 
tekintélyt csorbító visszaélések ne fordulhassa-
nak elő. Vizsgálat után ünnepély tartandó és 
ezen jutalmak osztassanak ki. A Kassán léte-
sítendő internátust több szomszéd megye 
tanítóságával közösen óhajtják létesíteni. — 
A „Zemplénmegyei Tanító-Egy.1' alsó köre 
Tokajban tartotta ülését, melyen elnökké 
György Mózest választották meg. Kötse István 
sárospataki tanítóképző tanár a tanítóegyesületek 
.sikeresei)!) működéséről értekezett, Mihályfy 
József „az iskola szabad fejlődéséről" és Szitov-
szky Gr. a „kézügyesség oktatásáról." — 
A fejérmegyei tanítótestület székesfehérvári 
járáskörének ülésén Lanzei'itsch Antal elnök 
melegen üdvözölte Gőbsl János György igaz-
gatót és tisztb. elnököt a közel múltban neki 
odaítélt Wodiáner-féle 1000 koronás jutalom-
díjért. Anerb'Xch Gábor oszt.-tanító igen sike-
rült értekezést tartott a .nyelvtanításról", Teleky 
Sándor városi tanító pedig az „osztály és 
váltakozó rendszerről" olvasott föl sikerült 

nagyszabású értekezést. 

— 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza, mely 

az összeférhetetlenségi és a közigazgatás egy-
szerűsítéséről szóló javaslatot már letárgyalta, 
f. hó 22.-én tartott ülésében a hét-év?n fölüli 
gyermekek gondozásáról benyújtott törvény-
javaslatot is elfogadta. (Ez utóbbival lapunk 
mai számának első czikke foglalkozik.) Ugyan-
csak a jun. 22.-iki ülésen Wlassics minister 
válaszolt Madarász Józsefnek a „zugiskolákat" 
illető interpellácziójára. Az intet pelláczió első 
pontjára, a mely szerint t. i. az izraelita fele-
kezet a tanítókat állandóan ritkán és több-
nyire csak évenkint alkalmazza és fogadja föl, 
határozottan kijelentette a min ster, hogy az 
ilyen eljárás csakis tudomása nélkül történ 
hetik és csupán ott fordulhat elő, a hol az 
illető tanító maga is ezt e'türi. Az évről-évre 
való „felfogadás"-1 a közoktatásügyi minister 
rendelete már 1878-ban semmisnek és érvény-
telennek mondotta ki. A zugiskolákról a minis-
ter ezeket mondotta: „Zugiskolának tekin-
tendő" — idézem a rendeletet — „mindazon 
tan- és neve lő-intézet, mely több gyermeknek 
a népiskolai tárgyakra együttesen leendő taní-
tása és nevelése végett a nélkül tartatik fönn, 
hogy a föntartók együtt külön polgári vagy 
egyházi községet, vagy jóváhagyott al ipszabá-
lyok mellett iskolai czélra működő társulatot 
(egyletet) képeznének, vagy a föntartó egyénnek 
engedélyt adott volna a vallás- és közoktatás-
ügyi minister." Hát, t. képviselőház, az ilyen 
zu^iskola a népiskolai törvények végrehajtása 
tárgyában kiadott rendelet értelmében okve-
tetlenül bezárandó és így igen természetes, 
hogy a hol tudomásom van arról, hogy ilyen 
zugiskola tartatik fönn, annak bezárása iránt 
haladék nélkül intézkedni kötelességemnek tartom." 
Azt is mondotta az interpelláló, hogy mint-
egy 200 okleveles izr. tanító van kenyér 
nélkül. „Arról győződtem meg, mondotta erre 
a minister, hogy az izraelita iskolákban körül-
belül 900 tanítóval szemben 35 — 36 szaporu-
latra lenne évenkint szükség, azoknak a száma 
pedig, a kiket az országos izraelita tanítóképző 
kibocsát, átlag 21—22 évenkint. Ebből a 
számításból is látszik, hogy itt tulajdonképen 
okleveles tanítókban való hiány van, ne.n 
hogy okieves tanítók kenyér nélkül marad-
nának." A minister megemlítette, hogy ma 
már 65 izr. tanító élvez évi 16.775 K fizetés-
kiegészítést és 317-en kapnak az államtól 
31.700 K. korpótlékot. (Tehát az izr. tanítók 
33%-a.) Végül arról biztosította Wlassics 
minister a képviselő házat, hogy ő minden 
néptanítónak, legyen az állami vagy nem 
állami, érdekét szivén viseli. 
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— A Yörösmarty-szobor nagy bizottsága 
f. hó 23.-án ülést taitott, melyen az Eötvös-
alapot Ujváry Béla másodelnök és Schmidt 
Albin pénztáros képviselték. Rákosi Jenő elnök 
számot adott a végrehajtó-bizottság eddigi 
működéséről s örömmel jelentette, hogy a 
s/oborra már közel 200.000 K. gyűlt össze. 
Az Eötvös-alap pénztárosa 1165 koronát adott 
át a végrehajtó-bizottságnak, mint tanítóknak 
az Eötvös-alaphoz küldött gyűjtésének a szo-
borra eső fele részit. Ugyanennyi jut a Vörös-
marty alapra is. 

— 51it jövedelmezett a Tanítók Háza 
g y u f á j a A z Eötvös-alap megbízottja f. hó 
20.-án Gyulán járt, a hol a gyufagyár üzleti 
könyveinek alapos megvizsgálása után a követ-
kező eredményt konstatálta: az utóbbi (1900 
decz. 31.-Í) elszámolás óta junius hó 15.-ig a 
Tanítók Háza gyufájának összesen 21.552 K. 
66 f. forgalma volt, melynek öt százaléka 
1077 K. 63 fillér, a mihez hozzájárulván még 
a nem rég forgalomba hozott kénes gyufa után 
járó 10 K. 94 f. jutalék, az Eötvös-alapnak az 
utóbbi 572 havi forgalomból 1088 K. 57 fillér 
ju t ; ezt Reisner Emánuel gyáros űr 111 K. 
43 f . adományáral 1200 koronára egészítette 
ki s ezt az összeget már be is fizette az 
Eötvös-alap pénztárába. A Tanítók Háza gyu-
fájából eddig tehát összesen 2800 K. 14 f . 
haszna volt az Eötvös-alapnak, illetőleg fő-
iskolai internátusunknak. — Reisner Emánuel 
gyáros úrnak az Eötvös-alap elnöksége nevében 
111 K. 43 f. újabb nagylelkű adományáért hálás 
köszönetet mondunk, t. kartársainkat meg 
ismételten kérjük: buzgólkodjanak a mi gyúj-
tónk terjesztése érdekében, mert, ime, most már 
az eredményből láthatják, hogy ezen a réven 
ezreket és ezrelet szerezhetünk a Tanítók Háza 
főntartására. Tegye meg minden tanító e tekin-
tetben a kötelességét! 

— A székesfővárosi tanács, a kultúra 
rovására takarékoskodni kivánó „jóléti" böl-
csek városmentő tervei ellenére, elhatározta, 
hogy mégis csak lesznek tanítóválasztások az 
idén is. Már ki is hirdették a pályázatot a 
polgári iskolákhoz négy tanítói, az elemi isko-
lákhoz két igazgatói, tizenegy tanítói, öt taní-
tónői, egy segédtanítói s egy segédtanítónői 
állásra. A pályázat julius huszadikán jár le, 
a választás augusztus végén lesz. Ezekre az 
állásokra előreláthatólag a tanszékeket jelen-
leg betöltő helyetteseket fogják megválasztani, 

ennélfogva vidéki pályázók kérvényei álig 
részesülhetnek figyelemben. 

— Mérték-Gyűjtemény iskolák számára. 
A vallás- és közoktatásügyi minister a dr. Eben 
Mihály által egybeállított mérték gyűjteményt 
(ára 15 korona) a hivatalos szakbirálatok 
alapján a nép és polgári iskolák használatára 
engedélyezte és az engedélyezett tan zerek 
jegyzékébe fölvette. 

— Kunszt Károly cs.-somorjai kartársunk, 
a kinek országszerte kitűnőnek elismert ter-
mészetrajzi gyűjteményeiről már ismételten 
megemlékeztünk s a ki kitömött madarai stb. 
eladási árából 10° o-t ajánlott az Eötvös-alap, 
illetőleg a Tanítók Házára, megint küldött 
57 koronát a mondott jótékony czélra. Kunszt 
K. eddig; összesen 157 koronát küldött a 
Tanítók Háza javára s tekintettel arra, hogy 
természetrajzi gyűjteményeivel a megrendelők 
nagyon meg vannak elégedje, néhány év alatt 
elérheti azt a czélját, melyet dicséretreméltó 
módon maga elé tűzött, hogy t. i. 2Ó00 K. 
alapítványt tesz a Tanítók Hazában. Kunszt 
K. utóbb a pápai, győri, bártfai és szombat-

"helyi főgimnáziumoknak, az újbányái, rákos-
bányatelepi és szempczi el. iskoláknak szállí-
tott kitömött madarakat és emlősöket. Melegen 
ajánljuk az összes iskolák igazgatóságainak. 

— A mi kénes gyújtónk. Vidéki kartár-
saink többszörös sürgetésére az Eötvös alap 
elnöksége, mint már jeleztük, kénes gyújtok 
forgalomba hozatalára nézve pótszerződést 
kötött Reisner Emánuel gyulai gyufagyárával. 
A gyár — melyet tulajdonosa, mint az Eötvös-
alap megbízottja személyesen meggyőződött, 
mintegy 60.000 korona értékű új gépekkel 
szerelt föl — már nagy mennyiségben gyártja 
a kénes gyufákat, a melyek leginkább a falusi 
nép közt vannak elterjedve, még pedig majdnem 
kizárólagosan. Vidéken és különösen falukon 
működő kartársainkat kérjük, hogy a falusi 
kereskedőket szólítsák fok a „Tanítók Háza 
kénes gyújtójának" (zöld csomagolás) meg-
rendelésére, hogy így a nép is hozzájáruljon 
tanítói jótékony intézményének a föntartásához, 
még pedig minden különös anyagi áldozat 

• nélkül. Megrendelések Reisner Emánuel vegyé-
j szeti gyárához (Gyula, Békésm.) intézeiidők. 

— Arvafiúk ingyen fölvétele. A balaton-
füredi Erzsébet-szeretetházba ez évi augusztus 
hónapban mintegy 12 árvafiú fog fölvétetni. 
Növendékekül a teljesen árva és vagyontalanok 
vétetnek föl s csak ezek hiányában vétetnek 
föl másodsorban a félárvák. A kérvények az 
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igazgató-tanácshoz intézendők; s vagy a 
tanács elnökéhez, Segesdy Ferencz dr. kir. 
járásbíró úrhoz vagy az intézeti igazgatósághoz 
küldendők be augusztus l-ig. A kérvényekhez 
a következő okmányok melléklendők; a) családi 
értesítő (nem keresztlevél); b) szegénységi 
bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány a fiú 
testi és szellemi épségéről s az újraojtásról; 
d) netáni iskolai bizonyítvány. A kérvények 
és mellékletek bélyegtelenek, a mennyiben 
szegény árva iránt tétetik a kérvényezés. Csak 
oly árvák vétetnek föl, kik hatévesek elmultak 
már, de 10-ik életévöket még nem töltötték 
be és magyar honosak. 

— Rövid h í r e k . A Tanítók Háza gyufája 
és szappanja terjesztésének érdekében dicsé-
retre méltó buzgóságot fejt ki Lévai István 
békési ref. tanító. — Pályatétel. A „Tolnavár-
megyei Altalános Tanítóegyesület" saját tagjai 
részére a következő pályamunkára hirdetett 
junius hó 80-áig pályázatot: „Mi haszon 
háramolhat a népre a jól vezetett gazdasági 
ismétlő-iskolából?" — A Tanítók Háza gyufáját 
Szegszárdon 2 boltban is árulják. — Iskolai 
ünnep volt Brezonfalván (Krassó-Szörény), a 
hol a falu népe saját elhatározásából ünne-
pelte az ^ttani állami iskola fönnállásának 
ötödik évfordulóját és Brünyi Miklós tanítót' 
a kit az ottani nép nagy tisztelettel és szere-
tettel vesz körül. Brünyi Miklós brezonfalvi 
működéséről azt irják nekünk, hogy öt év 
alatt egészen átalakította a falu népének gon-
dolkodását, mely megragadta a legelső alkal-
mat, hogy tanítója iránt érzett nagyrabecsülé-
sének kifejezést adjon. — Az önálló gazda-
sági ismétlő-isi ola Zalaegerszegen junius 16.-án 
tartotta évzáró vizsgálatát a vidéki gazdák és 
a városi hatóság élénk érdeklődése és megelé-
gedése mellett. Cs. Péterffy József szaktaní-
tónak mindenki gratulált a szép eredményhez. 
Köztudomású eredménye ez iskolának, hogy 
tanulóit jó napszám mellett mint ügyes zöld-
és fás-oltókat nagyon keresik. — Gyűlések. 
Az őrségi ev. ref. tanítótestület ez évi rendes 
közgyűlését julius hó 3.-án Ori-Szent-Péteren 
tartja. A nógrádvármegyei tanítóegyesület julius 
hó 3., 4. és 5.-én Balassa-Gyarmaton tartja 
meg ez évi rendes közgyűlését. A krassó-
szörényvármegyei tanítóegyesület junius hó 
29-én Stajerlakon tartja VII. nagy- és köz-
gyűlését. Az erdővidéki tanítótestület julius hó 
6.-án Nagybaczonban az áll. népiskola helyi-
ségében tavaszi vándorgyűlést tart. A szatmári 
ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület folyó évi 
közgyűlését jul. 8.-án d. e. 9 órától kezdve 
tartja Oköritón. Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye 
hivatalos tanító testülete julius hó 4.-én Kecs-
keméten tartja meg ez évi rendes közgyűlését. 

— Adakozás . Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: nagyszombati ág. hitv. evang. nép-
iskola (az ifjúsági majálison rendezett szerencse-
játék jövedelme, bek. Polacsek Rezső ig.-tanító) 
42 K.; Karácsony József tanítóképző-igazgató, 
Csik-Somlyó (egy kiránduló társaság gyűlése) 
4 K. ; Seregély Dezső ref. lelkész 10 K., 
belső-somogyi ref. tanítók V. korének tagjai 
6 K. (a 16 K.-t Bódizs Géza, mint gyűjtő, 
küldte be); Kunszt Károly Csallóköz- Somorja 
(a hozzája természetrajzi gyűjteményekre ér-
kezett 570 K. értékű megrendelések 10%-a 
fejében) 57 K. ; Kassai Ferencz állami tanító 
(az általa és Kadics János közs. tanító által 
rendezett tavaszi mula'ságon elért jövedelem-
ből) 20 K. (fölülfizettek: Weber Anna 30 f., 
Karchezi Ernesztin 10 f., Korossy Sándor 70 f., 
Götz Ferencz és neje 40 f., Vodicska Vincze 
40 f., Panraft család 10 f , Pangirt család 40 f., 
Eiser Miklós és neje 60 f., Eiser István 10 f., 
Angerbauer Juliska 70 f., Nikolics család 40 f., 
Baszarába család 40 f., Schaics család 1.40 f., 
Jochim Miksa 10 f., Burger M. 70 f„ Fehér-
váry család 1.10 f., Weiner család 40 f., To-
maseszki és neje 60 f., Lehoczky Venczel 70 f., 
özv. Nedeljkovicsné 40 f., Kazimirov család 
20 f., Pervulov Szvetozár 10 f., dr. Reiter 
Lajos 30 f., Salkovics Endréné 10 f., Mar-
kovics Konstantin 30 f., Milosevics Miroszlav 
és neje 20 f., Poppov Mária 40 f., Eiser 
Krisztina 10 f.). Átadtuk Séhmidt Albin pénz-
táros úrnak (VII., Wesselényi-u. 52. sz.). 

— Halálozások. Varga Istvánné, Varga 
István nagykőrösi veterán kartársunk neje 
életének 69-ik, házasságának 49-ik évében, 
hosszas és súlyos szenvedés után junius hó 
15,rén elhunyt. — Benedek Adolf győri ág. 
hitv. ev. nyugalmazott tanító, életének 57-ik és 
33 évi áldásos működése után történt nyuga-
lomba vonulásának 2-ik évében junius hó 
18.-án Győrött meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tartalom : A senki gyermekei. Somorjyi Be'la. — 
Gyermekpsychológia. Szalay Pál. — Szülői értekez-
letek. Levíczly Miklós. — Olvassunk. Naqy Béla, — 
A gazdasági ismétlő leányiskoláról. Mihály Ferenc-z. — 
A záró vizsgálatok kérdéséhez. Hetévyi Bódog. — 
Levél a szerkesztőhöz. — Szünóra: Hódolat. (Vers.) 
Tarcsafalm Albert. — Gondtalan időkből. Németh 
Ignácz. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: IJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 26- ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A nagy- teve l i (Pápa mellett, u. p. Tapolczafő) 

róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 2 szobás lakáson kívül 5-5 k. h. föld, 
tandijak, munkaváltság, kegyúri adomány, párpénz 
czímeken 610 korona; természetbeli járandóságok-
ban 393 korona; 14 öl tűzifa házhoz szállítva, mely-
ből a ?• tanterem is fűtendő. A község vegyes német 
és magyarajkú ; miért is pályázhatnak oly oklevéllel 
bíró róm. kath. vallású kántortanítók, kik németül 
értenek és a németnyelvű kántorkodásban jártasak. 
Előnyben részesülnek, a kik német vagy vegyes 
magy. és ném. községben jelenleg is működnek mint 
kántortanítók. Folyamodások oklevél és működési 
bizonyítványnyal Sipos Orbán plébános, isk.-széki 
elnöknek küldendők. A pályázat próbaéneklés és 
orgonálással f. évi jul. 2-án délelőtt tartatik. 

(476—III—3) 
Nyi tra-Szakolczai ev. egyház második tanítói 

állomására augusztus elsejéig pályázatot hirdet. 
Javadalom : lakás, 360 frt készpénz, két offertorium, 
temetési stólák, öt öl tűzifa, 809 Q-öl szántó haszon-
élvezete. A megválasztott köteles szükség esetén 
kántori teendőkben is segédkezni. Lelkészi hivatal. 

(524-111—3) 
A bulkeszi (Bácska) ágost. evang. német tan-

nyelvű elemi népiskola I-ső vegyes osztályának 
tanítói állása, az illetőnek állami tanítóvá történt 
kinevezése folytán, megüresedvén, ezen, 800 korona 
fizetéssel és 100 korona lakáspénzzel javadalmazott 
tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Kellőkép 
fölszerelt kérvények julius 31-ig az iskolaszéki elnök-
séghez intézendők. Az ág. ev. iskolaszék. 

(522—TH—3) 
A kuczural (Bács-Bodroghvármegye) gör. kath. 

orosz tannyelvű Ill-ad tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelme: 800 korona készpénz 
és 200 korona lakbér fejében. A megválasztott tanító 
köteles az iskolás-gyermekeket templomi énekre 
oktatni és ismétlő-iskolát vezetni. A személyesen 
jelentkező pályázó előnyben részesíttetik. A pályázati 
határidő folyó évi julius hó 12-én és az állomás 
augusztus hó 1-én elfoglalandó. (542—111 3) 

A mlkepérosi ev. reform, egyház újonan szerve-
zett harmadik tanítói állomására pályázatot hirdet. 
Javadalom : évenkint 1000 korona készpénz az egy-
ház pénztárából és két szoba s konyhából álló lakás. 
Kötelesség a két elemi alsó vegyes osztály tanítása. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású férfitanítók, kik kellően 
fölszerelt kérvényeiket folyó évi julius 6-ig alulírott-
hoz adják be. Mikepércsen (Hajdúm.) 1901 jun. 10. 
Szécsy István, lelkész. (559 11—2) 

A t iszadadal ref. egyház leánytanítói hivatalára 
pályázat hirdettetik alábbi föltételek szerint. Fize-
tése : készpénz 215 korona 30 fillér. Rozs 28 köböl, 
magtárból gondnok által kimérve. 14'/i hold (1100 
• -ö les ) szántóföl egytagban. 4 hold (1200 • -ö les ) 
és 990 • - ö l e s kaszáló. 3 öl kemény tűzifa behordva. 
Eddigiek értéke, földek bérbeadása esetén 1000 ko-
ronára tehető. Korpótlékot jogosultnak állam fizeti. 
Tisztességes lakás : 2 szoba, konyha, kamra, pincze, 
istálló, házikerttel. Megjegyeztetik, hogy fizetés-
nek készpénzre változtatását, egyházi felsőség jóvá-
hagyása mellett, megválasztott köteles leend elfo-
gadni. Kötelessége : 6-osztályú leányiskolát tiszántúli 
egyházkerület C) tanterve szerint vezetni, ismét-
lősöket tanítani. Okleveles pályázók keresztlevéllel, 
esetleges szolgálati bizonyítványnyal fölszerelt kér-
vénye, julius 5-ig, alulirt iskolaszéki elnökhöz beter-
jesitendő. Választás julius 7-én. Állás szeptember 
1-én föltétlenül elfoglalandó. Tisza-Dadán. Szűcs 
Gábor, ref. lelkész, iskolaszéki elnök. Pósta, vasút-
állomás helyben. (552—II—2) 

A tomasevácz i községi kisdedóvodánál óvónői 
állás betöltése czéljából pályázat hirdettetik. Ezen 
állás javadalmazása: 600 korona készpénz, a község 
pénztárából előleges havi részletekben ; 120 korona 
lakbér-átalány, esetleg szabad lakás az esetben, ha a 
község építtet. Fölhivatnak a pályázni szándékozók, 
hogy kellőleg fölszerelt kérvényeiket az óvoda-
felügyelő-bizottsághoz czímezve, legkésőbb f. évi 
julius hó 15-ig alulírt óvoda-felügyelő-bizottsági 
elnökhöz benyújtsák. Jagodits Mladen, elnök. 

(483—III—3) 
A pozsony-récsei németajkú ev. egyházközség 

másodtanítót keres. Javadalmazása 800 korona s 
40 korona fapénz, s egy szobából álló lakás. Köte-
lessége : a IV—VI. oszt. önálló vezetése, iamétlősök 
tanítása, s a kántoriakbani segédkezés, esetleg a 
lelkész helyettesítése. A választás próbaévre történik. 
Pályázati határidő julius 6. Fölvilágosítást ad Schulze 
Ottó, ev. lelkész. (555—II—2) 

Az újszentannai áll. segély, községi elemi leány-
iskolánál lemondás folytán megüresedett rendes 
tanítónői állásra folyó hó 29.-Í határidővel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona készpénz-
fizetés ; szabad lakás, vagy 160 korona lakáspénz; 
60 korona faátalány, melyből 1 tanterem is fűtendő ; 
12 korona irodaátalány. Az illető ideiglenes minő-
ségben, próbaév teljes föntartásával választatik 
meg. Pályázók oklevelüket, működési bizonyítvá-
nyaikat s egyéb képzettségüket igazoló irataikat 
alulírottnál nyújtsák be. Köteles a megválasztott a 
községi elemi leányiskolának az iskolaszék által 
megjelölt osztályát önállóan vezetni és a női kézi-
munkát is tanítani és a gyermekeket minden vasár-
nap a templomba vezetni. Szilbereisz Simon, iskola-
széki elnök. (556—II—2) 

A békés-sámsoni róm. kath. kántortanítói állo-
más betöltésére folyó évi julius 14-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése készpérj^oen 500 korona, ötödéves 
korpótlékkal, ismétlő-iskola tanításért 50 korona. 
Terményekben 15 köböl buza, 10 köböl árpa, egész 
évre elégséges fűtő-szalma. 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló és sertés-ólból álló tisztességes lakás, 500 • 
méter körüli házikerttel. 1013 lélekszám után minden 
öreg temetéstől 1 korona 68 fillér, koporsó-szentelés 
84 fillér, kistemetés 84 fillér, minden vers búcsúz-
tató 40 fillér. A mindennapi és ismétlő-iskolai taní-
táson kívül a templomi ostyasütés is kötelességévé 
tétetik. Személyesen megjelenők előnyben részesül-
nek. Tanképesítő és egyéb okmányokkal fölszerelt 
kérvények alulirthoz folyó évi julius 15-ig beterjesz-
tendők. Kelt Sámsonban, 1901 junius 10. Kalmár 
János, plébános, iskola^zéki elnök. (558—II—2) 

A rédei ref. másodtanítói állásra ezennel pályázat 
nyittatik. Javadalom : egy szobából álló lakás, állam-
segély 720, egyház pénztárból 80, összesen 800 ko-
rona. Keresztlevél és oklevéllel fölszerelt kérvények 
julius 25-ig alulírotthoz küldendők. Györffy József, 
lelkész. (549—II—2) 

Sajó-Arnóth róin. kath. fiókegyház megürült 
tanítónői állomására pályázatot hirdet. Fizetés: 
állami, egyházi segély, tandíjból: 800 korona. Két 
szoba, konyha, kamra, kert. Pályázó tanítónők föl-
szerelt kérvényeiket julius 31-ig Koncz Pál lelkész-
hez küldjék Felső-Zsolczára. (Borsodmegye.) Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. (582—II—2) 

Á pozsony-eperjesi államilag segélyezett községi 
iskolánál szervezett másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetése 800 korona, bútorozott szoba 
fűtéssel. Okleveles, kath. vallású tanítók kérvényei-
ket helybeli iskolaszék elnökségéhez küldjék be. A 
választás napja julius hó 14.-én lesz. A megválasztott 
tanító szeptember hó 1-én helyét elfoglalni tartozik. 
(Postahely: Tallós). Zsilinszky István, tanító, iskola-
széki jegyző. (568—II—2) 



- n -

A sebői ág. hitv. evang. leányegyházközség isko-
lájánál az egyik rendes tanítói állás megüresedvén, 
erre pályázat hirdettetik. Javadalom két - szobás 
lakáson és melléképületeken kívül készpénzben 159 
korona; tamdíj és íámegváltás czímén az egyházi 
pénztárból fizetve 410—430 korona; 10 hl. rozs meg-
váltása folyó árakban egyszerre fizetve 100—128 
korona; 12 hl. zab és 20 mm. szén. természetben; 
temetési stóla 30—40 korona; a temető és egy 
kert élvezete 40 korona; korpótlék s ezenkívül fa-
termelési s legeltetési jog. Kötelessége: a felsőbb 
osztályokat s az ismétlő-iskolát vezetni. Okleveles 
és a tót nyelvben is jártas tanítók kérvényeiket 
folyó évi julius hó 20-ig küldjék be az alulírotthoz, 
a ki a pályázni óhajtóknak bővebb fölvilágosítással 
is szolgál. Libetbányán (Zólyommegye). Lukács Pál, 
ev. lelkész. _ (550—III-2) 

A jakabszál lás i (Sárosd község, Fehértn.) puszta-
tanítói állás megüresedett és folyó évi szeptember hó 
1-én betöltendő. Az állással összekötött járandóságok: 
1. 600 korona évi készpénzfizetés; 2. a törvényes 
korpótlék; 3. szabad lakás, világítással és fűtéssel; 
4. teljes ellátás. A pályázó nőtlen legyen, lehetőleg 
róm. kath. vallású, okleveles. Pályázati kérvények 
Weiss Berthold országgyűlési képviselő úrhoz, Jakab-
Szállás, u. p. Sárosd intézendők. (530—III—2) 

A szepeshe ly i róm. kath. tanítóképző-intézetnél 
megüresedett magyar nyelv és történeti tanári állás 
betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanári állomás javadalma: 1200 korona évi fizetés 
és 240 korona lakbér, valamint a magántanulók 
osztály- és tanképesítő vizsgálatai után esedékes 
díjakból az illető tanárt megillető rész. A róm. kath. 
hitvallású pályázók életkorukat, vallásukat, végzett 
tanulmányaikat, eddigi működésüket, katonakötele-
zettségi viszonyaikat igazoló okmányokkal fölszerelt 
és a szepesi egyházmegyei hatósághoz intézett folya-
modványaikat folyó évi jul ius hó 20-ig a szepes-
helyi róm. kath. tanítóképző-intézet igazgatóságánál 
(Szepeshely, u. p. Szepesváralja) nyújtsák be. Előny-
ben részesülnek azok, kik a német nyelvben, szép-
írás-, rajzolás- és testgyakorlatban is jártassággal 
bírnak. A kinevezett tanár az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
alapján létesült országos tanári nyugdíjintézetnek 
tagja. A tanári állomás f. évi szeptember hó 1-én 
foglalandó el. A szepeshelyi róm. kath. tanítóképző-
intézet igazgatósága. (562—II—2) 

Az 1901/2. tanév kezdetével a rudobányai bánya-
telepi társulati népiskolánál egy újonan szervezett 
harmadik tanítói állás, ág. ev. tanító részére, ki az 
I. elemi osztály növendékeit tanítaná, betöltendő. 
Föltételek: 1000 korona évi fizetés, kielégítő műkö-
dés után megfelelő fizetésjavítás, szabad lakás és 
fűtés. Követelések: a magyar és német nyelv, 
továbbá az ág. ev. vallás és ismétlők tanítása, két 
évi praxis egy nyilvános elemi iskolánál. Kívánatos 
továbbá: a tornatanítás, zeneképzettség s a tót 
nyelvnek némi ismerete ; az első tanítási év próba-
év. A pályázók kellőképen fölszerelt folyamodvá-
nyaikat, saját kézírásukkal, magyar és német nyelven 
fogalmazva, legkésőbb f. évi julius 15-éig a borsodi 
bányatársulat igazgatóságához nyújtsák be. 

(544—III—2) 
A fe lsö-regmeczi ref. kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Javadalma : lakáson, kerten kívül, mint-
egy 6 kat. hold szántóföld megmunkálva, 2 kat. 
hold rét, kataszteri tiszta jövedelem szerint, 3 hold 
erdő, 12 köböl gabonanemű, tandíj, szolgálmányok, 
stóla mérsékelten számítva és 386 kor. államsegély. 
A pályázati kérvények, okmányokkal fölszerelve, 
julius 5-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Pósta: 
Legenye-Mihályi, Zemplénmegye. Megválasztott hiva-

/ tálát 1901 szept. 1. elfoglalni köteles. 
(572-11—2) 

A rábahldvégi újonan épült róm. kath. népisko-
lához okleveles osztálytanító kerestetik. Évi fizetése: 
a hitközségtől 800 korona, csinos egyszobás lakás, 

' fűtés és tisztogatással. A mindennapi oktatáson kívül 
j köteles az ismétlőket tam'tani és a kántori teendők-
i ben segédkezni. A kellően fölszerelt okmányok 

julius 2Ő-ig a,z iskolaszék elnökségéhez küldendők. 
! Az állomás 1901 szeptember 1-én elfoglalandó. 

Rábahidvégen, 1901 junius 12. Tóth József, főtanító. 
(573-11—2) 

Csesztvén ág. hitv. ev. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : lakás, kerten kívül ezer korona. 
Magyar-tót nyelv ismerete szükséges. Pályázatok 
Wladár Viktor lelkészhez küldendők Szügy-be. 

(579—II—2) 
Mlskolcz város községi iskolaszéke egy tanítói 

állásra pályázatot hirdet. Fizetés évi 1200 korona, 
lakbér 300 korona, esetleg természetbeni lakás. Kér-
vények junius hó 29-ig Pataky Sándor közs. iskola-
széki elnökhöz intézendők. (548—II—2) 

A málnási (Háromszékm.) államilag segélyezett 
községi iskolánál az újonan szervezett II-dik tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 800 ko-
rona, havi előleges részletekben, 5 régi öl tüzelőfa, 
50 korona lakáspénz. Pályázni kívánó okleveles 
tanítónők szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket 
julius hó 25-éig alulírott iskolaszéki elnök nevére 
adják be. Málnás, 1901 junius 16-án. Balog József, 
iskolaszéki elnök. (58.7—II—2) 

A dobslnai ág. hitv. ev. egyház által segélyezett, 
községi magyar és német tannyelvű polgári leány-
iskolában megüresedett tanári állomásra, melylyel a 
német nyelvnek és a kötelezett heti 22 órán belül 
más tantárgyaknak is német nyelven való tanítása 
van egybekötve, pályázat nyittatik. Ezen állás java-
dalmazása : a) 1400 korona törzsfizetés ; b) 200 ko-
rona lakáspénz és c) 350 korona személyes pótlék, 
összesen 1950 korona. Ezen személyes pótlék a szer-
ződésileg biztosított és legkésőbb 1904. évben be-
következő államosításig a városi pénztár által előle-
ges havi részletekben fizettetik. Az ezen polgári 
leányiskolában eltöltött folytonos szolgálat után öt 
izben megujuló 100—100 korona korpótlék jár. 
A vall.- és közokt. m. kir. minister úr 1900. évi 
4869. eln. sz. alatt kiadott magas rendeletének 8. §-a 
értelmében a "községnél töltött évek a korpótlékok 
megszabásánál az állami szolgálatba beszámíttatnak. 
A nyelv- és történettudományi szakcsoportból pol-
gári iskolákra képesített egyének fölhivatnak, hogy 
kellőleg fölszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
julius 31-ig alulírottnál benyújtsák. A megválasztott 
köteles állomását szeptember elején elfoglalni. 
Dobsinán, 1901. évi junius 18-án. Szontagh Béla, 
iskolaszéki elnök. (580—III—2) 

A miavai ág. hitv. evang. egyház Bresz tovecz 
irtványos iskolájába keres egy okleveles, tót és 
magyar nyelvben jártas tanítót. Fizetés: 600 korona, 
50 pozs. mérő rozs, 4 p. mérő alá szántóföld, 6 öl 
keményfa, melyből a tanterem is fűtendő és tisz-
tességes lakás. Kellően fölszerelt folyamodványok 
julius végéig alulírotthoz küldendők. Vasnay László, 
lelkész. (574—II—2) 

A devecser i izr. hitközség pályázatot hirdet egy 
tanítónői állás betöltésére. Javadalmazása: egy 
bútorozott szoba fűtéssel és évi 600 korona, esetleg 
800 korona azon esetben, ha a hitközség által kérendő 
200 korona államsegély elnyeretik. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölendő két osztály vezetése és a 
leányok kézimunka-tanítása a megállapítandó óra-
számban. Pályázhatnak izr. vallású oki. tanítónők. 
A megválasztott csakis egy sikeres próbaév után fog 
véglegesíttetni. Kellően fölszerelt kérvények f. évi 
julius 20-áig dr. Pollák József iskolaszéki elnök 
üevecser, (Veszprémm.) küldendők. (955—II—2) 
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A g y o m a i ref. egyház egy tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: készpénz 440 kor. 32 fill. 
Lakbér: 200 kor. Búza: 3122 liter. Árpa: 3122 liter; 
évnegyedenkint előre fizetve. Tűzifa: 2 öl. A jogo-
sultnak korpótlék. Kötelessége : jelenleg a központi 
fiúiskola I-ső osztályának, esetleg más osztálynak 
tantervszerű vezetése. Pályázhatnak ref. vallású, 
okleveles tanítók. Állandósítás az első sikeres próbaév 
után történik. Kellően felszerelt kérvények a borí-
tékon „Pályázat" felirattal julius 26-ig Kálmán 
Farkas lelkész úrhoz küldendők. Gyoma, (Békésm.) 
1901 junius 17. Szűts György, iskolaszéki jegyző. 

(594—11—2) 
Az ózd-gyártelepi magyar tannyelvű elemi nép-

és iparostan oncz-iskolánál egy segédtanítói állásra 
1000 korona évi fizetés, egy szobából álló szabad 
lakás és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járan-
dóság mellett pályázat nyittatik. Megkivántatik, 
hogy a megválasztandó a zenében és különösen a 
rajzolásban jártas legyen. Egyenlő képesítés esetén 
előnyben részesül, ki az iparrajztanfolyamot sikerrel 
látogatta. Egy évi sikeres működés után mintegy 
200 korona jövedelmi pótlékot, később előléptetést 
helyezünk kilátásba. A kellően fölszerelt folya-
modványok julius hó 6-ig a „Rimamurány-Salgó-
tarjáni vasmű-részvénytársaság" ózdi kerülete iskola-
székéhez Ózdra (Borsodm.) intézendők. Az állás 
legkésőbb augusztus hó 30-ig elfoglalandó. Az 
elnökség. (563—III—2) 

A szász-pelsőcz i (Zólyommegye) anyaegyházi 
róm. kath. kántortanítói állomásra 1901 julius 20-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme összesen: 897 korona 
98 "fillér; és pedig készpénzben 644 korona 66 fillér, 
terményekben 253 korona 32 fillér; azonkívül szép 
lakás gazdasági épületekkel és szükséges fa a község 
erdejében. Kötelessége a mindennapi és ismétlő-
iskolások tanítása és az összes kántori teendők úgy 
helyben, miként fiókegyházban való ellátása. Tan-
nyelv : magyar-tót. Oklevéllel bíró tanítók pályáz-
hatnak. A folyamodványok 1 koronás bélyeggel 
ellátva a „nagytekintetű m. kir. erdő-igazgatóságra 
Beszterczebányán" czímezve, az alulirotthoz Szász-
Pelsőczre küldendők. Truchly Andor, plébános, 
iskolaszéki elnök. 

A bozók-lehotai (Zólyommegye) fiók-községi róm. 
kath. tanitói állomásra julius 20-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: szép lakáson kívül, állami se-
gélylyel együtt, kitesz 800 koronát és pedig kész-
pénz és terményekben. Tannyelv: magyar-tót. Köte-
lessége : a mindennapi és ismétlő-iskolásokat taní-
tani, vasár- és ünnepnapokon vecsernyét, nagyböjtben 
pedig mindennap este fájdalmas rózsafüzért a hely-
beli kápolnában végezni. Oklevéllel bíró tanítók és 
tanítónők pályázhatnak. Az állás szeptember l-ig 
elfoglalandó. Kérvények Truchly Andor iskolaszéki 
elnökhöz Szász-Pelsőczre küldendők. (607—I—1) 

Bereg-Rákoson a ref. másodtanítóság betöltendő. 
Fizetés : egy-szobás lakás; 800 korona havi részle-
tekben. Tanítja az I—Il-ik osztályt és ismétlősöket, 
szükség esetén az isteni tiszteleteken segédkezik. 
Pályázati határidő julius 28-ig. Pályázhatnak oklevél-
nélküliek is. A ref. egyháztanács. (612—II—1) 

Pályázat a zalabai ev. ref. kántortanítói elő-
könyörgői állásra. Fizetése: készpénz 30 korona; 
buza 12 szapu; 7 kat. hold föld; 108 korona 98 
fillérnek kamata ; 4 öl keményfa, az egyház vágatja; 
4 akó bor, míg általános bortermés lesz, helyette 
4 szapu buza ; tandíj rendes iskolásoktól á 5 korona ; 
ismétlősöktől 40 korona, község fizeti; 86 korona 
államsegély; kommunió-kenyérért és borért 2 szapu 
buza; vagy mindezek helyett 800 korona, '/< évi 
előleges részletekben. Kérvények julius 30-ig nagyt. 
Juhász Pál esperes úrhoz küldendők Nagy-Salló 
(Barsmegye). (605—llí—1) 

Ev. tanító julius, augusztus, szeptember hónapokra 
nevelőnek ajánlkozik. Czím: „Tanító" Rimabánya. 

(603-1—1) 
A borisfalvi róm. kath., horvát-magyar nyelvű 

elemi iskola osztálytanítói állására julius 15-ig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelem: 800 korona és a tör-
vényes korpótlék a község pénztárából, egy búto-
rozott szoba fűtéssel; mellékjövedelem privátórákért. 
Kötelessége: az I. tanteremben önállóan tanítani, 
az ismétlősöket pedig fölváltva a kántortanítóval, 
azonkívül a kánloriakban segédkezni. Pályázhat 
minden okleveles tanító és tanítónő, de a szláv-
nyelvűek és a kántoriakban jártasok előnyben 
részesülnek. A kellően fölszerelt folyamodványok 
Csenár Ferencz plébános, ÍBkolaszéki elnökhöz inté-
zendők Szabad-Bárándra (Sopronmegye). 

(608—II-1) 
Betöltendő a kajántói állami elemi iskolánál 

egy, évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a ni. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi junius hó 29-ig Kolozs-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott ev. ref. vallású tanítók 
előnyben részesülnek. A kinevezendő tanító a ref. 
egyháznál a kántori teendőket, évi 182 korona 62 
fillér külön javadalom mellett, teljesíteni tartozik. 
Kolozsvár, 1901. évi junius hó 8-án. Kolozsvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Balogh Sándor, kir. segéd-
tanfelügyelő. (54/h—I—1) 

Betöltendő a Nagy-Almás községben folyó évi 
szeptember 1-én megnyitf.adó állami elemi iskolánál 
egy, évi 800 korona fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítónők képesítő oklevéllel, képesítő 
bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1901. évi junius hó 29-ig Kolozsvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítónők előnyben részesülnek. 
Kolozsvármegye kir. tanfeliigyelőségétől. Kolozsvár, 
1901 junius hó 8-án. Balogh Sándor, kir. s.-tanfel-
ügyelő. (55/h—I— 1) 

Betöltendő a Kolozs-Gyulán folyó évi szeptem-
ber 1-én megnyitandó állami elemi iskolánál egy, 
évi 800 korona fizetésből és szabad lakás, vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi junius hó 29-ig Kolozsvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. Kolozsvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Kolozsvár, 1901 junius hó 
8-án. Balogh Sándor, kir. s.-tanfelügyelő. 

(56/h—I—1) 
. A farnadi ref. egyház pályázatot hirdet kántor-

tanítói állásra. Fizetés: havonként előre fizetendő 
400 frt. Két szoba, konyha, kamra, kert s kántori 
teendőkért 2 öl kemény tűzifa, házhoz szállítva. 
Pályázati határidő julius 15. Pályázhatnak nők is. 
Állás azonnal elfoglalandó. K é r v é n y e k nagytiszteletű 
Juhász Pál esperes úrhoz Nagy-Salló (Barsmegye) 
küldendők. (602—II-1) 
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A negyed! (Nyitramegye) ev. ref. népiskolánál 
egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
800 korona, egy bécsi öl puha tűzifa, egy-szobás 
lakás a szükséges bútorokkal. A 800 koronában a 
kertilletmény is benfoglaltatik. Tanítania kell a II. 
és III. oszt. csoportot. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők. Kellőleg fölszerelt pályázati kérvények 
julius hó 15-ig küldendők be nagy tiszt. Veress Ede 
ev. ref. esperes úrnak Búcsra (Esztergommegye). 

(604—11—1) 
Betöltendő a gyergyó-szent-miklós i államilag 

segélyezett községi polgári iskolánál évi 1600 korona 
fizetésből, évi 400 korona igazgatói díjból és a szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
igazgató-tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon állami felső nép- vagy polgári iskolai 
rendes tanítók, kik a mennyiség-természettudományi 
szakcsoportra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. niinisterhez czímezve, legkésőbb 1901. évi julius 
hó 5-ig Csikvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium-
tól. Budapesten, 1901. évi junius hó 12-én. A minister 
meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(57/h—I—1) 
Református kántortanító „jó" bizonyítványokkal 

bármikori belépésre állást keres. Czím : „Szorgalmas" 
poste restante Büssü (Somogymegye). (538—1—1) 

A nemes-szalóki államilag segélyezett községi 
iskolánál elhalálozás folytán üresedésbe jött tanítói 
állomásra, melylyel a róm. kath. hitfelekezetnél a 
kántori teendők elvégzése egybekapcsolva van, 
ezennel pályázat hirdettetik. A választás folyó évi 
augusztus 10-én délelőtt 10 órakor fog Nemes-Sza-
lókon megtartatni; a pályázati kérvények ezt 3 
nappal megelőzőleg az iskolaszéki elnök czímére 
küldendők be. A javadalom a következőkből áll: 
készpénz: 800 korona. Munkamegváltás czímén : 80 
korona. Tandíj : 50 korona és némi stólajövedelem. 
Természetbeni járandóságok: 11.675 (J]-öl szántóföld 
haszonélvezete, a temető kaszálási joga, 16 köb-
méter kemény tűzifa,, tisztességes lakás, megfelelő 
kerttel és gazdasági épületekkel. Az állás október 
hó 1-én foglalandó el. Szalóky Lőrincz, iskolaszéki 
elnök. _ (597_I_1) 

A feketeváros i nagyközség német-magyar tan-
nyelvű róm. kath. népiskolánál egy osztály-tanítói 
állás betöltendő. Javadalom : 700 korona, egy búto-
rozott szoba, egy öl kemény hasábfa. Kötelessége: 
egy osztálynak önálló vezetése ; segédkezés a kántori 
szolgálatnál és a vasárnapi iskolások tanításánál. 
Csak olyan okleveles egyének pályázhatnak, kik a 
magyar és német nyelvet tökéletesen birják. Mellék-
jövedelemre számíthat. A kérvények julius 31-ig az 
iskolaszéki elnökséghez intézendők. (599—1—1) 

A nemesócsai ev. ref. egyházban tanítói állásra, 
a melylyel 878 korona fizetés és három szobás lakás, 
megfelelő mellékhelyiségekkel s fél hold kerttel 
van egybekötve, pályázat hirdettetik. A pályázók 
kellő okmányokkal fölszerelt kérvényeiket folyó évi 
julius 15-ig nagyt. Veress Ede esperes úrhoz adják 
be Búcsra (Esztergommegye). Gyalókay László, ref. 
lelkész. (600—1—1) 

A szanisz ló l ev ref. egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Jövedelem: 10 köblös feketg 
(öld, ennek munkaváltságára 36 korona; 12 köblös 
homok-föld; 6 heti. buza, 12 heti. rozs; fapénz 28 
korona; állami kiegészítés 398 korona. A földek 
adóját az egyház fizeti. Jó lakás, nagy házikert. 
Pályázati határidő julius 14. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Okmányolt kérvények a ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők. (577—1—1) I 

A jákótelki ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat nyittatik. Fizetés: az egyházközségtől 2U0 
korona, államsegély 600 korona. Díszes új lakás: 
2 szoba, konyha, kamara, pineze, kert, gazdasági 
épületek. Pályázati határidő julius 25. Okleveles 
pályázók kérvényöket küldjék be Deésy Gyula 
esperes úrhoz Gyalu (Kolozsmegye). (601—1—1) 

A soproni evang. egyházközség elnöksége által 
e lapok 22. és 23. számában közzétett pályázati hir-
detéshez pótlólag közhirré teszem, hogy újabb üre-
sedés folytán nem egy, hanem két tanítói állás 
töltendő be, s hogy az illető pályázók esetleg próba-
leczkére fognak meghivatni. A közzétett pályázati 
határidő a 2-ik tanítói állásra is szól. Sopronban, 
1901 junius 14-én. Gebhardt József, felügyelő. 

(584 - 1 - 1 ) 
Tószegre (Pestmegye) róm. kath. segédtanító 

kerestetik. Fizetése havonkint húsz korona és teljes 
ellátás. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Cservenyicz Pál. (617—11 1) 

A zsarnói ref. tanítói állásra e lap 21—22. szá-
maiban közzétett pályázati határidő julius 7-ig meg-
hosszabbíttatik. Fölhívom reá a tanító urak figyelmét. 
Arday, lelkész. (615—1—1) 

Az ó-turai ág. hitv. ev. egyház három okleveles 
tanítót keres az alsóbb osztályok számára és pedig: 
egyet a városi, egyet a papradi és egyet a dubravai 
irtvány iskolájához. A fizetés egyenkint 800 korona, 
lakás és két öl bükkfa hazaszállítással. Kívántatik: 
keresztény életmód és a tót nyelvben teljes jártas-
ság. Kérvények az ó-turai (Nyitramegye) egyház 
hivatalához folyó évi julius hó 25-ig küldendők. 
Öulik Lajos, ev. lelkész. (618—III—1) 

A német-hidasdi evang. kántortanítói állásra 
pályázhatnak okleveles evang. tanítók. Fizetés: 
2 szobás lakás, kerten kívül 90 korona; tandíj 95 
korona; 24 mérő buza ; 24 mérő rozs; 12 mérő 
kukoricza; 8 öl hasábfa, ebből kettő iskola-fűtésre; 
bor 258'98 korona értékben; 100 korona ismétlősök 
oktatásáért; 8 font gyertya; 2 kocsi szalma; stóla ; 
3 "2 hold föld, melyből 2 holdat az egyházközség 
mivel meg. Tannyelv: magyar-német. Nyugdíjigény 
337 korona. A tanító a lelkészszel fölváltva prédikál. 
Pályázati határidő julius 30. Schöll Lajos, ev. lelkész, 
Baranya-Hidasd. (619—1—1) 

A baróthi róm. kath. segédkántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: 700 korona kész-
pénzben, 150 korona terményekben (vagy ez is 
pénzben), gazdasági épületekkel és stóla-osztalék. 
Ha négyes kart képes vezetni, 100—150 korona 
mellékjövedelemre lehet kilátás Kötelességei: az 
I. és II. leányosztály vezetése, a kántori teendőkben 
segédkezés. Kellően fölszerelt kérvények julius 20-ig 
az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Baróth (Hároin-
székmegye), 1901 junius 16. Máthé István, iskola-
széki elnök. Markaly István, jegyző. (620—1—1) 

Betöltendő a dabolczl államilag segélyezett 
I—VI. osztályú elemi vegyes népiskola tanítói állás. 
Fizetése: tandíj és iskolai adóból 618 korona állam-
segélylyel 800 korona, havonkinti részletekben bélye-
ges nyugtára előre fizetve. Templomi szolgálatokért, 
vallás- és énektanításért az ev. ref. egyháztól szabad-
lakás, istálló, nagy kert, 4 szekér széna, 3 legelő, 
5 hold kaszáló, 10 vékás szántóföld tavaszi vetemény 
alá megszántva, régi temető használata, temetési 
stóla összesen 200 korona értékben. Ismétlő-tan-
köteleseket oktatni köteles. Korpótlék az államtól. 
Ev. ref. felekezetű tanítók kérvényeiket oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat s külön képességeiket igazoló 
bizonylataikkal alulírotthoz f. évi julius 20-ig nyújt-
sák be. Az állomás legkésőbb szeptember 1-én el-
foglalandó. Dabolcz (Ugocsam.) u. p. Halmi. Ifj. 
Kürthy Károly, ev. ref. lelkipásztor, iskolaszéki elaök. 

(628 -I—1) 
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A felsö-ábrányi (Borsodmegye) ev. ref. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma: 8'/» hold 
kitűnő szántóföld, a hívektől munkálva, termése be-
hordva, adóját egyház fizeti. A jövő tavaszon kornak 
megfelelő egészen Új tanítói lak és iskola épül. 
(3 szoba, meleg konyha, speiz, magtár, pincze, istálló, 
fáskamra stb.) 106 korona államsegély. 1033 f )-öl 
házikert. 80 korona egyház vagy község pénztárából. 
40 korona hívektől. Minden pártól 1 véka rozs. 
(85 pár.) 8 köbméter kemény tűzifa, beszállítva. 
Két legelő. Tandíj 50 gyermektől, mindegyiktől: egy 
véka árpa, 80 fillér, 10 tojás, egy csirke, 60 fillér 
fűtőpénz. Stóla. Orgonázni tudók előnyben része-
sülnek. Az állomás szeptember 1-sőjén elfoglalandó. 
Pályázatokat aug. l-ig elfogad a ref. lelkészi hivatal. 

(586—1—1) 
Pályázat á farkasdi ref. egyházban (Nyitram.) 

négy altanítói állásra. Evi díj 7ó0 korona, az ismétlók 
egyik osztályának tanításáért 40 korona. Lakásul 
külön szoba fűtéssel. A kántortanító helyett szükség 
esetén végeznek. Orgonálni tudók előnyben része-
sülnek. Pályázók okmányaikkal jelentkezzenek julius 
31-ig a lelkésznél. (616—1—1) 

A sárvári ág. hitv. evang. gyülekezet — néhai 
Rácz Mátyás tanító elhalálozása folytán megüresedett 
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdet. A tanítói 
javadalmazás áll: 834 korona készpénzből, 108 ko-
rona értékű iskolafűtésre szolgáló 3 öl tűzifából, 
szabad lakás és kertből, 1141 [!|-öl, 20 korona jöve-
delmet hozó földbirtokból, 355 korona 66 fillér 
tőkének 17 korona 68 fillért hozó kamatjából, stóla-
jövedelemből, továbbá R. Bogyoszló által évenkint 
fizetendő 42 korona készpénzből és négy ünnep 
tányérjövedelméből. Fölhivatnak tehát mindazon ág. 
hitv. evang. tanítói, a kik ezen tanítói állásra 
pályázni óhajtanak, hogy pályázati kérvényüket 
képesítési okmányokkal és egyéb bizonyítványokkal 
fölszerelve, legkésőbb 1901. évi julius hó 15 napjáig 
Gömbös Géza gyülekezeti felügyelő, sárvári lakosnál 
nyújtsák be. A megválasztott tanító állását 1901. 
évi szeptember hó 1-én elfoglalni tartozik. Sárvár, 
1901. évi junius hó 18-án. A sárvári ág. hitv. evang. 
gyülekezet nevében: Gömbös Géza, s. k., gyűl. 
felügyelő. (613-1—1) 

Perbál (Pestm.) róm. kath. iskolaszéke II. tanítói 
állásra pályázatot hirdet, mely junius 30-án lejár. 
A magyar és német nyelv ismerete szükséges. Fize-
tés egy polgári évre 800 korona, bútorozott szoba 
téli szabad fűtéssel és stóla. Nagy temetésért 1 ko-
rona, kis temetésért 50 fillér ; de csak ha a gyászolók 
kívánják. Eredeti okmányaik beküldésével csak ok-
leveles férfitanítók pályázhatnak. A megválasztott a 
jövő iskolai tanév letelte előtt innét el nem távozhat. 
Orgonálásban jártasok elsőbbséggel bírnak. Az ismét-
lősöket a kántortanítóval fölváltva tartozik tanítani. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Herbszt 
József, iskolaszéki elnök. (626—I—1) 

A hradisti róm. kath. népiskolánál egy tanítói 
állás betöltendő. Jövedelme: tisztességes lakás. 700 
korona az államtól és 100 korona a községtől. 
Okleveles pályázók kérvényeiket f. é. julius hó 15-ig 
nyújtsák be. Müller Jakab, plébános. (639—I—1) 

30.886. Betöltendő a siklósi újonan'szervezett állami 
elemi népiskolánál egy, évi 1000 korona fizetéssel 
és 200 korona évi lakbérrel javadalmazott rendes osz-
tálytanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismeretüket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister-
hez czímezve, legkésőbb 1901. évi julius hó l-ig 
Sopronvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Sopronvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(60 h—I—1) 

Betöltendő a garbócz-bogdányi állami elemi 
iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket (tornászat, 
gazdasági szak, zene stb.) igazoló iratokkal fölsze-
relt s 1-koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi julius hó 10-ig Abauj-
Tornavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazottiak előnyben része-
sülnek. A kinevezendő tanító köteles az ev. ref. 
egyház kántori teendőit is ellátni s ezért kap az 
egyház pénztárából negyedévi előleges részletekben 
évi 300 korona készpénzfizetést és élvezi a szokásos 
temeté-i stólát. Kassán, 1901. évi junius hó 19-én. 
Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. (59/h—I—ÍJ 

Á gönczruszkai ref. kántortanítói állomásra 
pályázat kirdettetik. Javadalom : lakás természetben 
és 800 korona — mely áll 324 korona államsegély — 
21 köböl szemesélet, 6 kat. hold szántóföld és rét 
jövedelméből, tandíjból és stólából. Pályázati kér-
vények julius 20-ig Nemes Gyula ref. lelkészhez 
küldendők Göncz-Ruszkára (Abauj-Tornamegye). 

(637-1—1) 
A ny íregyház i ág. ev. egyház elhalálozás foly-

tán, egyik megüresedett tanyai tanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Kötelességek : négyosztályú vegyes 
osztály vezetése. Tannyelv : magyar. Javadalmazás : 
évi 800 korona készpénzben, évnegyedenkint előle-
gesen fizetve, természetbeni lakás, fűtőpénz a szü-
lőktől és a szolgálati évek után 5-öd éves korpótlék. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású okleveles tanítók. A 
megválasztott tanító egy sikeres próbaév elteltével 
véglegesíttetik. Az állomás szeptember 15-én elfogla-
landó. Kellően fölszerelt kérvények julius 18-ig 
alulírthoz küldendők. Nyiregyháza, 1901 junius 22. 
Paulik János, ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(641—II—1) 
A debreczeni autonom orthodox izraelita hit-

község által fölállítandó f. é. szeptember 1-én meg-
nyitandó négyosztályú elemi fiú- és leányiskolánál 
egy okleveles tanítói és egy okleveles tanítónői állás 
betöltendő. A tanítói állás évi 800 korona törzsfize-
tés és 400 korona lakbér-illetménynyel, a tanítónői 
állás pedig évi 800 korona törzsfizetéssel és 200 ko-
rona lakbér-illetménynyel van összekötve. A sikeres 
próbaév eltelte után a tanítónő lakbér-illetménye évi 
400 koronára fölemeltetik és véglegesíttetik. Izraelita 
vallású, a magyar és német nyelvet bíró pályázók, 
képesítő oklevéllel és életkorukat, családi állapo-
tukat, eddigi szolgálataikat és jó vallás-erkölcsös 
magaviseletüket igazoló iratokkal fölszerelt pályá-
zati kérvényeiket alulírott elnökhöz czímezve, leg-
később f. é. julius 31-ig nyújtsák be. Debreczen. 
Péterffy Benő, iskolaszéki elnök. Lippe Ármin, iskola-
széki jegyző. (640—I—1) 

Viz lendvai (Vasm.) róm. kath. népiskola osztály-
tanítói állására julius 28. választási napig pályázatot 
hirdet. Fizetése : egy bútorozott szoba fűtve, 200 kor. 
államsegélylyel együtt 800 kor. Korpótlék államtól. 
Kötelessége: III. és IV. oszt., ismétlőket tanítani, 
kántoriakban segédkezni. Folyamodványok Csárics 
József pleb. iskolaszéki elnöknek Vizlendva u. p. 
Szarvaslak küldendők. Állomás szept. 1. elfoglalandó. 

(627—1—1) 
Felsö-Apáthy (Barsvármegye) róm. kath. tót-ma-

gyar tannyelvű ideiglenes kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme: készpénzben és termeszt-
ményekben lakáson kívül 800 korona. Kérvények 
a Felső-Apáthy iskolaszékhez julius 15-ig küldendők. 
Janovszky János, plebános-h. és iskolaszéki elnök. 

(610-11—1) 
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Betöltendő a verbócz-chvojniczai irtványi állami 
elemi iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister-
hez czímezve, legkésőbb folyó évi julius hó 15-ig 
Nyitravármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák bo. 
Ailarai iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek, de csakis ág. evang. vallású tanítók 
pályázhatnak. Galgóczon, 1901. évi junius hó 20-án. 
Nyitravármegye kir. tanfelügyelősége. (58'h—I—1) 

Zámolyra (Fejérmegye) okleveles reform, másod-
tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetés: 800 korona 
ágyneműnélküli egyszobás bútorozott lakás, egy 
méter tűzifa. Szept. elsejére elfoglalandó. Pályázat 
aug. 10-ig az iskolaszék elnökségéhez küldendő. 
Fejérvár-Zámoly, 1901 junius 16. (643—1—1) 

Babócsai nyári gyermek-menedékház vezetőnői 
állásra havi 60 korona fizetés mellett julius, augusztus 
hónapokra pályázat nyittatik. Állás julius 1-én el-
foglalandó. Kérvények az elöljárósághoz nyújtandók. 

( 6 3 8 - 1 - 1 ) 
A kölesdl (Tolnamegye) róm. kath. fiókegyház 

kántortanítói állásra f. évi julius hó 28-án d. e. 11 
órára választás útján pályázat hirdettetik. Java-
dalom : államsegély 400 korona '/a évi előleges 
részletekben. 21432^1600 hold szántóföld haszon-
élvezete jelenleg bérbeadva 83 kor. 32 fill. Templom-
kert, melyből évi tiszta jövedelem jelenleg 90 ko-
rona. Párbér páronkint 4 korona, jelenleg 40 pár 
van. Tandíj tanulónkint 4 korona, jelenleg 25 tanuló 
van. Ismétlő-iskola tanításáért a községtől 66 kor. 
68 fill. Tisztességes és kényelmes lakás melléképü-
letekkel és 179 öl házikerttel. A. zenében képzettek 
előnyben részesülnek. Kötelessége: A rendes és 
ismétlő tanulók tanítása, minden templomi isteni 
tiszteleten úgy délelőtt, mint délután orgonálni és 
énekelni. Tannyelv: magyar. Kérvények a kölesdi 
róm. kath. iskolaszék elnökségéhez julius hó 18-án 
bezárólag beküldendők. Bereczk János, plébános, 
iskolaszéki egyházi elnök. (621—I—1) 

A nagydorogi községi iskolánál a Il-ik és IV-ik 
sorszámú tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom: 900—9u0 korona évi fizetés, szabad lakás, 
két szoba, konyha, kamra s melléképületekkel. Az 
udvar közös 3 tanítótársával. Ezenkívül a Il-ik sor-
számú tanítónak van 4 drb kertje 40 korona érték-
ben, 10 korona kertváltság, A IV-ik sorszámú taní-
tónak 2 drb kertje 20 korona érték; 100 korona 
ötödéves pótlék. Mindkét tanító részére a község a 
tanító által vásárolt tűzifát hazaszállítja. A Il-ik 
sorszámú tanítói állásra megválasztott egyén az 
orgonista-kántori teendőket egy másik tanító társával 
végzi, melyért az ev. ref. egyháztól 100 korona évi 
fizetést kap s fele stóla, mely 40 koronára tehető, 
őtet illeti, miért is a Il-ik sorszámú tanítói állásra 
az orgonálásban jártas egyének pályázhatnak. Köte-
lességek : az iskolaszék által beosztott osztályokban 
a ministeri tanterv szerinti tanítás, saját osztályuk-
ban az ev. ref. vallás- és énektanítás, miért is mind-
két állásra reformátusok pályázhatnak. Az ismétlő-
iskolát 4-en fölváltva tanítják. Pályázatban kiteendő, 
hogy a Il-ik vagy IV-ik sorszámú állásra pályázik-e 
az illető; vagy esetleg bármelyiket is elfogadja. 
Oklevéllel s egyéb okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek julius 7-ig alulirotthoz küldendők. Nagy-Dorog 
(Tolnám.) község iskolaszékének 1901 junius 16-án 
tartott gyűléséből. Német Zsigmond, iskolaszéki 
alelnök. (635—1—1) 

A sz i lvás i (Borsodm. postahely) ref. népiskola 
| Il-ik tanítói állására pályázat hirdettetik. Tanítónők 
| is pályázhatnak. Fizetése 800 kor., melyből 680 kor. 

államsegély; természetbeni lakás. Tanítja az I-ső, 
Il-ik osztályt; férfitanító a kántorságban segédkezik; 
tanítónő a leányokat kézimunkára tanítja. Oklevéllel 
fölszerelt pályázatok julius 25-ig Tóth Menyhért ref. 
lelkészhez küldendők. (629—II—1) 

A mándi ev. ref. tanítóságra pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 422 korona államsegély kiegészítéssel 
800 korona, stóla, széna-illetmény és kényelmes uri 
lakás külső és belső jó minőségű konyhakerttel. 
Okleveles pályázók, kik nők is lehetnek — kiknek 
a pályázásra vonatkozólag .levélbeli megkeresésükre 
fölvilágosftással szivesen válaszol a lelkészi hivatal —-
pályázatukat folyó évi julius 12-ig adják be a lel-
készi hivatalhoz. Utolsó pósta és közeli vasúti állo-
más Nagy-Szekeres, szatmári egyházmegye. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (623—I—I) 

A gyepüfüzes l kath. népiskolánál egy osztály-
tanítói állásra f. évi augusztus l-ig pályázat hirdet-
tetik. A fizetés 700 kor., bútorozott szoba (ágy-
neműn kívül) és 3 öl fa. Tannyelv: német. Okle-
veles tanítónők is pályázhatnak. Fölszerelt kérvé-
nyek Virkler Antal egyházas-fűzesi lelkészhez kül-
dendők. Megválasztott állását szeptember 1-én tar-

. tozik elfoglalni. Gestettner Károly, iskolaszéki jegyző. 
(632—1—1) 

Négy év óta működő tanítónő a szünidőre neve-
lőséget vállal. Debreczenben, Darabos-utcza 40. 
Vidékre is kimegyek. Varga Etel, tanítónő. 

(598—1-1) 
Betöltendő a kozárdi r. kath. iskolánál évi 800 

korona fizetésből és szabad lakásból álló illetmények-
kel javadalmazott kántortanítói állomás. Ezen állo-
mást elnyerni óhajtó okleveles róm. kath. vallású 
tanítók szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket a 
kozárdi róm. kath. iskolaszékre czímezve, legkésőbb 
1901 julius hó 7-éig hozzám küldjék be. Személyes 
megjelenés előnyös. Ecseg (Nógrádm.). Szálé Viktor, 
iskolaszéki elnök. (645—I —1) 

Báró Harkányi Frigyes úr zemplénmegyei takta-
harkányi uradalmában fentartott tanyai r. kath. 
iskolában a tanítónői állás megüresedvén, az azonnal 
betöltendő. Illetmények : 500 korona készpénzfizetés, 
5 hektoliter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter 
árpa, 1 hold tengeri föld és minden tanköteles után 
2 korona (ca 120 korona), kert-használat és fűtőanyag. 
Bizonyítvány-másolatokkal fölszerelt pályázatok az 
uradalom központi irodájához intézendők. Budapest, 
VI. Andrássy-út 4. sz. ' (622—III—1) 

A pozbal evang. reform, kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A fizetés: a termények értékét, 
földhaszonbért és 62 korona államsegélyt véve, 800 
koronára teheti. Ezenfelül évenkint 200 korona 
készpénzbeli jövedelem biztosíttatik, majdnem min-
den ellenszolgáltatás nélkül. A kérvények f. évi 
julius 20-ig Nagy-Sallóba az esperesi hivatalhoz 
küldendők. Pózba, 1901 junius 21. Bihary Kálmán, 
lelkész. (642—11—1) 

A bugyi - i evang. reform, egyház a harmadik taní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 800 korona kész-
pénz és 200 korona lakbér. A megválasztott köteles-
sége a három alsó osztályt tanítani, a lelkészt akadá-
lyoztatása esetén helyettesíteni. Fölhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy kellően fölszerelt kérvényeiket julius 
20-ig alulírt lelkészi hivatalhoz küldjék be. Az állás 
szeptember elsején elfoglalandó s évközben el nem 
hagyható. Bugyin, 1001 junius 23. Molnár Albert, 
ev. ref. lelkész. (644—I— n 
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A m o g y o r ó m á l i róm. kath. kántortanítói állo-
másra aug. 4.-éig pályázat hirdettetik. Jövedelme 
több czím alatt 900 korona, 20 m. tűzifa hazaszállítva, 
9 pozs. mérő rozs. Tót nyelv ismerete kívántatik. 
Orgonálásban jártas tanítónők, óvónők is pályázhat-
nak. P. János-Gyarmat (Barsm.). Iskolaszék. 

(647-11—1) 
Az ászár i ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése: tisztességes lakás és kerten kívül 
540 korona készpénz, melyből államsegély 290 ko-
rona ; 18 korona szalmapénz, 12'20 mtm. gabona 
(buza és rozs); 8 mtr. kemény tűzifa, 6 hold föld. 
Korpótlékot jogosultnak az állam fizeti. Okleveles 
pályázók keresztlevél és bizonyítványokkal ellátott 
kérvénye julius 20-ig hozzám küldendő. Az állás 
szept 1-én elfoglalandó. Ászáron (Komáromm.). Antal 
Lajos, lelkész. (646 — 11—1) 

H I E D E T E S E E . 

KLét f i á - g y e r m e k m e l l é k e r e s e k 

tanítót 
ki az I., II. elemi osztályból tanít, a német nyelvet 
birja, legalább 2 évre teljes ellátás és illő honoráczió. 
Ajánlat beküldendő P a p Sándor, urad. gazdatiszt, 
Görögszá l lá s (u. p. Királytelek, Szabolcsmegye). 

( 5 8 8 - 1 - 1 ) 

Kérem kartársaimat, kik az 1891-ik évben Losonczoii 
képesítőztek, hogy folyó évi julius hó 8-án, délután 

5 órakor, a losonczi állami tanítóképzőben, 

10-éves találkozónkra 
megjelenni szíveskedjenek. Á d á m f f y V i n c z e , czin-

kotai kántortanító. (596 -1—1) 

W W to w w w 'w w w w 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P A J K U K E Z § Ö és T Á R S A 
B U D A P E S T , 

VIII . ker., Józse f -körút 15. sz . 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 

A gyönyörű liang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Arii 120 koronától följebb. 
» koronás részletekben ís. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótállás. (247—52—15) 

rSmmm mm 

Figyelmeztetés! 
Augusztus huszadikán N a g y - K ö r ö s ö n leendő 

találkozónkra fölhívom volt tanulótársaim figyelmét. 
Kérem jelenlegi tartózkodási helyüket velem tu-
datni. S o p o n y a (Fehérmegye). Borsos Endre, 
néptanító. (529—1—1) 

I f i i i Ö f i l l f i l i 

o® E g y nógyváltozati' i *f<> 

új orgona 
jutányosán eladó. Továbbá elfogad megrendeléseket' 
javítást és átalakításokat több évi jótállás mellett> 
N é m e t h József , orgona- és harmónium-készítő-

Székes f ehérvár , Ösz-utcza 8. szám. 
( 6 1 1 - 1 - 1 ) 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

h É Z I N l l \ K Á k 
himzöanyagok és himzőszövetek 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók 

BÉBGZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagyiparosnál, 

BUDAPEST, Király-utcza 4. sz. 
IKépes árjegyzé-
Ikemet 1726 ere-
r deti kézimunka-

rajzzal 
kívánatra bér-

mentve küldöm. 
Gyári raktára 

a legjobbnak 
elismert 

V I C T O R I A 
kézi liiuizőgépckuek. 

Darabja I. rendű 8 korona. 
II. 6 

Iskolák engedményt kapnak. Hozzávaló hlmzőkeret 
és himzöanyagok nagy választékban. 

Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 
P o i n t - L a c e munkák és az ahhoz tartozó összes 

anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 

314 Mintákkal sz ívesen szolgálok. x—9 
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C s e r e - g y e r m e k . 

12-éves fiamat a nyári szünidőre német nyelvű 
intelligens családhoz cserébe adni óhajtanám. Papp 

Gedeon, tanító, Nagy-Kőrösön. 
(553-1 -1 ) 

J — L Templomi orgonák. 
Alulírt a m. kir. államilag segélyezett villany-

erőre berendezett budapesti müorgona-gyá-
ramat a főtisztelendő lelkész és kántortanító 
urak szives pártfogásába ajánlom. 

Új orgonákat a legújabb rendszer szerint tízévi 
jótállás mellett bármely alakban is készítek; 
továbbá bármely átalakításokat, javításokat és 
hangolásokat jutányos árért elvállalok. Hogy jó 
munkáim a jelen kornak teljesen megfelelnek, 
azt a birtokomban lévő száz darabot felülhaladó 
s a templomok hivatalos pecsétjeivel is ellátott 
bizonyítványaim is igazolják. Orgona-raktáramban 
átjátszott orgonák szinte jutányos árért kaphatók. 

Mezei J á n o s 
orgona-építész, 

B u d a p e s t , 
_ YII. ker., Garai-tér 8. szám. _ 

© 
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Előfizetési felhívás 
a 

Néptanítók La pj a-ra. 
Előfizetési ár: 

Egész évre IO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 

Előfizetést pedig naptári év-
negyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen Igazgatósághoz külden-
dők be. 

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

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

? 
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íj UJ TANTERV. ^ 
A budapesti állami polgári iskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek 

számáras a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1901. évi 
május hó 22-én 498. eln. szám alat t kelt rendeletével kiadott új 
tanterv megjelent. 

Bolti-ára 68 fillér. 
Netté-ára 50 űllér. 

Az egyetemi nyomdánál az 56 fillér nettó-ár és portóra 10 fillér, 
vagyis összesen 66 fillér előleges beküldése mellett, rendelhető meg. 

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

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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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: 
BIDAPEST, II . KÉR., ÜSTROM-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 cl v i n k - v i s s z a . 

A tanítói gyűlések magyar jellege. 
A magyar nép kezd nemzeti öntu-

datra ébredni, ha hinni lehet a napi-
lapoknak, melyek mind erélyesebb han-
gon kezdik hangoztatni: elég volt az 
idegen szellemi morzsákból, elég volt 
az idegenek majmolásából, legyünk 
végre magyarok! Félő, hogy a túlzó 
sovinizmusba csapunk át, de még ez is 
jobb, mintha nemzeti nagyságunkat 
feledve, egyéni önzésünkben vagy elér-
hetetlen világboldogító érzelmekben 
fetrengünk. Féltve szeressük és min-
denekfölé helyezzük mindazt, a mi 
magyar. Mert ha nem szégyen és meg-
bélyegző a franczia vagy a nagy német 
nemzetre az, hogy hazafiság dolgában 
nem ismer megalkuvást, úgy oktalan-
ság részünkről — kis nemzet részéről — 
a nemzetközi érzelmek táplálása. 

A magyar nép egyik jellemvonása 
a vendégszeretet. E jó tulajdonságát 
nagyon is kihasználták vendégei. Azon-
ban a vendégszeretetnek is megvan a 
határa s ha ezt vendégeink nem 
ismerik, a vendéglátó gazdának köte-
lessége figyelmeztetni arra. Mert az 
már nem vendégszeretet, hogy saját 
kötelességeinket elhanyagoljuk kedvü-
kért, szellemi és anyagi jólétünket 
koczkáztassuk ére t tük: ez nemzeti 
könnyelműség. Szép szerével, saját 
kárunkra sokat megpróbáltunk ven-

dégeink érzékenységének kiméléseért 
s talán éppen ez az oka, hogy 
annyira megszerettek vendégeink, hogy 
véglegesen i t t maradva, hálából minket 
akarnak saját képükre formálni, holott 
mi számítottunk arra, hogy ők lesznek, 
sok hozzájuk való jóságunkért, hozzánk 
hasonlókká, testvéreinkké: velünk egyek. 

Mi csalódtunk s ők sok helyen czélt 
értek, de hála a Gondviselésnek, kezdünk 
magunkhoz térni. I t t az ideje végre 
minden erőnket önmagunk megerősíté-
sére fordítani és fölhagyni a meddő 
áldozatkészséggel és hiú ábrándokkal. 
Minél inkább igyekszünk őket megnyerni, 
annál inkább idegenkednek tőlünk. De 
ha látják, hogy mi haladunk az utunkon, 
összetartunk: észrevétlenül fognak köze-
ledni, mint gyengébbek az erőshöz. 

Térjünk végre valahára a józan útra 
és czélunk egy legyen: erősítsük a 
magyar népben a fajszeretetet és bol-
dogulhatásának minden lítját járjuk ki 
számára. Mert napjainkban éppen csak 
a magyar népnek kezd szűk lenni e 
haza területe. Sokszor irigy szemmel 
nézünk elégedetlenkedő testvéreink felé, 
kiknek minden szükséglete előbbvaló, 
mint a mi égető sebünk. Vájjon nem 
az elhibázott rendszer következménye-e 
az, hogy az erdélyi felföld székelysége, 
mely egymagában képviseli ot t a ma-
gyarságot nagy tömegével, nap nap 

Lapunk 27-ik számához két melléklet van csatolva. 
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mellett zorul ki Romániába és helyét 
szászok meg oláhok foglalják el? Csak 
azt hozom it t föl, hogy a négy székely 
vármegye közül egynek sincs állami 
vasútja, mert ezekkel a nemzetiségi 
vidékeknek kedveskedtünk. 

Mintha ellenkező szellő fuvallatát 
kezdenők érezni s mintha az a sejtelem 
szállana meg, hogy a magyar nép többé 
nem lesz a mellőzött, elhanyagolt. 
Vajha úgy lenne! 

A magyar tanítóság is eddig az 
általános áramlatnak hódolt; de elér-
kezett az idő arra, hogy kizárólag a 
magyar nemzeti iskola szolgálatába 
szegődjék s a reábízott földet úgy 
mívelje meg, hogy abból ezután nem-
csak magyarul tudó, de magyarul érző 
és munkáló terméssel szolgáljon a 
magyar hazának, mert a magyar nem-
zetnek tisztán esak ilyenékre van szüksége. 

E czélt kivánom szolgálni, midőn a 
magyar tanítóság figyelmét fölhivom 
az alább következőkre. 

Tudjuk azt, hogy a nemzet öntudata, 
jövője — múltján épül föl. A mult, 
a jövő tükre. Nemcsak az országoknak, 
nemzeteknek van multjok, hanem a 
megyéknek, városoknak, faluknak, sőt 
elfeledett hegyek- és völgyeknek is. 
Nem állítom én, hogy az ország, a 
nemzet történetét elhanyagolnák isko-
láinkban, de azt szomorúan vallom be, 
hogy alig van iskola, mely súlyt fektetne 
faluja, megyéje különleges múltjára, 
már pedig a pedagógiai kétszer-kettő: 
a közelebbiről távolabbira — elvénél 
fogva is ez kellene, hogy a kiinduló 
pont legyen. A falu határában, vagy a 
megye területén lefolyt valamelyes 
nemzeti esemény fölélénkítése a leg-
könnyebb és a legmaradandóbb, hisz 
ezt hozzá köthetjük egy halom, egy 
völgy, vagy egy épület szemléletéhez. 
Innen kiindulva, természetes az átmenet 
az egész nemzet történetére. Alig van 
falu e haza területén, mely valamely 
történelmi eseménynek ne lett volna 

tanuja. Akármely jelentéktelennek látszó 
esemény is az, de annak nagy jelentő-
sége van arra a kis községre. 

Egyik iskolai kirándulásunk alkal-
mával egy nagyobb városban voltunk 
s midőn növendékeink előtt elmondot-
tam ama város szerepét a múltban és 
szemléltettem az egyes események 
lefolyását a hely szinén, a kalauzoló 
tanító ámulva hallgatta fejtegetéseimet 
s kénytelen volt kijelenteni, hogy jól-
lehet csaknem két évtizede él abban 
a városban, ezekről soha sem hallott. 
Ezután tanító-kollegáimat mindig kikér-
deztem állomáshelyük történelméről ós 
igaz fájdalommal vallom be, ritka esetben 
találtam olyanra, ki érdemesnek ta r to t ta 
volna faluja történelmét megismerni. 

E körülmény, kedves kartársaim, 
szomorú jelenség, mert így a falu 
vénei által megőrzött mondák, regék, 
hagyományok kivesznek a nép tudatá-
ból, a község elveszíti varázserejét a 
lakókra és fájdalom nélkül fogja majd 
a csapások idején odahagyni ősei fész-
két, nemzete lakóhelyét. Míg a mai 
értelemben vett iskolák nem voltak, 
a nemzeti motívumokat, egyes emberek-, 
épületek-, völgyek-, patakok-, hegyek-, 
dombok- és várromokhoz fűződő tör-
ténelmi emlékeket, szájhagyományokat, 
regéket a téli estéken el-el mondo-
gatták az öregek az ifjaknak és így 
sok értékes történelmi esemény emléke 
őriztetett meg. Míg ma, a mindinkább 
terjedő modern áramlatok és törek-
vések az ifjaknak elveszik idejét az 
ilyen mesék meghallgatásától és az 
öregek tudásukat sirba viszik. Ma az 
iskolás-fiúnak alig van ideje arra, hogy 
a tűz mellé ülve meséket hallgasson. 

Ha megszűnt az öregeknek ez a 
nemzeti műveltséget terjesztő szerepe, 
vájjon ki más kell, hogy átvegye azt, 
mint a magyar nemzeti iskola és annak 
hazafias tanítója? Mert ahhoz szó sem 
férhet, hogy azt kivegyük a nemzeti 
nevelés kellékei közül. Ha az iskola, a 
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kis falu minden göröngyéhez fűződött 
emléket és hagyományt nem ápolja, 
lehet az kitűnő iskola, de nem magyar 
nemzeti iskola. Pedig e hazának ilye-
nekre van szüksége csak. 

Azt hiszem, nem kell tovább részle-
teznem czélomat az igaz magyar tanítók 
előtt, mert ők bizonyára megértették. 

Ez alkalommal még csak egyre 
hivom föl kartársaim figyelmét s ez 
az. hogy a tanító-gyűléseket is föl kell 
használni a nemzeti érzés ápolására; 
legyenek ezek a találkozások a mi 
művelő iskoláink, melyeken ismerjünk 
meg minél többet nemzetünk múltjá-
ból és lelkesedjünk annak jövőjón. 

E czélból úgy az általános, mint a 
köri tanítótestületi üléseknek egyik 
tárgya nem lehetne-e valamelyes olyan 
nemzeti ünnep-számba menő dolog, 
mely mintegy megadná magyar jellegét 
a magyar tanítók gyűlésének ? Mai 
összejöveteleink a legtöbb vidéken bizo-
nyos nemzetközi színezettel birnak; ha 
nem magyarul tárgyalnánk, bátran 
ránk lehetne fogni, hogy valamely 
nemzetközi egyesület vagyunk. 

Mondjuk ki, hogy köri és általános 
gyűléseinket ot t tar t juk jövőben, hol 
a magyar nemzet dicső múltjának vala-
mely eseménye lefolyt, ha az még oly 
jelentéktelen is; és úgy tartjuk, hogy 
az ot t lefolyt eseményt közülünk a 
leghivatottabb ott a helyszínén, ismer-
tesse meg és méltassa annak jelentő-
ségét e kis helyre, az országra, e népre 
s az egész nemzetre nézve; mutasson 
rá végül abból folyólag hazafias köteles-
ségünkre. Szóval: tanuljunk lelkesedni 
hazánkért, nemzetünkért, annak múlt-
jáért és jövőjeért. Keressünk föl minden 
kis zugot, mely nemzetünk dicső múlt-
jának volt tanuja ; avassuk azokat 
nemzeti kegyhelyekké. A szentelt helye-
ken, lerótt hazafias kötelességeink után, 
fogjunk másnemű hivatalos munkánkhoz 
s annak a hatása alatt hozzunk hatá-
rozatokat, melyeken lássék meg, hogy 

azt a magyar nemzet öntudatos, hű 
fiai, tanítói hozták. 

Ha a mult nehéz küzdelmét meg-
értjük, megismerjük, csak úgy vagyunk 
képesek jelen és jövőbeli köteles-
ségeinket jól fölfogni s azt teljesíteni — 
erre pedig, hogy jól felfogjuk és meg-
értsük hazafias kötelességeinket — a 
nemzetnek mindenekfölött legnagyobb 
szüksége van. 

(Marosvásárhely.) Barabás I'Jnrlre. 

A tanítóegyesületi élet fejlesztése. 
Már magában az eszme annyira értékes s 

reánk tanítókra oly nagy fontosságú, hogy 
mintegy alapnak kell tekintenem jövőnkre 
nézve. Kérdést sem szenved, szükség van-e 
reá ?! Szükség van, szükség lesz mindaddig, 
míg édes hazánkban van olyan tanító, ki a 
közönyösség álmában szendereg. Pedig hányan 
vannak, kik a hivó szóra még ma sem ébred-
nek föl, kik a közös czélt: népnevelésügyün-
ket s ezzel együtt saját ügyünket nem mun-
kálják teljes buzgalommal. Ha pedig valamely 
társadalmi osztálynak szüksége van a tömörü-
lésre, az egyetértésre, úgy éppen a tanítóság az. 

Nem állítom én, hogy egyesületi üléseink 
néptelenek, de azt határozottan állíthatom, 
hogy a kiknek talán legnagyobb szükségök 
volna a megjelenésre, hiányzanak onnan. 

Egyesületi életünk fejlődését akadályozzák 
első sorban: a felekezeti válaszfalak. Tehát még 
közöttünk is vannak válaszfalak P Szomorú, de 
úgy van. A magyar tanítóság zöme felekezeti 
iskoláknál működik s a felekezeti érdekek a fele-
kezeti tanítók tömörülését teszik szükségessé. 
S igen sok tanító, ha, a kényszernek engedve, 
a felekezeti egyesületbe lép, azt hiszi, hogy 
már ezzel eleget tet t kötelességének. Magam 
is felekezeti tanító vagyok s elismerem a fele-
kezetenkint való tömörülés szükségét és fontos-
ságát, (mert minél többször találkozunk, minél 
többször cseréljük ki népnevelésügyünk eme-
lése érdekében eszméinket, annál inkább bővül 
ismeretünk) de e mellett nagy hibának tartom, 
ha csak a felekezeti szempontokat tartva szem 
előtt, az általános tanítóegyesület zászlaja alá 
nem sorakozunk. Az általános tanítóegyesület 
az, hol nincs felekezeti válaszfal, hol testvérnek 
érzi magát minden tanító, hol együtt közös 
erővel küzdünk ama nemes eszmék diadaláért, 
melynek zászlajára ez a szó van irva: népnevelés. 

Másik akadálya egyesületi életünk fejlődé-
sének: az érdeklődés hiánya. Azt nem akarom 
állítani, hogy a közigazgatási hatóság vagy 
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egyes községek elöljáróságának fukarsága kö-
vetkeztében a tanító az egyesületi gyűlések 
látogatásától szerény viszonyai között meg 
van fosztva; nem, mert ez inkább a kivételek 
közé tartozik, hanem inkább a buzgóság, az 
érdeklődés hiányzik. A buzgóság leküzdi e 
tekintetben az akadályt, még a legszerényebb 
viszonyok között élő tanító is, egy évben 
legalább egyszer megjelenhet gyűléseinken s 
meg is jelen, ha dobogtatja szivét a hivatás-
szeretet. Igaz, szerény viszonyok között élünk, 
a körülmények s maga az állás fontossága 
jobb anyagi helyzetet követelnek részünkre, 
azonban, hogy remélhessük a jobbat, közös 
erővel kell törekednünk a czél felé. Ha min-
den tanító tömörülve, mint „egy test — egy 
lélek" munkálná népnevelésünk ügyét és a 
saját ügyünket, úgy az Eötvös-alap és a Taní-
tók Háza érdekében kifejtett nemes törekvés 
is mielőbb czéljához jutna, örömére a tanító-
ságnak, boldogítására a magyar nemzetnek. 

Még egy akadálya van egyesületi életünk 
fejlődésének s ez: a közszeretet, az egymás 
iránti bizalom meglazulása. Nemcsak feleke-
zeti válaszfalak vannak közöttünk, de még 
nagyobb baj ennél, hogy nincs meg az egy-
más iránti szeretet, nincs meg a közbizalom. 
Mi tanítók mindnyájan egyformák vagyunk; 
működjék valaki akár egy félreeső kis köz-
ségben is, éppen olyan fontos hivatást tölt be, 
mint ama kartársak, kiket a kedvező szerencse 
hazánk előkelő városaiba helyezett. Az erős, 
a jobb viszonyok között élő nem lehet mél-
tóbb az elismerésre a szerény falusi tanítónál, 
ha ennek keblét a buzgalom és hivatássze-
retet hatja át. Éppen azért, az erős gyámo-
lítsa a gyengét; a kit a sors kedvező szeren-
csében részesített, a kinek megadta az eszkö-
zöket a haladásra szellemi vagy anyagi téren, 
az emelje magához az erőtelent. Nincs közöt-
tünk különbség, mi mindnyájan egyenlők, 
mindnyájan tanítók vagyunk. 

Ha, ezen szempontokat tartva szem előtt, 
saját hibáinkat törekszünk leküzdeni, úgy 
egyesületünk fejlődése, népnevelésügyünk, ezzel 
együtt saját ügyünk jobb jövője biztosítva leend. 

Az említett hibák leküzdése, illetve az álta-
lános tanítóegyesületbe lépés kötelezővé tétele 
érdekében — tagadhatatlan — szabályzatra 
volna szükség; még pedig olyanra, mely köte-
lező erővel bírna hazánk összes tanítóira nézve. 
E szabályzat főbb pontjait a következőkben 
foglalom össze: 

1. Az általános tanítóegyesület kötelezett 
tagja minden tanító, a ki az országos tanítói 
nyugdíj-intézetbe fölvétetett. 2. Az egyesü-
letbe lépés legkésőbb a nyugdíj-intézetbe lépés-
től kötelező s a ki ezt elmulasztja, nyugdíj-

intézetbe lépésig visszamenőleg a tanítóegye-
sület alapszabályaiban megállapított tagsági-
díjat lefizetni tartozik. 3. Az a tanító, ki az 
egyesületi ülésekről alapos ok nélkül elmarad 
2 K., másodízben 4 K. pénzbírságot fizet az 
egyesület által adandó közCzélokra, p. o. a 
Tanítók Házára. 4. Minden egyesületi tag az 
Eötvös-alap kötelezett tagja, illetve az egye-
sület évi tagsági díj úgy lenne módosítandó, 
hogy ebben az Eötvös-alapra fizetendő évi 
díj is benfoglaltatnék. 5. Az egyesületek tag-
jairól s működéséről évenkint részletes kimu-
tatás készítendő és ez a kir. tanfelügyelőség-
hez lenne fölterjesztendő a tagok ellenőrzését 
és kötelességeik teljesítését illetőleg. 

Szerény véleményem szerint egy ilyen irány-
zatú szabályzat egészen új irányt adna úgy 
egyesületi életünk fejlődésének, valamint saját 
ügyeink előmozdításának is. 

A „Tanítóegyesületek Szövetkezetét" szin-
tén igen üdvös és czélravezetö eszmének tar-
tom. Czélravezetőnek már azért is, mert lenne 
egy kapocs, mely a megyei tanítóegyesületeket 
közelébb hozza s magával az Országos Bizott-
sággal is összekapcsolja. Véleményem szerint 
a megyei ált. tanítóegyesület szervezetében 
maradna a régi s ezeknek intézkedését össz-
pontosítaná egy Szövetkezeti tanító-gyülés, mely 
az egyes megyei tanítóegyesületek működését 
s egyébb indítványait, tárgyalásait átdolgozva 
az Országos Bizottsághoz terjesztené föl. 

A szövetkezést kerületenkint látnám leg-
czélszerübbnek s így lenne egy tiszáninneni 
tiszántúli, dunáninneni, dunántúli, és egy 
Erdélyrészi Kerületi Egyesületünk. Természe-
tesen, e kerületi egyesület gyűlésének tagjait 
annak tisztikara, továbbá a megyei tanító-
egyesületek kiküldöttei képeznék. 

A tanítóegyesületek működésének egyön-
tetűségére, valamint az Országos Bizottság és 
tanítóegyesületek közötti kapocs megszilárdí-
tására nézve igen czélszerűnek tartanám, ha 
az Országos Bizottság minden évben megje-
lölné azt a tárgyat, mely a tanítók vagy a 
nevelésügy érdekében közérdeknek tekintendő, 
a mely a jövő évi tárgysorozatba fölveendő 
lesz s e tárgy megvitatás végett ki lenne 
adva a megyei tanítóegyesületeknek, hogy így 
a tárgyat ismerve, ahhoz minden tanítóegye-
sület hozzászólhasson s ezt a kerületi tanító-
gyűlésen összegezve, véleményével megkönnyí-
tené az Országos Bizottság munkáját.* 

Legyen jelszavunk: az egyesülés és az egy 
akarat! 

(Győr.) Vaskó László. 

* Nagyon helyes ; mi is ezen a csapáson haladva 
fogjuk elmondani idevonatkozó nézeteinket. Szerk. 



2 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Az évzáró vizsgálatok. 
Részemről úgy vagyok meggyőződve, hogy 

ez idő szerint sokat ártanánk elsősorban ma-
gunknak és tekintélyünknek, ha a vizsgála-
tokat beszüntetnők. Minthogy nagy kárát val-
laná ennek a tanügy és mert a vizsgálatot 
jótékony hatásúnak tartom tanulóra, szülőre, 
tanítóra egyaránt: úgy vélem, hogy záró-
vizsgálatok továbbra is tartandók. Figyelem-
mel kisértem az eddig fölmerült kifogásokat 
és ellenérveket és azokra az alábbiakban mon-
dom el szerény nézetemet: 

1. „A vizsgálatra való előkészülés sok időt 
vesz igénybe, elrabolja az időt a rendszeres 
haladástól stb." Ez volna a legerősebb érv, a 
mire bukkantam. De, a kik ezt hangoztat-
ják, azok vagy a vizsgálat czélját és lényét 
magyarázzák félre, vagy nincsenek kellő tuda-
tában tanítói föladatuknak. Mint tanítónak az 
a föladatom, hogy az elém szabott tantervet 
a lehető legalaposabban földolgozzam; hogy 
a tananyagot, mit átvettem vagy átvehettem, 
tanítványaim minél jobban megemészszék, hogy 
az vérükké, maradandó tulajdonukká váljon. 
Teljesen ez nem sikerül, de arra kell töreked-
nünk, hogy sikerüljön, a mennyire lehetséges! 
Ennek pedig egyetlen a radikális eszköze: 
az ismétlés, mely minden tudás lelke. A midőn 
tehát vizsgálatra készülök, csak az említett 
sarkalatos elvnek teszek eleget: a tanév végén 
csoportosítom, ismétlem, állaidósítom a tan-
évben átvett tananyagot, a mit kötelesség-
szerűen meg kellene tennem, ha nem is 
„vizsgálatra készülnék." Minden más „készü-
lés:" „svindlizés* és a vizsgálat czéljának szem 
elől tévesztése, mely nem lehet más, mint az 
évi tananyag tömör kikérdezése. Ha úgy készü-
lünk a vizsgálatra, hogy ismételjük, a mit 
tudni úgyis kell (és nemcsak a vizsgálaton!): 
akkor az előkészülés egy percznvi időt sem 
rabol el a rendszeres haladástól. Az úgyneve-
zett évzáró ünnep előkészítése, a mit a vizsgá-
latok helyébe terveznek, több fölösleges időt 
vesz igénybe mint a vizsgálatra való előké-
szítés. De meg ünnepélyeket tanév közben is 
tarthatunk, sőt kell is tartanunk (márczius 15., 
április 11., 0 Fölsége nevenapja, Erzsébet 
napja stb.) 

2. „Bírálatnak vagyunk kitéve; a vizsgá-
laton nem a gyermeket, hanem a tanítót vizs-
gálja a közönség; a visszamaradt gyermek 
szülője a tanítót okolja, miből ellenségeskedés 
támad tanító és szülő között, szóval a tanítói 
tekintély koczkán forog." Minden ember — 
•de főleg a nyilvánosság embere — ki van 
téve a bírálatnak: milyen jognál fogva köve-
telünk magunk számára olyan kiváltságokat, 

hogy minket bírálni ne lehessen ? Hol van 
megírva, hogy e bírálatnak elitélőnek kell 
lennie?! A tanító egyéniségétől, buzgalmától, 
tapintatától, törekvésétől függ, hogy a bírálat 
kedvező legyen. így nem ritkán itt sikerül 
olyan csorbát kiköszörülni, a mit másutt ejtett 
a tanító. A szülő alaptalan vádja vizsgálat 
nélkül is megalakulhat. Legyen a tanító nem-
csak az iskola, hanem az élet pedagógusa; 
tudjon a gyermekkel, de a felnőttel is bánni, 
akkor ritkán vagy egyáltalán nem találkozik 
alaptalan vádakkal. 

3. „Sok helyen a vizsgálat alkalmával ellen-
ségei részéről valóságos hajsza folyik a tanító 
ellen, a tanulókat folyton szándékosan olvan 
kérdésekkel zaklatják, melyekre azok nem felel-
hetnek, mert nem tanulták, nem tanulhatták; 
a tanulók zavarba jönnek, nem tudnak, a vizs-
gálat sikere balul üt ki : a tanító ellen kész 
az elitélő, lesújtó Ítélet, tekintélye alásülyed." 
Ez lesújtó vád volna, ha a kép általános és 
nem szórványos volna. De ha általános volna 
is a kép, akkor sem volna szabad a piszkos 
vizet a gyermekkel együtt kiönteni. Vigyáz-
zunk a kis csecsemőre és gondoskodjunk tiszta 
vízről, a miben aggodalom nélkül füröszt-
hetüDk A tanterv-revizió —- remélhetőleg — 
rövid idő múlva pontosan körülírja, mi a 
teendő. Ha annak értelmében dolgozzuk föl 
a tananyagot, olyan fegyver lesz kezű ükben, 
mely megvéd a méltatlan támadástól. Küzd-
jünk továbbá azért, hogy az iskolaszék és 
közönség kérdezési joga rendeletileg tiltassék 
meg. Ha valami óhaja van valakinek, azt 
a tanítóval közölje az illető, de kérdést a 
tanulóhoz csak a tanítónak legyen szabad 
intéznie. 

4. „Még ma sem tulajdonítanak a tanítónak 
annyi erkölcsi erőt, hogy a vizsgálati ellen-
őrzés nélkül is eleget tesz kötelességének." 
En ugyan alárendelt föladatnak tekintem, hogv 
a vizsgálat ellenőrizze a tanító szorgalmát; 
mégis — minthogy a kötelesség teljesítésében 
nem vagyunk mindnyájan egyformák és lehet 
nek vagy lehetnének köztünk olyanok is, a kik 
a nagyközönség ellenőrzése hiányában a 
dolog könnyebb végét fognák: — az ellen-
őrzés szempontjából is végzetes hibának tar-
tanám a vizsgálatok beszüntetését mindaddig, 
míg a szaktanfelügyelet az egész vonalon 
teljes mértékben megvalósítva nem lesz, külö-
nösen, ha az iskolaszékek és gondnokságok 
ellenőrzési jogának megszüntetéséért is sikerrel 
küzdünk. Egészen „nebánts virágoknak" tekin-
tetni magunkat nevetséges volna! A vizsgálat 
nem kizárólagos mértéke ugyan az iskola szel-
lemi színvonalának és a teljesített munka inenv-
nyiségének, de ezekre nézve tájékozásul szol-
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gálhat. A közönséget megnyugtatja, a tanítónak, 
tanulónak erkölcsi elégtételt, a teljesített mun-
káért elismerést hoz. Igaz, hogy a tanítót 
elsősorban a saját lelkiismerete sarkalja a 
munkára, de ezen önigazolás a külvilággal 
szemben sem fölösleges, mert meg kell nyug-
tatnunk azokat is, kfk legféltettebb kincsüket, 
gyermeküket bízták ránk. Az iskola iránti 
érdeklődés és bizalom még nem oly szilárd, I 
hogy a köteléket iskola és közönség között 
lazítani vagy megszakítani szabad volna. Ellen-
őrzik még a ministert is, ránk sem lehet 
lealázó az. Csak a bagoly fél a világosságtól, 
becsületes munkás örül, ha a munkaadót 
szorgalmáról meggyőzheti. 

5. „Földmíveléssel foglalkozó községben 
idő előtt kimaradoznak a tanulók, az osztá-
lyok nem lévén együtt, a vizsgálat eredménye 
a tanító hátrányára üthet ki, de czéljából is 
sokat veszít." Ez tény, de ezt a képet sem 
lehet általánosítani. Azonban ebből sem az 
következik, hogy a vizsgálatokat szüntessük 
be, hanem az, hogy tegyünk meg minden 
lehetőt, hogy a tanulók a vizsgálat előtt el 
ne széledjenek; esetleg ne a tanév végén, 
hanem a vett tananyag keretében korábban 
tartsunk nyilvános vizsgálatot. 

6. „A vizsgálat folytán a falusi tanítóra 
nagyobb hátrány háramlik, mert az értelmet-
lenebb nép szigorúabban itél; az osztatlan 
iskola kevesebbet végezhet és az osztott isko-
lával való összehasonlításból az osztatlan iskola 
tanítója mint legyőzött kerül ki." Ebben az 
állításban is több a túlzás, mint a valóság. 
Hogy többet ne követelhessenek tőlünk, mint 
a mennyit tehetünk, ezen — reménylem — 
az új tanterv segíteni fog. De kik is azok, 
kik a falu lakosai között bírálatot gyakorol-
nak fölöttünk ? Vagy a pap és jegyző, tehát 
a városnak is legműveltebb eleme, a kik csak 
nem Ítélhetnek igazságtalan mértékkel, ha 
csak nem rossz akarattal; vagy maga a köz-
nép, elöljáróság, szülők. Ezeknek ismerete 
általában nem terjed tovább, minthogy úgy 
a hogy kissé imi-olvasni tudnak. Ezek bármit 
hallanak a vizsgálaton, az előttük többnyire 
új és csodálatos, a min — nemhogy meg-
botránkoznának — hanem bámulnak. Külön-
ben mikor volt ezeknek alkalmuk városi 
vizsgálaton részt venni, hogy az összehasonlí-
táshoz anyagot meríthettek? Sőt ellenkezőleg, 
a városi iskola tanítója e tekintetben inkább 
hátrányban van a falusi iskola tanítója mö-
gött, mert a városban a közönség értelmesebb, 
igénye nagyobb és valójában van alkalma a taní-
tók munkája között összehasonlításokat tenni. 

7. „A vizsgálat csak a szülők hiúságát 
egyezgeti." Hogy a vádban van némi igaz-

ság, elismerem. De itt is jó lesz a vádat na-
gyon mérsékelten hangoztatni. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a legtöbb nemes tettnek a 
legtöbb embernél a hiúság a rugója. Nem 
elvem ugyan, hogy a czél szentesíti az esz-
közt, de a gyakorlati élet mégis gyakran 
késztet bennünket, hogy vagy a czélt teszszük. 
koczkára, vagy meg kell alkudnunk a körül-
ményekkel és elfogadnunk a nem éppen 
helyeselt eszközöket. A hiúság az ember éle-
tében ősidőktől fogva nagy szerepet játszott, 
már bölcs Salamon is különösen hangsúlyozta 
a hiúságot. De ha már létezett és létezik, 
akkor ez az embernek olyan veleszületett 
ösztönszerű természete, melyről már a régi 
latinok állították, hogyha vasvillával űzöd is, 
mégis visszatér. A vizsgálat megszüntetése 
nem fogja megszüntetni az emberek hiúságát 
is. Ez emberi gyöngeség, melyet mindnyájan 
elitélünk — elméletben, de többé-kevésbbé 
mindnyájan rabjai vagyunk a — gyakorlatban. 
A tanító tapintatától azonban elvárható, hogy 
az úgynevezett „hiuság-legyezgetés" el ne 
fajuljon és senki fia-lánya meg nem érdemlett 
előnyben részesítve ne legyen. 

Elvem az, hogy vagy dolgozott a tanító 
becsületesen, akkor nem kell tartania a vizs-
gálat sikertelenségétől és bátran szembeszáll-
hat minden eshetőséggel; vagy nem dolgo-
zott egészen olyan lelkiismeretességgel, mint 
hivatása megkívánja. Az ilyen viselje követ-
kezményeit hanyagságának iparkodjék a jövőre, 
hogy a csorbát kiköszörülje. De a vizsgálat 
eltörlése által ne nyujtsunk tápot se a hanyag-
ságnak, se a bizalmatlanságnak. 

Olyan intézmény bizony alig van, melynek 
árnyoldalai is ne volnának. De az ilyen eset-
ben tüntessük el az árnyoldalakat, hogy az 
intézmény teljes mértékben érvényesülhessen. 

(Bezdán.) Ifagy József. 

Nyelvtan-tanítási lapok. 
Sokat, igen sokat olvashatunk pro et contra 

a magyar nyelvtan tanításáról s különösen 
arról: adjunk-e a növendékek kezébe nyelv-
tanokat, vagy csak nyelvtani gyakorlókönyvet. 
Valljuk meg, ott vagyunk, a honnan elin-
dultunk : a kérdés nincs megoldva; mert ma 
is vannak kitartó hívek, kik vagy nyelvtant 
adnak vagy gyakorlókönyvet, vannak ádáz 
ellenfelek, kik nem kívánnak semmiféle kézi-
könyvet. A tanítás eredménye — én azt 
hiszem — sem egyiktől, sem másiktól nem 
függ, mindenik mellett lehet jó eredményt elérni, 
és mindenik mellett lehet eredménytelenség. I t t 
minden a tanító egyéniségétől, képzettségétől, 
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szorgalmától, tanítói rátermettségetői és átadó 
képességétől függ. 

Vannak azonban lényeges külső körülmények, 
melyek az eredményt nagyban befolyásolják. 
Ilyenek: a „beiskoláztatás" milyensége, a 
növendékek száma, egészségügyi és anyagi 
viszonyok tanítványok- és tanítónál egyaránt, 
jó olvasókönyvek stb. 

A négy első dolog föltétele minden tárgy 
tanítási eredményének; mert ba a növendékek 
még november-, deczemberben is iratkoznak 
be, ha rendetlenül járnak föl, ha a törvényes 
létszámot meghaladják, ha járvány, vagy más 
betegség sokat sokszor gátol az iskola pontos 
látogatásában, ha a tanító beteges vagy családjá-
ban oly kór ül, mely az ő figyelmét mun-
kájától sokszor elvonja, ha a tanulók szülei 
szegények, rosszul vannak a gyerekek ruházva, 
nincsenek a szükséges taneszközökkel ellátva, 
és végre ha a tanító helyzete olyan, hogy a 
megélhetés terheivel felettébb küzd: bizony-
bizony lelkiismeretbe vágó dolog a jó általános 
eredmény várása és kívánása. 

Jó olvasókönyv! Istenem, mennyi van, hát 
egy se volna jó ? Dehogy nem. Sok jó van, 
csak az a kérdés, mily szempontból tekintjük, 
vagy bíráljuk. 

Egyik a reáliák földolgozására van szer-
kesztve, másik az erkölcsi nevelés szolgálatára 
készült: mért ne volnának ezek a jelzett szem-
pontokból kitűnőek ? De ha már a nyelvtan 
tanításának szempontjából tekintjük, meglehet, 
hogy a III. osztálynál az első olvasmány első 
mondata oly összetett mondat, melyben egymás 
mellé, vagy egymás alá rendelt mellékmondatok 
fordulnak elő. Mit csináljon a tanító az ilyen 
mondattal ezen osztályban, különösen, ha — a 
mint szokták az iskola-vizsgálók — azt mondja 
a censor: „nyissuk ki a könyvet, elemezni 
fogtok!" 

Kívánatos, sőt föltétlenül szükséges az én 
szerény véleményem szerint — és e tekintetben 
már egy nagy tanítóegyesület is döntött — hogy 
az olvasókönyvekben a nyelvtanítás anyagának 
és a helyes tanmenetnek megfelelő alkalmas 
olvasmányok legyenek elől minden osztályban. 
Ezek szolgáljanak a szabályok levezetésére 
példákul s ezek elemeztessenek úgy szó-, mint 
mondattan ilag. 

Ezek után az én elvi álláspontom az, hogy 
a népiskolában sem nyelvtani kézikönyvet, sem 
nyelvtani gyakorlókönyvet ne használjunk. 
Alkalmas példákból vonassuk le a szabályt, 
az első tanfokozaton (I., II. oszt.) gyakoroljuk 
be azokat; a második tanfokozaton (III., IV. 
osztály) irjuk és Írassuk le; a harmadik tan-
fokozaton (V., VI. osztály) fogalmaztassuk le. 

Mindenik tanfokozaton minél több példát 
készítsünk a hol lehet: írásban és szóban, 
a hol nem lehet: csak szóban. Az iskola viszo-
nyai szerint már a II. tanfokozaton is meg 
lehet kisérteni a fogalmazását a levont sza-
bálynak. A növendékek által készített példák 
föltétlenül kiigazítandók, úgy, hogy a növen-
dékek egymás közt kicserélik, a tapasztalt 
hibákat aláhúzzák, ezután a tanító igazítja ki 
mindezt. A szükséges észrevételeket nviltan 
az egész osztály előtt hangosan megtéve. 

A szabályok fogalmazása után egy oly 
általános összefoglalást alkot a tanító, melyet 
a növendékek maguk alig készíthetnének el, 
a mely állandóan megmarad a gyermekek 
kezében sVigy a szó, mint a mondattani elem-
zésnél őket fönakadásuk esetén eligazítja. 
Nem „jouskáid" kell azt nekik használniok, 
sőt nyelvtani órán elő se vehetik, hanem az 
előkészülésnél kézbe véve forgatják, gondol-
koznak s önképzésüket eszközlik. 

Ilyen nyelvtan-tanítási lapok a következők.* 

I. lap. 
szók vizsgálhatók : 

1 Terjedelmükre í t a g ű a k ' a h á n y m a g á n " 1. terjedelmükre ( h a n g z ó v a n b e i m ük. 
1 alhangúak 1 a szerint, a mint al-, 

2. Hangjukra felhangnak fel-, vagy 
(éleshangúak' éleshangú magánhangzók 

vannak bennük. 

3. Származásukra tő- vagy 
származott szók. 

4. Szerkezetükre ] 
/ 1. főnevek 
l 2. melléknevek 

1 . . . , , .., ' 3 . számnevek | a) jelentesukre 
5. Mint 

beszédrészek t 

j 4. ígí 
/ 5. ha 
V 6. inc 

b) helyzetükre 
nézve 

lap. 

4. igék 
határozók 
indulatszók 

7. névelők 
8. névutók 
9. névmások 

10. kötőszók. 

A. mondatok : 
, . . , , „ , | állítók, vagy 
\ L J e l e n t o k | tagadók 

1. Jelentésükre nézve ' 2. kérdők 
lehetnek: j 3. felkiáltók 

/ 4. óhajtók 
' 5. felszólítók 

2. Szerkezetükre nézve j \ g f ^ X u e k . 

Í' 1. tőmondatok 
2. hiányos mondatok 

, 3. bővített mondatok. 

* Ezeket több nyelvtan nyomán, különösen Lévay 
Imre h.- böszörményi tanító Népiskolai Magyar 
Nyelvtana alapján (ára 60 fillér) állítottam össze. 
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1. Főtagok 

2. Bővítmények < 

1. alany 
2. állítmány 
1. jelző 
2. tárgy _ 
3. állítmányi kieg. 
4. helyhatározó 
5. időhatározó 
6. módhatározó 
7. okhatározó 
8. czélhatározó 
9. eszközhatározó 

10. társhatározó 
11. részeshatározó 
12. eredet-határozó 
13. anyaghatározó 
14. eredmény-határozó 
15. állapot-határozó 
16. hasonlítási határozó 

> n d. a t t a g j a i , 
kérdőszavai: ki ? mi ? kik ? mik ? 

„ mit csinál? mit csinálnak? mit állítunk? 
kérdőszavai: milyen ? minő ? hány ? melyik ? 

„ kit? mit? kiket? miket? 
„ ki? mi? kije? mije? 

hol ? hova ? honnan ? meddig ? 
mikor ? mikorra ? mely időben ? meddig ? 
hogyan ? mi módon ? 
miért? mi miatt? mi okért? 
miért? mi végett? mi czélból ? 
mivel ? 
kivel ? 
kinek? minek? 
kitől? mitől? kiről? miről? kiből? 
miből? 

_ : f<" mivé ? mire ? mibe ? 
,§<; miben? mint? milyen állapotban? 
Ai kinél ? minél ? 

A szókhoz 
csatolt betűk, 
vagy szótagok 

lehetnek | 2. ké képzők 

A ki a határozóknak ennyi faját föl nem veszi, 
a táblázatból könnyen eligazodhatik melyiket 
hova ossza be, illetve hogyan vonja össze. 

III. lap. 
ísévragozás, -szóképzés : 

/ í a) névragok 
i 1. ragok bj fokragok 

' ci ige, v. személyragok 
aj főnév 
b) melléknév 
e) igeképzők, 

éle. 
1. ikes igék 
2. iktelen igék. 
1. egytövüek 
2. kéttöviiek 
3. többtövüek. 
1. alanyi ragozásuak 
2. tárgyi ragozásuak. 
1. egyszerűek 
2. összetettek. 
1. tőigék 
2. származott igék. 
, , , ( áthatok 
1. cselekvőt; ... , ,, (nem áthatok 
2. szenvedők 
3. létet jelentő igék. 
1. főnévi igenevek 
2. melléknévi igenevek 
3. határozó igenevek. 

I. Igetőjükre nézve 

II. Ragozási tőjükre 
nézve 

III. Ragozásukra nézve 

IV. Szerkezetükre nézve 

V. Származásukra nézve 

VI. Jelentésükre nézve 

VII. Mint nevek 

2. összetettek 

IV. lap. 
Összetett mondatok lehetnek : 

1. összevontak 
mellérendeltek 
alárendeltek 

3. többszörösen alárendeltek 
4. körmondatok. 

A mellékinondat.ok rangjukranézve lehetnek : 

1. mellérendeltek 2. alárendeltek, 
írásjelek és azok használata :* 

a pont (. ) 
vonás ( , ) 
pontos-vonás ( ; ) 
kettőspont (: ) 
kérdőjel (? ) 

fölkáltójel ( ! ) 
gondolatjel ( — ) 
zárjel ( ) 
idézőjel ( „ • ) 
kötőjel ( - ) . 

A használatot fölöslegesnek tartom ide írni. 

V. lap. 
Igeragozás; 

Jelentő mód. 
Alanyi ragozás. Tárgyas ragozás. 

I. J e l e n i d ő . 
Egyes szám. 

1. sz. adom 
2. sz. adod 
3. sz. adja. 

Többes szám. 
1. sz. adjuk 
2. sz. adjátok 
3. sz. adják. 

E l b e s z é l ő (fél-) m u l t idő . 
Egyes szám. 

1. sz. adám 
2. sz. adád 
3. sz. adá. 

Többes szám stb. 
III. M u l t i d ő . 

Egyes szám. 
1. sz. adtam 
2. sz. adtad stb. 

IV. R é g m ú l t i d ő . 
Egyes szám. 

1. sz. adtam vala v. volt 1. sz. adtam vala v. volt 
2. sz. adtál „ „ „ 2. sz. adtad „ „ „ 

stb. 
V. J ö v ő i d ő . 

1. sz. adni fogok 1. sz. adni fogom 
stb. 

Fölszólító mód. 
Alanyi ragozás. Tárgyi ragozás 

I. J e l e n i d ő . 
Egyes szám. 

1. sz. adjam 
stb. 

Feltételes mód. 
I. J e l e n i d ő . 

Egyes szám. 
1. sz. adnám 

stb. 

1. sz. adok 
2. sz. adsz 
3. sz. ad. 

1. sz. adunk 
2. sz. adtok 
3. sz. adnak. 

II. 

1. sz. adék 
2. sz. adál 
3. sz. ada. 

1. sz. adtam 
2. sz. adtál stb. 

1. sz. adjak 

1. sz. adnék 
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II. M u l t i d ő . 
Egyes azám. 

1. sz. adtam volna 1. sz. adtam volna 
2. sz. adtál volna 2. sz. adtad volna 

stb. 
III. J ö v ő i d ő . 

1. sz. adni fognék 1. sz. adni fognám 
stb. 

Az igéknek 3 módjuk van ú. m. Jelentő, 
Fölszólító és Föltételes mód. 

A jelentő módnak van 5 ideje, jelen, elbe-
szélő mult, mult, régmúlt és jövő idő. 

A fölszólító módnak van 1 ideje: jelen idő. 
A föltételes módnak van 3 ideje: jelen, mult 

és jövő idő. 
Minden időnek van egyes és többes száma. 
Minden számnak 3 személye ú. m. 1., 2. 

és 3-ik. 
íme 5 nyelvtan-tanítási lapon csoportosít-

ható, áttekinthetőleg összegezhető mindaz, a 
mi a magyar népiskolában a magyar nyelv-
tanból tanítható. A fősúlyt e szóra helyezem: 
tanítlia<ó, mert nem mondhatom, hogy taní-
tandó. Maga ennek konczentrikus birása a taní-
tóság előtt sem lehet értéktelen. Gyakorlati 
alkalmazása pedig a siker biztosításának a 
legregvszerübb biztos kelléke. o o«/ 

Csak tekintsük azt, hogy mily sok időt 
takarít meg a növendék ez öt lap használata 
esetén, mely előtte..szépen megvan, egy magyar 
nyelvtan, vagv nyelvtani gyakorlókönyv hasz-
nálatával szemben, melyből nem tudja — ha 
fönakad — mit, hol és merre keressen? 

Nekem nem pályatársaim oktatása a czélom, 
oly hiu és vakmerő nem vagyok, de minden-
esetre az ügy szolgálata és a szerzett tapasz-
talatnak a kritika bonczkése alá való bocsá-
tása : ezt tettem és tenni fogom ezután is; 
nem magamért, hanem az ügyért, melynek 
egyik közszolgája vagyok. 

(Ilajdu-Böszörmény.) Dobó Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET 

(Valamennyi kir. tanfelilgyelöségnek. — 8<>.S98. sz.) 
Mult évi 84.056. szám alatt kelt körrende-

letemre való hivatkozással fölhívom a kir. 
tanfelügyelőséget, hogy id. kapriorai báró 
Wodianer Albert által a Magyar Tudományos 
Akadémia kezelése alá bocsátott 25.000 forintnyi 
(50.000 korona) alapítványból az 1902 ik évben 
kiadandó két egyenkint 1000—1000 korona 
utalómra nézve, a legnagyobb körültekintéssel 
és lelkiismeretes bírálat alapján növendékeiket 
szeretettel nevelő s a leghelyesebbnek ismert 
tanmód szerint oktató néptanítók közül — az 

iskolák jellegére való tekintet nélkül — két 
oly tanítót jelöljön meg, a kik a legkiválóbb 
gyakorlati eredményt mutatták föl, a gyermek 
egész lényét fejlesztő erkölcsi és szellemi 
nevelés terén. Ezen kijelölésnél mérlegelni kell 
a tanítónak az iskolán kívül a felnőtt nép 
erkölcsének, értelmiségének és anyagi helyze-
tének javítása körül kifejtett gyakorlati fára-
dozását, végre egyéb a tanító értékét, köz-
becsülését, a társadalom előtt emelő jeles tulaj-
donait és tevékenységét. Megjegyzem, hogy 
oly tanító, a ki ezen jutalomban már egyszer 
részesült, a jutalom elnyerése után számított 
tíz éven belül jutalomra nem ajánlható. 

Kijelölő indokolt és a tanító egész munkás-
ságát felölelő jelentését legkésőbb a folyó évi 
november hó 15.-éig terjeszsze föl minden sür-
getés bevárása nélkül. 

Budapesten, 1901. évi junius hó 15.-én. 
A minister meghagyásából: 

dr. Axainethy Lajos, 
ministeri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Pottyondy Vidorka oki. taní-

tónőt a tornyai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Fáink János oki. tanítót a kovaszinczi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lantos Gusztáv 
és Lantos Gusztávné szül. Varga Mária oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a vajdahunyadi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé; 
Farkas Margit oki. tanítónőt az árkosi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Unger Károly 
oki. tanítót a govásdiai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Fejér Sándor oki. tanítót a tiszolczi 
áll. ^el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Horváth Gizella izsnyéti áll. 
el. isk. tanítónőt a kaposvári áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Funk Etelka tornyai áll. el. 
isk. tanítónőt a kaposvári áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Jeszenszky Etel nagykovácsi áll. 
el. isk. tanítónőt a kispest-szentlőrinczi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Miiller József 
bonyhádi munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 1000 koronát; Szilaveczky István párkányi 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanító részére 
évi 864 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Neidender 
Manó szikszói munkaképtelen izr. tanító részére 
1200 koronát egyszersmindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
JBarhát Miklós felső-ucsai nvug. volt g. kel. tanító 
özv., szül. Ghindea Mária részére évi 300 koronát. 

Árvaházba való fölvételét e l r ende l t e : 
néhai Tóth Kálmán volt rédei ev. ref. tanító 
Mariska nevü árvájának a kecskemétibe. 
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Harczok között. 
Vészben és viharban annyiszor megálltam 
És mikor megrendült viharverte vállam, 
Megszólalt a lelkem, biztatóan mondta: 
Bátorság! ne csüggedj! és nem jutsz nyomorba. 

A vihart túléltem, a nyomor se bántott, 
De tépve éreztem, egy-egy szép virágot. 
Vihar hogy csendesült: körülöttem lengett 
Biís sejtelmet keltő, zordon vészlehellet. 

Ez is beszélt hozzám komor, sötét hanggal, 
És a jövőt festé, mely telt dúló harczczal. 
Minden harcznak nyomán virágok hidlása: 
Édes sejtés, remény gyászos pusztulása. 

Mert hiába minden, mikor harczot állunk, 
Még dicsőség közt is erőtlenül vállunk. 
Minden perez lombot tép életünk fájáról, 
S fogy éltünk, mint a hang a madár ajkáról. 

így fogy éltünk lombja, így fogy el virága, 
Életharczainknak pusztulás az. ára. 
S kit a hír vesz szárnyra és magasan hordja: 
Annak is pusztidás lesz e földi sorsa. 

Lelke ha itt leng is utód-ébresztőnek 
S példáján a szivek, lelkek nagyra nőnék: 
Mit ér nagy lelkének örök fényessége, 
Ha egy perezre sem hat sírja éjjélébe. 

Csak egy röpke perezre, mikor mindent látna, 
Hogy lelke fényének mennyi az áldása! 
És, hogy mi letörte: harczainak ára 
Milliók üdvének hajnálhasadása. 

Nem! ó iídvösebb így! Áldottabb a mint van. 
Ij egyen béke, nyugvás síri hantjainkban. 
Hisz ha a földi fény hant alá is jutna: 
Önzés átka ott is marczangolva dúlna. 

S mi a sir reménye: igaz egyenlőség 
Birodalma nem vón' a síri sötétség. 
Lelkünk küzdelmének porló földi része: 
Testünk sem lelne tán nyugvásra, béliére. 

S mi a nagy lelkektől kincses örökségünk, 
Az sem volna többé áldó, szép reményünk. 
Bedig ka a harcz majd a sírba dönt végre: 
Öröklét reménye kisérjen az éjbe! 

Minké Béla. 

A lángeszű Erzsi. 
Voltaképen ennek a történetnek két darabja 

van. Az első lehet valami 12-éves, ellenben 
az utolsó annál frissebb keletű. Hát elmondom 
először az elsőt. 

Ugy volt, hogy vizsgázott a liatal kolléga. 
Akkor jött ki a preparandiából, tele sok 
tudással és nagy ambiczióval. Elmentünk a 
vizsgálatára mi öregek is. Nem árt az néha, ha 
az ember fölfrissíti a pedagógiai tudományát. 
Nekem pedig úgy tetszik, hogy az akkor ki-
kerültek több lelkesedéssel kerültek ki! Vagy 
csak tévedek ? — De annyi igaz, hogy a mos-
taniakban igen sok a gigerli. 

De ez nem tartozik ide. 
A fiatal kolléga olyan büszke fensőséggel 

ült az asztala mellett, mint a német császár a 
maga trónusán. A kérdéseit nagy fifikával tette 
föl, növendékeinek feleletei pedig szép szorga-
lomról tanúskodtak. Örültünk mind. Mi is, az 
öregebb tanítók, ő is, a fiatal, a szülők és 
elöljárók. Tudtak; nagyon sokat tudtak. Hanem 
két leányka különösen kivállott. A két Kovács; 
a nagyobb Ilona, a kisebb Erzsi. És kivállottak 
két ellenkező irányban. Ilona igen gyönge 
tehetséggel és igen közönséges arczczal. Barna 
kis arcza semmi különöst nem mutatott, hanem 
a szemeiben valami szokatlan tűz égett, mely-
lyel inkább szeretett lefelé pislogni, mint az 

•emberekre. Ha a tekintete véletlen találkozott 
valakinek tekintetével, mindjárt elpirult és 
zavarba jött. Egyebekben csak olyan volt, 
mint a többi falusi leánykák; haját szépen 
hátrafésülték s egy piros szalaggal lekötötték. 
Ellenben Erzsi egy kis lángész volt. Alig 
nyitotta föl a fiatal kollega a száját, a kis 
Erzsi mindjárt készen volt a feleletével. 
Büszke animóval peregtette, úgy folyt a szá-
jából, mint a csurron a méz. Máskülönben 
egy kis ellenmondásnak látszott a maga való-
ságában. Igen szép szőke arczához roppant 
dissonancziával akkompairrozottak a lagymatag 
savós szemei. A míg felelt, soha sem vette le 
szemeit a tanítójáról, azontúl pedig mindig a 
közönségen járatta. Gyönyörű szép alkalom az 
egy lélekbúvár számára ilyenkor tanulmányozni 
a jövő nemzedéket. 50%-ban tisztán lehet 
látni bennök a leendő felnőttet. Vannak, a 
kikről egyszerre meg lehet mondani, hogy mi 
lesz belőlük. Hanem aztán egy bizonyos részen 
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nagyon bajos eligazodni. Az ember hiába 
vizsgái; a hány darabja mozdulata, annyifélére 
enged következtetni. Nem tudom, tett-e mái-
valaki közülünk ilyenszerü tanulmányt? De 
ajánlatos. Az én figyelmemet egy kartársam 
irányította rá, ki maga igen éles tökélyre vitte 
ezen nembeli tanulmányát. Szem, orrnyilás, 
homlok, beszéd, tekintet, magatartás s mit 
tudom én még micsoda jelek, a melyek kalauz 
gyanánt szolgálnak ebben a problémában. 

Es ebéd fölött az én kollégám szépen össze-
különbözött a fiatal kartárssal. Szerinte az 
életben Ilona fog bevállani. Abból egy derék 
asszony lesz. Ellenben Erzsinek semmit sem 
jósolt. Ezzel szemben a n fiatal kartárs nem akart 
kifogyni az érvekből. 0 elkezdette már a csa-
ládnál — odavaló jómódú falusi család gyer-
mekei voltak; — ismeri apjának, anyjának 
erkölcsi életét; hivatkozott az Erzsike láng-
eszére, bátor föllépésére és nagy ügyességgel 
vonta le belőlük a konzekvencziákat. Világos 
ész, bátor föllépés, lehetetlen, hogy ne érvé-
nyesüljenek az életben. Az én kollégám azon-
ban hajlíthatatlan maradt. 0 a kiváló szépségét, 
az alamuszi nézést rossz útravalóknak tartotta. 

Nagyon tanulságosak sz efféle eszmecserék! 
A végén is elvállottak, a nélkül, hogy egy-

mást sikerült volna meggyőzniük. 
Eddig van az első rész. Most már tegyünk 

ide három csillagot, Beszéljünk egyebet. 
* 

* * 

A hogy a természet ilyen gyatra testi álla-
pottal vert agyon, a miatt mi a feleségemmel 
megkezdjük szeptemberben s junius végéig 
minden kis fölösleges krajczárt arra teszünk 
félre, hogy a nyári két hónapban valamely 
erdélyi fürdőn reparáljunk meg engemet. Hát 
ezen nem is lehet csudálkozni! A ki halála 
után nem hagy az övéinek sem 100 hold 
birtokot, sem 50 ezer forintot, annak nagy 
szüksége van erre a rongy életre. Azaz, hogy 
nem is neki, hanem azoknak, kiknek ő az 
egyedüli föntartó támaszuk. Es ez igen szép 
hivatás. Nekem mindig valami bolond büszke-
ség szállja meg a lelkemet, a hányszor végig 
nézek az enyémeken s elgondolom, hogy ezek 
csupán általam és rajtam keresztül lehetnek 
boldogok. Én vagyok az az élő forrás, mely-
ből egyedül fakad rájuk minden jó. Erezzük 
is mindnyájan! Azért ápoljuk bennem nagy 
gonddal ezt a kikívánkozó lelket. 

Hát mondom, az idén is összekuporgattunk 
60 forintot; julius elsején pedig fizetetlen 
hagytunk boltot, mészárost, szabót és czipészt 
s így 90 forinttal neki vágtunk Előpatakának. 
A mi számunkra itt forrik az életnedv. 

Boldogító csiklandós napok! Az ember le-

rázza magáról az élet gondját, az iskola porát 
s átadja magát a testi és szellemi semmit-
tevésnek. Es gyarapodik. Testbe és lélekbe 
kezd lassan visszatérni az elveszett rugalmas-
ság. Az élet mintha kedvesebb lenne! Ugy 
érzed, hogy még az is nagyobb gyönyört 
nyújt számodra, mit azelőtt meg sem láttál. 
A világ szép, — az emberek kedvesek — és 
az élet édessé kezd vállani. „Oh mert édes 
az élet és jó a mi szemeinkkel nézni a napot" 
— mondja Pál-e ? — vagy Péter ? — tudja 
a kánya. Es e mondás értelmét itt kezded 
érteni. Elfelejted azt is, hogy nem tudsz 
haladni az életben s minden szamár téged rúg. 

A mint első napon végig saszirozunk az 
őslombú hársak alatt, kit látunk szembe 
jőni? — A fiatal kollégát, kivel azóta sem 
találkoztunk. Persze, persze, ő is ma már nem 
fiatal. Felesége van és három gyermeke. Mert 
csak a jó Isten a megmondhatója, hogy 
micsoda osztály is az: csekély fizetésünket a 
sors gyermekben szokta pótolni! Pénzünk 
nincs, gyermekünk ellenben annál több. Az 
ördög látott ilyen kárpótlást! 

Azon, hogy kivel mi történt annyi éven át, 
mi két nap alatt átestünk. Elbeszéltük az 
egész biográfiánkat. Azután aztán kezdődtek 
harmad, negyed- és tizenhatodrangií dolgok. — 
Nekem eszembe jutott az a bizonyos, 12 évvel 
ezelőtt el nem döntött probléma. Mindjárt is 
előhoztam. 

— Ugyan kérlek mi lett azokból a kis 
leányokból ? — kérdeztem. 

Az én kollégám lekukkasztotta a fejét s 
meglóbálta. Már láttam, hogy veszített. 

— Abból bizony abból bizony ördög 
elvigye, csak igaza lett annak a vitatkozó 
kollégádnak. Ilona férjhez ment becsülettel. 
Egy olyan kis kurta gazda a férje, mint ők 
voltak. Gyarapodnak; már építettek maguknak 
új házat. Van két aranyos kis babájuk. 

— S a lángeszű Erzsi? — kérdeztem ki-
váncsian. 

— A lángeszű Erzsit akarod látni ? — Meg-
mutatom; itt vannak. Mielőtt vadházasságban 
élt volna egy czigány kovácscsal és megszökött 
volna egy gépészszel, azután Bukarestbe került. 
I t t jön a férjével látod; valami román iparos. 
Hallod milyen bon zsurral^és parlő transzéval 
vegyíti az oláh nyelvet ?! Ügy gondolom, hogy 
ezzel sincsen megesküdve; hanem annyi igaz, 
hogy anyagilag jól áll. Legalább arra enged-
nek következtetni azok a vastag gyűrűk, kerék-
kötő aranylánczok. 

A mint ott mentek el előttünk, kerestem a 
régi Kovács Erzsit! Egy nagy világi dámát 
találtam, a ki kekkes kaczérsággal csimpaj-
kodott az ura karjába s olyan czifrán kurizált 
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neki románul, mintha soha sem tudott volna 
más nyelven. 

Az a lélektan, óh az a lélektan 
Ha esak e' volna az első! De hányat tud-

nék én ilvent mutatni csak innen a Székely-
földről ! 

(Segesvár.) Csillák Lajos. 

IRODALOM. 
Gyakorlati családi nevelés. Irta : Schőn 

József. Budapest, 1901. Lampel R. (Wodianer 
és fiai.) 116 o. — Schőn József könyvet írt 
az anyák számára, hogy „gyermekeik fejlődése 
iránt nagyobb érdeklődést keltsen föl bennök." 
Csak 6-éves koráig kiséri a gyermeket, de e 
rövid pedagógiai útjában sok figyelemre és 
követésre méltót mond el. Abban igaza van, 
hogy a gyermek 6 első éve kiható az egész 
életre, mert e zsenge korban a gyermek a 
legfogékonyabb minden rossz (és tegyük hozzá: 
minden jó) behatás iránt. Schőn József négy 
részre osztotta derék kis könyvét, melyet nem 
csak az anyák, de a pedagógusok is élvezettel 
és haszonnal olvashatnak. Az 1. részben a testi 
nevelésről szól: a csecsemő ápolásáról, az 
érzékekről, a test edzéséről, a betegségekről, 
a játszásról és játékszerekről. Ezt a részt 
kivált fiatal anyák olvashatják haszonnal. 
A második részben a szerző az erkölcsi neve-
lésről mondja el egészséges, leszűrődött néze-
teit. Figyelemreméltó tanácsokat ad a jó 
erkölcsökhöz való korai szoktatásra nézve; 
beszél az engedelmességről, a szülői szigorú-
ságról, a büntetésről, a szolgálatra-készségről, 
az önállóságról és a háladatosságról. A 3. rész, 
melv az esztetifcai nevelést tárgyalja, különösen 
becses. A 4. rész az értelmi neveléssel foglal-
kozik; élvezetes módon fejtegeti a gondolko-
dást, az Ítélést, a szemléletet, az emlékezetet, 
a feledést, a figyelmet, a képzettársítást, a 
kora- és későérettséget, a gyermek logikáját 
és ideálját. — Schőn könyve, mint már fönnebb 
is megjegyeztük, tartalmas, helyes megfigyelé-
sekben gazdag pedagógiai munka és teljesen 
megfelel a czímének. Kartársaink nagyon he-
lyesen cselekesznek, ha e derék munkára, 
melynek stílusa is (leszámítva egy-két magyar-
talanságot) könnyen folyó, élvezetes — föl-
hívják a művelt anyák figyelmét. Nagyon is 
ráfér a mi társadalmunkra, ha nevelésről szóló 
munkákat is olvasgat. Hiszen úgyis oly nagy 
a tájékozatlanság ezen a téren! Schőn könyvé-
nek kiállítása is ízléses. Melegen ajánljuk. 
Az árát nem tudjuk. 

Tükördarabok. I r t i Máthé József. Maros-
Vásárhely Adi Árpád könyvnyomdája. 48 oldal. 

Máthé József marosvásárhelyi kartársunk, kinek 
kis munkáját röviden már jeleztük, szintén a 
gyakorlati nevelés köréből mond el sok figye-
lemreméltót. Tükröt tart a társadalom elé, 
melynek számos ferdeségére mutat rá. Kis 
munkája 3 fejezetből áll. Az első fejezetben 
a családi neveléssel foglalkozik és keserű, de 
találó igazságokat mond el a családi nevelésről, 
helyesebben, neveléshiányról. Találó megjegy-
zése az, hogy a 3—4. polgári isk. osztályig 
elhaladt szegény fiú és leány már nem tér vissza 
származásához méltó s talán egész életen át 
boldogságot adó foglalkozásához, sőt a „tanult" 
leányoknak már a házi dolgok sem ízlenek. 
A második fejezet a család és iskola nevelő 
föladatairól szól, a harmadik végül az ifjú-
ságról és a jövendőről tartalmaz sok helyes 
megjegyzést. Melegen ajánljuk a „Tükörda-
rabok" elolvasását is, de ennek sem találtuk 
az árát följegyezve. 

A mikroszlópi gyakorlat elemei czímű könyv 
jelent meg dr. Lendl Adolf intézetének kiadá-
sában. Különösen iskolai használatra, valamint 
műkedvelők és kezdők munkáihoz ajánlhatjuk. 
Az első részt (a mikroszkóp használatáról) 
Lendl Adolf dr. írta; a második (a mely a 
preparátumok készítésére egyszerű és gyakor-
lati útmutatásokat foglal magában) Kohaut 
Rezső tollából került ki. Mindkét rész együtt-
véve 9 koronába kerül. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
$ A Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottsága Lakits Vendel elnöklése mellett 
junius 29.-én igazgató-tanácsülést tartott. Miután 
az elnök melegen üdvözölte a Tanítók Háza 
gondnokát, Józsa Mihályt kir. tanfelügyelővé 
történt kinevezése alkalmából, Ujváry Béla 
kir. tanácsos adta elő a tanítók biztosítása 
ügyében kiküldött albizottság jelentését. Tudva-
levőleg a Gömörmegyei Tanítóegyesület indít-
ványozta, hogy a tanítók életbiztosítását a 
tanítók végezzék maguk között. Az Orsz. 
Biz. véleményadásra kiadta ezt a kérdést egy 
albizottságnak. Az albizottság javaslatára elfo-
gadta az igazgató-tanács a következőket: 1. Az 
aug. 19,-iki közgyűlés napirendjére ezt a 
kérdést kitűzi s az előadásra Ujváry Bélát 
kéri föl. 2. A tanítóegyesületek fölhivandók, 
hogy ez ügyre való tekintettel minél számo-
sabban jelenjenek meg a közgyűlésen. 3. Az 
Országos Bizottság ezt az ügyet aug. 19.-én 
átteszi az Eötvös-alaphoz azzal, hogy az a 
tanítóegyesületeket az Országos Bizottsággal 
együtt fölkérje, hogy kebelükben egy biztosí-
tási bizottságot alakítsanak. A minket érő 
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haszon két harmada az Eötvös-alapé, V3-a a 
gyűjtőegyesületé, ez összeg azonban csakis 
egy ottani internátus czéljaira fordítható, de a 
költségekre ez összeg egy ötödét föl lehet hasz-
nálni. Erre az ügyre különben legközelebb bő-
vebben kitérünk és teljességében ismertetni fog-
jak az ügy állását — Péterfy Sándor köszö-
netét fejezi ki az Eötvös-alap nevében s egy-
ben figyelmébe ajánlja az Orsz. Bizottságnak a 
Tanítók Háza és árva-alapja javára jövedelmező 
iskolaszereket. — Gábel Jakab kartársunk képvi-
selőjelöltséget vállalt s a Biharmegyei Tanító-
testület elnöksége kéri az Orsz. Biz. támoga-
tását. Az Orsz. Biz. kimondja, hogy bármeny-
nyire óhajtja is, hogy a népoktatás mun-
kásai képviselve legyenek a parlamentben, 
mégis ily dologgal, a mely már a politikával 
függ össze, nem foglalkozhatik, mert az hiva-
tásán kívül áll. Az Orsz. Biz. közgyűlése aug. 
19.-én (r. 8 órától kezdve) lesz a Tud. Aka-
démia emeleti termében; előértekezlet aug. 
18.-án. (Az Eötvös-alap aug. 20.-án tartja 
osztó-bizottsági és közgyűlését.) Az aug. 19-iki 
közgyűlés tárgysorozata: 1. Az iskolaszéki 
intézmény reformálása. 2. A záró vizsgálatok 
kérdése. 3. A tanítók biztosítási ügye. 4. A 
tanítóegyesületi élet fejlesztése. 

R Járáskör i gyűlések. A fehérmegyei 
tanítótestület sárbogárdi járásköre Sárbogárdon 
tartotta r. gyűlését. Gyak. tanítást IV. osztályos 
növendékeivel Berger Vilmos tartott, a ma-
gyar nyelvtanból, Hólly Lajos az olvasmányok 
kezeléséről értekezett. Az elnök a tagok figyel-
mébe ajánlotta az Eötvös alapot, melynek min-
den tanító tagja kellene, hogy legyen. A sár-
bogárdi tanítók jelentették, hogv ott (Sárbo-
gárdon) Tatay Béla, Braun Miksa, Kohn B. 
és Freund A. kereskedők üzleteiben kapható 
a Tanítók Háza gyufája és szappanja. A régi 
(22-éves) vezetőség újra megmaradt az ügyek 
élén. — Az Orsz. izr. tanítóegyesület folyó 
évi 2. és 3.-án tartotta rendes közgyűlését 
Budapesten, (VII. ker., Síp u. 12. sz.) A vá-
lasztmány özer Zsigmond-alapítványra vonat-
kozólag tett előterjesztést. Bővebb tudósítást 
lapunk jövő számában közlünk. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
42 év óta működő taní tó. Forduljon a kir. 

tanf. úrhoz s kérje meg őt, hogy tegye meg 
a fölterjesztést. — Lippa. A hol nines külön 
gazdasági szakiskola, hanem egyik tanfolyamot 
végzett tanító tanítja a gazdasági tárgyakat, 
ott ez a tanító „eo ipso" nem tagja az új 
Ltasítás szerint a gondnokságnak. — X. Ha 
az iskolaföntartó hatóság úgy kivánja, köteles 
már augusztus hó három utolsó napján is 

beírni. — Sz. A. Szolcsáu. Az államsegélyt 
az iskolaföntartó havi részletekben köteles 
kiszolgáltatni tanítójának. — 10. Érettségi 
magánvizsgálatára vonatkozólag forduljon vala-
mely főgimnázium igazgatóságához. — K—i. 
Nincs benne semmi sérelem, hogy a tanítók 
az illető társulati iskolánál aug. 29.-én már 
tartoznak állomásaikon jelentkezni. Budapesten 
a községi reáliskolákban is, de a polgári isko-
lákban is szeptember l.-je előtt visszaérkez-
nek a tanárok, mert rendszerint konferencziát 
tartanak a beírások megkezdése előtt. A fő-
városi községi polgári iskolai rendtartás értel-
mében pláne már aug. 30.-án meg lehet kez-
deni a beírásokat. — B—0 János. Ha sérelme 
van az útadó dolgában, felebbezze meg a 
kivetést. — F. M. J . Az énekvizsgálat tár-
gyában forduljon valamely képezde igazgató-
jához. Mi rendeletek másolására nem vállal-
kozhatunk. — Dragomir Gy. Polg. IV. oszt. 
bizonyítvány alapján belépve a női ipariskolába, 
és azt elvégezve, többen tesznek pelg- isk. 
kézimunkatanítónői vizsgálatot. így pl. a bpesti 
III. ker., közs. női ipariskola, melynek igaz-
gatója dr. Göőz József, szintén olyan intézet, 
melynek végzett növendékei közül többen tet-
tek már polg. isk. kézimunkatanítónői képesítő 
vizsgálatot az Andrássy-úti „Erzsébet"-nőisko-
lában. A tornatanítónői oklevelet pedig a 
Nemzeti Torna - Egyesületben tartott Vs évi 
kurzuson szerezték meg. — Kovács Sándor. 
V. F. kántortanító nyugdíjazása ügyében, ki 
már majdnem 50 éve működik, érintkezzenek 
a kir. tanfelügyelővel. Talán kegyelmi úton 
segíthetnek rajta, tekintettel arra az érdemére, 
hogy 0 Felsége arany-érdemkereszttel tün-
tette ki. Mindenesetre hibát követett el, hoiiy 
annak idején nem lépett be az orsz. nyugdíj-
intézetbe. — P. Jolán. A közokt. min., ha 
engedélyt ad tanítónői vizsgálatra, evvel nem 
vállalt kötelezettséget az iránt, hogy egyszer-
smind tanítónői állást is juttat az illetőnek. 
Ez a dolog természetéből következik. Panasz-
nak tehát itt nincs helye. — M. Pé te r . Kor-
pótléka ügyében Horvátországban töltött évei 
tekintetében a kir. tanfelügyelő útján folya-
modhat a közokt. ministeriumhoz. Talán lesz 
sikere. A Budapesti Hírlap kiadóhivatala Bpest, 
VIII., Rökk Szilárd-utcza 4. sz. a.; a Vasár-
napi Újságé a Franklin-Társulatnál, IV. ker., 
Egyetem-utcza 4. sz. a. van. — Sp. Lipót. 
A magántanulót az iskolaszék megbízottja 
jelenlétében kell megvizsgálni, másként nem 
adhat ki részére iskolai bizonyítványt. — 
Moódy Aurél. Nagyon helyesen vették föl 
julius l-jétől. Korpótléka állása elfoglalása 
napjától számított 5 év múlva válik esedékessé. 
Csak az illető naptól az év végéig eső időre 
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számítható összeg illetheti meg önt. — Dr. 
G. Útadó dolgában önnek sem mondhatunk 
újabbat, mint a mit már számtalanszor mond-
tunk. — I . Zs. Cs. Ha tagja a nyugdíjalap-
nak, akkor az óvoda megszüntetése esetén 
más óvodában nyert alkalmazása következté-
ben szolgálati évei folytatólagosan számíttat-
nak. Ha állás nélkül maradna, a hitközség 
eljárása miatt forduljon a kir. tanfelügyelőhöz, 
ő majd útbaigazítja önt, hogy mire lehet 
törvényes igénye. Ha a megszüntetés szándéka 
komoly, jó lesz idejében más állás után 
néznie. — M. Ha az illető kántortanító bírta 
rá az összeíró küldöttséget, hogy miként 
oszszák szét a kántori és tanítói jövedelmeket 
a kimutatásban és most e miatt a nyugdíja-
zásban nagy csalódás érte, ő viselje eljárása 
káros következményét. Legjobb az egyenes út. 
Ezt különösen a tanítónak kell szem előtt 
tartania. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az if júsági irodalomhoz tudvalevőleg 

sokirányú, fontos érdekek fűződnek, a mennyi-
ben az ifjúság kezébe úgv tartalom, mint alak 
tekintetében csak a legjobb olvasmányok adha-
tók. E szempontoktól vezéreltetve, Wlassics 
minister f. é. julius 4.-re értekezletet hivott 
egybe, mely elé az ifjúsági könyvtárakba 
fölveendő olvasmányok megbirálására és engedé-
lyezésére vonatkozó kérdéseket terjeszt. Az 
értekezletet nagy örömmel üdvözöljük s azt 
hiszszük, hogy kevés ankét volt fontosabb, 
mint ez. Wlassics minister e nagyon fontos 
kérdésnek napirendre tűzésével nagy érdeme-
ket szerez magának oktatásügyünk egészséges 
irányú reformálása körül. A mi tapasztalataink 
szerint is, az ifjúsági könyvtárakban ez idétt 
nagyon sok az oda nem való munka és óhaj-
tandó, hogy a jövőre csak oly olvasmányokat 
adjunk az ifjúság kezébe, a melyek kiállották 
a legszigorúbb pedagógusok kritikáját. Üdvö-
zöljük Wlassics ministert és tanácsosait e 
fölötte szükséges kezdeményezésért! 

— A jószivü vendéglősök. A fővárosi 
vendéglősök tudvalevőleg évről-évre szabad-
asztalokban részesítik tanítóknak Budapesten 
tanuló fiait. A vendéglősök e nagylelkűségét 
a vallás- és közoktatásügyi minister is elisme-
réssel vette tudomásul és köszönetét nyilvání-
totta Burger Károly, Gliick Frigyes, Dökker 
Ferenez, Gambrinus sörcsarnok részvénytársa-

ság, Hersch Samu, Neusiedler Géza, Lippert 
Lajos, Putzer György, Schuster Ernő, Stadler 
Károly, Nősek Ignácz, Ehm János, Gundel 
János, Jahn Ede budapesti vendéglősöknek, 
a kik két-két Budapesten tanuló tanító lő 
gyermekének, Aigner Károly, Appel János, 
Bauer János, Bauer N , Beranek Elek, özv. 
Bojcsics Simonné, Buchinger S., Buzik András, 
Bruckner Lőrincz, özv. Dotzauer Antalné, 
Drechsler Béla, Doktor László, Dukasz Jakab, 
Ebner Ferenez, Ecker Károly, Ellenberger 
János, Ehmann Pál, Emericzy N., Fehér N. V., 
Fekete János, Fekete Károly, Förster Konrád, 
Fischer Zsigmond, Foltin Antal, Fukátsch 
János, Géczy Ferenez, Gregorits J., Haselbeck 
János, Herz R. Rezső, Herz Gyula, Iíack István, 
Hofbauer Lipót, Illits S., Janisch Alajos, Kirn-
bauer Samu, Kommer Ferenez, ifj. Kommer 
Ferenez, Kramer Miksa, Krist Ferenez, Kurucz 
Kálmán, Kubanek Venczel, Kovács E. M., 
Kovacsis Mátyás, Kerécz Ferenez, Kleeker 
Alajos, Leheti István, Leikam Ágost, Linbauer 
Józsefné, Lineberger József, Mádai Lajos, 
Mai/er János, Miakits Mihály, Müller Antal, 
Müller Erzsébet. Müller József, Muhr György, 
Nikházy Géza, NikaKávolj, Petanovics József, 
Páris Vilmos, Petz Ágost, özv. Petz Nándorné, 
özv. Pribitzer Sándorné, Prindl Nándor, Bónai 
Mór, Schierer Károly, Schierer N., Schlaucher 
Lőrincz, Schlesinger Emánuel, Schmidt Ferenez, 
Schnitta József, Schnett József, Schreiber Károly, 
Schütz Adolf, Schwartz J. K., Sturm József, 
Suchy Ferenez, Sziklay Sándor, Simon Pál, 
Szikszay Ferenez, Schaffer Károly, Tóth József, 
Valentin Antal, Veres Kálmán, Wagner Vilmos, 
Wehofschitz György, Wild József, Wurglits 
Antal, Weisz Antal, Willburger Antal, „Ó-budai 
izraelita hitközség", „ó-budai izraelita szent-
egylet„Országos izraelita tanító-egyesület", 
„Pesti izraelita hitközség„Pesti izraelita 
nőegylet"'-nek, Gyurkovics Béla fővárosi tanító-
nak, kik tanító-szülők Budapesten tanuló egy-
egy gyermekének az 1900/1901-ik tanév ele-
jétől ingyen-ebédet adtak. 

— Az idei négyhetes gazdasági tanfolya-
mokra mintegy 800 néptanító folyamodott. 
280 néptanító fölvétele volt tervbe véve; 
időközben azonban a tanfolyamok száma egy-
gyel szaporíttatván, lehetővé vált 20-al több, 
vagyis 300 néptanító fölvétele. Ez évben a 
tanfolyamok mindegyike julius 15-étől augusz-
tus hó 10-éig tart. 

— A magyarországi taní tók árvaház-
egyesülete a tanítók árvaházának Alkotás-
utczai helyiségében Tóth József kir. tan. tan-
felügyelő elnöklete alatt évi közgyűlést tartott. 
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Rohn József árvaatya előterjesztette jelentését, 
melv szerint az egyesület (mely közelebb 25-
éves jubileumát üli meg) eddig 83 árvát nevelt 
föl, tehát üdvös működést fejtett ki. A jelen-
tést helyeslőleg tudomásul vették. Rohn József 
ezután előterjesztette a pénztári jelentést, mely 
szerint a bevétel 8046 Irt, a kiadás 6616 frt 
volt, a bevételi többlet 1429 írt. A jelentésben 
kitüntetett kedvező eredményért a közgyűlés 
köszönetet mondott s a fölmentvényt megadta. 
Egy-egy árva eltartása átlag 173 forintba került. 
Az egyesület vagyona jelenleg 113.434 irt. 
Elhatározták, hogy küldöttség által arra fog-
ják kérni a kormányt, hogy az állami sors-
játék jövedelméből az egyesület árvaháza is 
részesíttessék. — A fölvett árvák névsorát 
szívesen közöltük volna, de az elnökség nem 
küldte meg nekünk. 

— Baranyaniegyei tanítók alapítványa. 
A „Pécsi Tanítóegyesület", „Pécs és vidéke 
tanítónők egyesülete" és a „Baranyamegyei 
Alt. Tanítóegyesület" közös er vei 6000 ko-
ronát gyűjtöttek a Tanítók Házában létesítendő 
két alapítványra s ezt az összeget már be is 
küldték az Eötvös-alap pénztárába. A baranya-
megyei kartársak buzgósága és áldozatkészsége 
föltétlen dicséretet érdemel. — Itt említjük 
meg, hogy a „Pécsi Tanítóegyesület", mely 
lapunk szerkesztőjét: Ujváry Béla kir. tanácsost 
tiszteletbeli tagjává választotta, a napokban 
küldte meg a kitüntetettnek az ízlésesen kiál-
lított díszokmányt. 

— Elemi népiskolai értesítő-könyvecske. 
Kitűnő gondolatot valósított meg a Lampel 
R.-féle (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari 
könyvkereskedés, midőn „Hungária Értesítő" 
cz. alatt bármely elemi népiskolai tanuló részére 
használható Értesítő-könyvecskét adott ki. E 
könyvecske szigorúan a közokt. min. 32.055/901. 
sz. rendeletével kiadott utasítás mintája szerint 
készült. Magában foglalja a tanulónak anya-
könyvi és iskolai rendtartási adataira szüksé-
ges rovatokat az elemi iskolai 6 és ismétlő-
iskolai 3 osztály számára. E mellett közli 
„A mi jó királyunk" pompás metszésű arcz-
képét hangulatos, dicsőítő sorok kíséretében; 
közzéteszi nemzeti énekünket: Vörösmarty 
Mihály „Szózat"-ját. Az alkotmányos király 
iránt való hűségre s a magyar haza szeretetét 
parancsoló kötelességre ekként állandóan emlé-
kezteti a magyar nép minden fiát; ingyen 
beviszi minden házba jó királyunk arczképét, a 
király és haza iránt való szent lelkesedés igéit. 
Emeli ezzel a mű emlékszerűségét. A czímlapot 
Hungária alakja ékesíti a magyar koronával 
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és czímerrel. Eme rendtartási könyvecskének 
ára mindössze 10 fillér. Hozzáfogható olcsó, 
díszes, nemzeti karakterű Értesítő - könyvecske 
nem jelent meg a magyar könyvpiaczon. 

— Az Eötvös alap szabad-asztalai. Az 
„Eötvös-a'apu (Országos Tanítói Segélyegve-
sület) az alapszabályaiban kitűzött czél érde-
kében s hogy tagjaival nemcsak ösztöndíjak 
és segélyek nyújtásával tegyen jót, hanem 
vidéki tagtársainknak a budapesti tudomány-
egyetemeken vagy egyéb fő- és szakiskolák-
ban tanuló gyermekeinek kiképeztetését is 
megkönnyítse: a „Budapesti szállodások, ven-
déglősök és korcsmárosok ipartestületéhez" 
minden évben folyamodik, hogy annak tagjai 
egy-egy vidéki tanító gyermeke számára a 
tanév tartama alatt ingyen déli ebédet adni 
szíveskedjenek. Ezen megkeresésünkre a folyó 
tanévben 98 szállodás és vendéglős úr volt 
szives tagtársaink gyermekeit mgyen déli 
ebéddel ellátni, hogy azok tudományos kiké-
peztetését elősegítsék. Abban a reményben, 
hogy ezt a jövő évben is megteszik s jóté-
konyságaikat vidéki kartársaink gyermekeitől 
ezután sem vonják meg: a szabad-asztalok 
elnyerésére ezennel pályázatot nyitunk. Az 
ilyen szabad-asztalok jótéteményeiben is csak 
azok részesülhetnek, a kik az Eötvös-alap 
egyéb jótéteményeinek elnyerésére jogosult-
sággal bírnak, tehát a kiknek apja vagy anyja 
az „Eötvös-alap" rendes fizető tagjai. A kik 
leezke - könyveiket (Index) az „Eötvös-alap" 
elnökségének félévenkint bemutatni elmulaszt-
ják, habár fölvétettek is a segélyezettek közé, 
a jótékonyságban továbbra nem részesülnek. 
A jótékonyságban részesülni kivánók az 
„Eötvös-alap" elnökségéhez czímzett folyamod-
ványaikat f. é. szeptember hó 15.-ig alulirott 
titkárhoz (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 
47. sz.) küldjék be. Mellékelendő az 1900— 
1901. tanévről szóló iskolai bizonyítvány vagy 
Index és az igazolvány arról, hogy a folya-
modó melyik intézetbe vétetett föl. A jótéte-
mény odaítélésére nézve a központi gyűjtő-
és kezelő orsz. bizottság fog határozni s erről 
a folyamodókat szeptember 20.-ig az egyesület 
titkára értesíti. Péterfy Sándor, elnök. Peres 
Sándor, titkár. 

— Pályatételek. A „Budapesti (budai) 
Tanító-Egyesület" tagjai részére a következő 
kérdéseket tűzte ki ez idei pályatételekül: 
I. „Ismertetni kell az orosz számológép haszná-
lati módját az elemi iskola I. és II. osztályai-
ban." Pályadíj: 50 korona. II. „Megállapítan-
dók azok a nevelői eljárások, a melyekkel a 
tanító az elemi iskolai növendékek között leg-
gyakrabban tapasztalható gyermeki hibákat 
(minők az engedetlenség, dicsekvés, szerényte-
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lenség, árulkodás, csúfolkodás, irigység, türelmet-
lenség, harag, bosszúvágy, továbbá a makacs-
ság, tagadás, hazugság, alattomosság, csere-
bere, csalás, lopás stb.) a legsikeresebben 
megszüntetheti." Pályadíj : 50 korona. A pálya-
munkák az elnökség czímére (II. ker., Iskola-
utczai elemi iskola) 1901. évi szeptember hó 
Í jéig küldendők be. 

— Iskolai jegyzéknaplót állított egybe 
Hajós Mihály fővárosi tanító, az Orsz. Biz. 
titkára. Az elmúlt iskolai év megmutatta, hogy 
kitűnő szolgálatot tesz ez a notes, mert egy-
részt hasznos és érdekes tudnivalókat közöl, 
másrészt pedig hiányt pótol, mert a használat-
ban levő hivatalos naplók csak a mulasztások 
bejegyzésére szolgálnak, de nem egyszersmind 
az osztályozásra is. Hajós ezen segített, mikor 
egybeállította könyvecskéjét. A jövő évi notes 
tartalma: Naptár. Iskolai szünnapok. Magyar-
ország kultúrája számokban. Az országos 
nyugdíj-alapról. Az Országos Bizottság. Tanítók 
Háza. Budapesti Tanítótestület új szervezete. 
Fővárosi elemi iskolák. Hasznos tudnivalók. 
Czímtár. Négy órarend. Naplók (80 elemi 
iskolai, 84 iparos-iskolai és 60 iparrajz-iskolai 
tanuló számára). Bő tartalma daczára nem 
nagyobb, sőt vékonyabb a rendes ilyen fajta 
zsebnaptáraknál. Kiállítása csinos, kötése puha 
vászon, gömbölyű sarkokkal. Ara 1 korona. 
Megrendelhető Ádám Hermán, könyvnyomdász 
és papirkereskedőnél, Budapest, I., Krisztina-
körút 85—87. Kívánatos, hogy a megrendelés 
minél előbb történjék. Ajánljuk tanító-társaink 
figyelmébe! 

— Nyilvános elszámolás. Beregvármegye 
általános tanítótestületének szolyvai járásköre 
folyó évi május hó 16.-án Alsó-Vereczkén a 
Ferencz József Tanítók Háza javára körgyil-
lését zártkörű tánczmulatsággal kötette egybe. 
Ezen tánczmulatság összes jövedelme 101 ko-
rona volt, kiadása 87 korona. így maradt a 
czélra fordítható tiszta jövedelem 14 korona; 
ez összeget Sükösd András rendező-bizott-
sági elnök hozzánk megküldötte, mi pedig 
átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Tanítók ajánlatai a Tanítók Háza 
javára. Skultéty László lajosszénási (u. p. Nagy-
Szénás, Békésm.) tanító tanszereket készít, 
melyeket már több iskola meg is rendelt nála 
s a megrendelők meg is voltak a küldemény-
nyel elégedve. A gyűjtemény 28 darabból áll, 
melyek közül a legtöbb tárgy faállványon 
nyugszik. Az oszlopok esztergályozottak. A fa-
részek szépen fényezve vannak s így a portól, 
víztől könnyen letörölhetők. Az érczrészek 
bronzirozottak. A 28 darab csinos taneszköz 
ára csomagolással együtt 32 korona. Készítő-
jük a forgalomból 5%-t ajánlott föl a Tanítók 

Háza javára. — Haas Ferencz bács-szent-
tamási tanító légyfogók gyártásával foglalkozik 
és 12 leánynak ad keresetet. A nekünk be-
küldött mintából ítélve, Haas Ferencz légy-
fogója nagyon praktikus készülék. Százankint 
postadobozokba csomagolva, 3—3 állványnyal 
együtt 100 darab (körülbelül IV2 kilogr.) 
2 K. A készítő kívánatra mintákat is küld. 
Haas Ferencz a megrendelések után szintén 
5%-t ajánl föl a Tanítók Háza javára. Meg-
rendelhető Bács-Szent-Tamáson Haas Fe-
rencznél. 

— Rövid hirek. A tanítók életbiztosítási 
ügyében a M. T. Orsz. Bizottsága által kikül-
dött bizottság Ujváry Béla kir. tanácsos elnök-
lete alatt junius hó 29.-én ülést tartott, me-
lyen alaposan megvitatta az ügyet. — A Taní-
tók Háza és „árvaalapunk" javára jövedelmező 
összes iparczikkeinket Dénes Lajos igazgató-
tanító ajánlatára Somogy-Berzenczén PicMer 
Gusztáv ottani kereskedő bevezette és árusítja. 
Técsen a „Tanítók Haza gyufáját és szap-
panját" Dualszky Adolf róm. kath. és líátz 
Károly ág. ev. kántortanítók ajánlatára Hajnik 
János és Kohl Lipót kereskedők hozatták 
meg és ámllják. Sümegen pedig három keres-
kedő: Beretzky Gyula, Darnay Kálmán és 
Márkus Ignácz árulja a Tanítók Háza gyufáját. 
Fölhívjuk rájuk a sümegvidéki tanítók figyel-
mét. — A Tanítók Háza gyufáját és szap-
panját a gecsei (Veszprémmegye) fogyasztási 
szövetkezet Weidinger György tanító közben-
járására megrendelte és árusítja. — Gyűlések. 
A trencsénvármegyei ált. tanítóegyesület julius 
10.-én tartja IV. nagygyűlését Rajecz-fürdőben. 
A szepesi tanítóegyesület f. évi julius hó 9. és 
10. napjain Lőcsén tartja L. közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: brádi áll. isk. tanítótestülete (az általa 
junius hó 23.-án rendezett gyermek-majális 
tiszta jövedelme) 60 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII., Wesselénvi-utcza 
52. sz.) 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tarta lom: A tanítói gyűlések magvar jellege. 
Barabás Endre. — A tanítóegyesületi élet fejlesztése. 
Vaskó László. — Az évzáró vizsgálatok. Nagy József. — 

Nyelvtan-tanítási lapok. Dobó Sándor. — Hivatalos 
rész. — Szünóra: Harczok között. (Vers.) Minké 
Béla. — A lángeszű Erzsi. Csulak Lajos. — Iro-
dalom. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 26- ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Okleveles tanító kerestetik egy próbaévre 800 

korona, véglegesítés esetén 1000 korona fizetés, 
ötödéves korpótlék, szabad lakás, fűtés és világítás 
mellett. Bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványok 
julius 15-ig intézendök az : északmagyarországi egye-
sített kőszénbánya- és ipar vállalat-részvény társulat 
bányagondnokságához Bag lyasa l ja (u. p. Salgó-
tarján.) (472—III—3) 

A seböi ág. hitv. evang. leányegyházközség isko-
lájánál az egyik rendes tanítói állás megüresedvén, 
erre pályázat hirdettetik. Javadalom: két - szobás 
lakáson és melléképületeken kívül készpénzben 159 
korona; tandíj és famegváltás czímén az egyházi 
pénztárból fizetve 410 — 430 korona; 10 hl. rozs meg-
váltása folyó árakban egyszerre fizetve 100—128 
korona; 12 hl. zab és 20 mm. szén természetben; 
temetési stóla 30—40 korona; a temető és egy 
kert élvezete 40 korona; korpótlék s ezenkívül fa-
termelési s legeltetési jog. Kötelessége: a felsőbb 
osztályokat s az ismétlő-iskolát vezetni. Okleveles 
és a tót nyelvben is jártas tanítók kérvényeiket 
folyó évi julius hó 20-ig küldjék be az alulírotthoz, 
a ki a pályázni óhajtóknak bővebb fölvilágosítással 
is szolgál. Libetbányán (Zólyommegye). Lukács Pál, 
ev. lelkész. _ (550—III—3) 

A jakabszál lás i (Sárosd község, Fehérm.) puszta-
tanítói állás megüresedett és folyó évi szeptember hó 
1-én betöltendő. Az állással összekötött járandóságok: 
1. 600 korona évi készpénzfizetés; 2. a törvényes 
korpótlék; 3. szabad lakás, világítással és fűtéssel; 
4. teljes ellátás. A pályázó nőtlen legyen, lehetőleg 
róm. kath. vallású, okleveles. Pályázati kérvények 
Weiss Bertliold országgyűlési képviselő úrhoz, Jakab-
Szállás, u. p. Sárosd, intézendök. (530—III—3) 

Az 1901/2. tanév kezdetével a rudobányai bánya-
telepi társulati népiskolánál egy újonan szervezett 
harmadik tanítói állás, ág. ev. tanító részére, ki az 
I. elemi osztály növendékeit tanítaná, betöltendő. 
Föltételek: 1000 korona évi fizetés, kielégítő műkö-
dés után megfelelő fizetésjavítás, szabad lakás és 
fűtés. Követelések: a magyar és német nyelv, 
továbbá az ág. ev. vallás és ismétlők tanítása, két 
évi praxis egy nyilvános elemi iskolánál. Kívánatos 
továbbá: a tornatanítás, zeneképzettség s a tót 
nyelvnek némi ismerete ; az első tanítási év próba-
év. A pályázók kellőképen fölszerelt folyamodvá-
nyaikat, saját kézírásukkal, magyar és német nyelven 
fogalmazva, legkésőbb f. évi julius 15-éig a borsodi 
bányatársuiat igazgatóságához nyújtsák be. 

(544—III—3) 
Bereg-Rákoson a ref. másodtanítóság betöltendő. 

Fizetés: egy-szobás lakás; 800 korona havi részle-
tekben. Tanítja az I—Il-ik osztályt és ismétlősöket, 
szükség esetén az isteni tiszteleteken segédkezik. 
Pályázati határidő julius 28-ig. Pályázhatnak oklevél-
nélküliek is. A ref. egyháztanács. (612—II—2) 

Az ózd-gyártelepi magyar tannyelvű elemi nép-
és iparostanoncz-iskolánál egy segédtanítói állásra 
1000 korona évi fizetés, egy szobából álló szabad 
lakás és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járan-
dóság mellett pályázat nyittatik. Megkívántatik, 
hogy a megválasztandó a zenében és különösen a 
rajzolásban jártas legyen. Egyenlő képesítés esetén 
előnyben részesül, ki az iparrajztanfolyamot sikerrel 
látogatta. Egy évi sikeres működés után mintegy 
200 korona jövedelmi pótlékot, később előléptetést 
helyezünk kilátásba. A kellően fölszerelt folya-
modványok julius hó 6-ig a „Rimamurány-Salgó-
tarjáni vasmű-részvénytársaság" ózdi kerülete iskola-
székéhez Ózdra (Borsodm.) intézendök. Az állás 
legkésőbb augusztus hő 30-ig elfoglalandó. Az 
elnökség. (563—III-3) 

A dobsinai ág. hitv. ev. egyház által segélyezett, 
községi magyar és német tannyelvű polgári leány-
iskolában megüresedett tanári állomásra, melylyel a 
német nyelvnek és a kötelezett heti 22 órán belül 
más tantárgyaknak is német nyelven való tanítása 
van egybekötve, pályázat nyittatik. Ezen állás java-
dalmazása: a) 1400 korona törzsfizetés; 200 ko-
rona lakáspénz és c) 350 korona személyes pótlék, 
összesen 1950 korona. Ezen személyes pótlék a szer-
ződésileg biztosított és legkésőbb 1904. évben be-
következő államosításig a városi pénztár által előle-
ges havi részletekben fizettetik. Az ezen polgári 
leányiskolában eltöltött folytonos szolgálat után öt 
ízben megujuló 100—100 korona korpótlék jár. 
A vall.- és közokt. m. kir. minister úr 1900. évi 
4869. eln. sz. alatt kiadott magas rendeletének 8. §-a 
értelmében a községnél töltött évek a korpótlékok 
megszabásánál az állami szolgálatba beszámíttatnak. 
A nyelv- és történettudományi szakcsoportból pol-
gári iskolákra képesített egyének fölhivatnak, hogy 
kellőleg fölszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
julius 31-ig alulírottnál benyújtsák. A megválasztott 
köteles állomását szeptember elején elfoglalni. 
Dobsinán, 1901. évi junius 18-án. Szontagh Béla, 
iskolaszéki elnök. (580—III—3) 

Pályázat a zalabai ev. ref. kántortanítói elő-
könyörgői állásra. Fizetése: készpénz 30 korona; 
buza 12 szapu; 7 kat. hold föld; 108 korona 98 
fillérnek kamata ; 4 öl keményfa, az egyház vágatja; 
4 akó bor, míg általános bortermés lesz, helyette 
4 szapu buza; tandíj rendes iskolásoktól á 5 korona; 
ismétlősöktől 40 korona, község fizeti; 86 korona 
államsegély; kommunió-kenyérért és borért 2 szapu 
buza; vagy mindezek helyett 800 korona, '/« évi 
előleges részletekben. Kérvények julius 30-ig nagyt. 
Juhász Pál esperes úrhoz küldendők Nagy-Salló 
(Barsmegye). (605—III—2) 

A borisfalvi róm. kath., horvát-magyar nyelvű 
elemi iskola osztálytanítói állására julius 15-ig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelem: 800 korona és a tör-
vényes korpótlék a község pénztárából, egy búto-
rozott szoba fűtéssel; mellékjövedelem privátórákért. 
Kötelessége: az I. tanteremben önállóan tanítani, 
az ismétlősöket pedig fölváltva a kántortanítóval, 
azonkívül a kántoriakban segédkezni. Pályázhat 
minden okleveles tanító és tanítónő, de a szláv-
nyelvűek és a kántoriakban jártasok előnyben 
részesülnek. A kellően fölszerelt folyamodványok 
Csenár Ferencz plébános, iskolaszéki elnökhöz inté-
zendök Szabad-Bárándra (Sopronmegye). 

(608—II—2) 
A negyed i (Nyitramegye) ev. ref. népiskolánál 

egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
800 korona, egy bécsi öl puha tűzifa, egy-szobás 
lakás a szükséges bútorokkal. A 800 koronában a 
kertilletmény is benfoglaltatik. Tanítania kell a II. 
és III. oszt. csoportot. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők Kellőleg fölszerelt pályázati kérvények 
julius hő 15-ig küldendők be nagytiszt. Veress Ede 
ev. ref. esperes úrnak Búcsra (Esztergommegye). 

(6 j4—II—2) 
Tószegre (Pestmegye) róm. kath. segédtanító 

kerestetik. Fizetése havonkint húsz korona és teljes 
ellátás. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Cservenyicz Pál. (617—II-2) 

Az ó-turai ág. hitv. ev. egyház három okleveles 
tanítót keres az alsóbb osztályok számára és pedig: 
egyet a városi, egyet a papradi és egyet a dubravai 
irtvány iskolájához. A fizetés egyenkint 800 korona, 
lakás és két öl bükkfa hazaszállítással. Kivántatik: 
keresztény életmód és a tót nyelvben teljes jártas-
ság. Kérvények az ó-turai (Nyitramegye) egyház 
hivatalához folyó évi julius hó 25-ig küldendők. 
Öulik Lajos, ev. lelkész. (618-III—2) 
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A farnadl ref. egyház pályázatot hirdet kántor-

tanítői állásra. Fizetés: havonként előre fizetendő 
400 frt. Két szeba, konyha, kamra, kert s kántori 
teendőkért 2 öl kemény tűzifa, házhoz szállítva. 
Pályázati határidő julius 15. Pályázhatnak nők is. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények nagytiszteletű 
Juhász Pál esperes úrhoz Nagy-Salló (Barsmegye) 
küldendők. (602—II—2) 

A ny íregyház i ág. ev. egyház elhalálozás foly-
tán, egyik megüresedett tanyai tanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Kötelességek : négyosztályú vegyes 
osztály vezetése. Tannyelv: magyar. Javadalmazás : 
évi 800 korona készpénzben, évnegyedenkint előle-
gesen fizetve, természetbeni lakás, fűtőpénz a szü-
lőktől és a szolgálati évek után 5-ödéves korpótlék. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású okleveles tanítók. A 
megválasztott tanító egy sikeres próbaév elteltével 
vc'glegesíttetik. Az állomás szeptember 15-én elfogla-
landó. Kellően fölszerelt kérvények julius 18-ig 
alulírthoz küldendők. Nyíregyháza, 1901 junius 22. 
Paulik János, ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(641-11—2) 
Fe lső-Apáthy (Barsvármegye) róm. kath. tót-ma-

gyar tannyelvű ideiglenes kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme: készpénzben és termeszt-
ményekben lakáson kívül 800 korona. Kérvények 
a Felső-Apáthy iskolaszékhez julius 15-ig küldendők. 
Janovszky János, plebánoa-h. és iskolaszéki elnök. 

(610—II—2) 
A sz i lvás l (Borsodm., pőstahely) ref. népiskola 

Il-ik tanítói állására pályázat hirdettetik. Tanítónők 
is pályázhatnak. Fizetése 800 kor., melyből 680 kor. 
államsegély; természetbeni lakás. Tanítja az I-ső, 
1 t-ik osztályt; férfitanítő a kántorságban segédkezik ; 
tanítónő a leányokat kézimunkára tanítja. Oklevéllel 
fölszerelt pályázatok julius 25-ig Tóth Menyhért ref. 
lelkészhez küldendők. (629—II—2) 

Báró Harkányi Frigyes úr zemplénmegyei takta-
harkányi uradalmában fentartott tanyai r. kath. 
iskolában a tanítónői állás megüresedvén, az azonnal 
betöltendő. Illetmények : 500 korona készpénzfizetés, 
5 hektoliter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter 
árpa, 1 hold tengeri föld és minden tanköteles után 
2 korona (ca 120 korona), kert-használat és fűtőanyag. 
Bizonyítvány-másolatokkal fölszerelt pályázatok az 
uradalom központi irodájához intézendők. Budapest, 
VI. Andrássy-út 4. sz. (622—III 2) 

A pozbai evang. reform, kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A fizetés: a termények értékét, 
földhaszonbért és 62 korona államsegélyt véve, 800 
koronára teheti. Ezenfelül évenkint 200 korona 
készpénzbeli jövedelem biztosíttatik, majdnem min-
den ellenszolgáltatás nélkül. A kérvények f. évi 
julius 20-ig Nagy-Sallóba az esperesi hivatalhoz 
küldendők. Pózba, 1901 junius 21. Bihary Kálmán, 
lelkész. (642—II—2) 

A mogyoróinál! róm. kath. kántortanítói állo-
másra aug. 4.-éig pályázat hirdettetik. Jövedelme 
több czím alatt 900 korona, 20 m. tűzifa hazaszállítva, 
9 pozs. mérő rozs. Tót nyelv ismerete kívántatik. 
Orgonálásban jártas tanítónők, óvónők is pályázhat-
nak. P. János-Gyarmat (Barsm.). Iskolaszék. 

(647—1T—2) 
A szalaföl ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik .Javadalma: 1. lakás, konyha-, gyümölcsös-
és kaszáló-kerteken kívül készpénzben 1000 korona 
negyedévi részletekben előre. 2. Stóla, búcsúztatás-
ért : 3 korona; énekért: 1 korona. 3. Mindennapi 
tankötelesek után (65—75) egy-egy szekér vágott 
puhafa iskola-fűtés czímén. Kérvények, okmányok 
augusztus l-ig az őrségi ev. ref. egyházmegye 
nt. esperesi hivatalához Egyházas-Rádócz (Vasmegye) 
küldendők. Állomás szeptember 1-ére elfoglalandó. 
Vikár János, ref. lelkész. (653—1—1) 

Az ászári ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: tisztességes lakás és kerten kívül 
540 korona készpénz, melyből államsegély 290 ko-
rona; 18 korona szalmapénz, 12'20 mtm. gabona 
(buza és rozs); 8 mtr. kemény tűzifa, 6 hold föld. 
Korpótlékot jogosultnak az állam fizeti. Okleveles 
pályázók keresztlevél és bizonyítványokkal ellátott 
kérvénye julius 20-ig hozzám küldendő. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Ászáron (Komáromm.). Antal 
Lajos, lelkész. (646—II—2) 

Betöltendő az aszós i újonan szervezett állami 
elemi iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz czímezve, legkésőbb f. évi julius hó 
20-ig Nyitravármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Galgócz, 1901 junius hó 24-én. 
Nyitravármegye kir. tanfelügyelősége. 

(6 l/h—I—1) 
Betöltendő a krtóozi újonan szervezett állami 

elemi iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz czímezve, legkésőbb f. évi julius hó 
20-ig Nyitravármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. Galgóczon, 1901 junius hó 
24-én. Nyitravármegye kir. tanfelügyelősége. 

(62'h—I—1) 
A kányái (Tolnám.) r. kath. iskolánál egy osztály-

tanítói állás betöltendő. Járandóság: egy bútorozott 
szoba, ágynemű nélkül fűtéssel, 700 korona, melyben 
a 2-ik szoba, konyha és kertilletmény is benfoglal-
tatik. Kötelem: egy osztály vezetése, ha férfi, a 
kántorságban és ismétlők oktatásában szükség esetén 
segédkezés. Pályázhatnak nők is. Tannyelv : magyar. 
Kérvények julius 28-ig a kányái plébánoshoz inté-
zendők. (650—1—1) 

Állami tanító nevelőnek ajánlkozik szünidőre. 
Ajánlatokat kéri Tóth János Búcsú (posta : Bereg-
szász) czímre küldeni. (651—1—1) 

Ráczkeresztúri államilag segélyzett községi nép-
iskolánál egy férfi-tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 762 korona, 1 öl keményfa, egy 
bútorozott szoba. Kötelme: a négy tanítóval biró 
iskolánál, egy osztályt és a fiú-ismétlőt oktatni. 
Pályázhatni julius 25-éig, az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. A folyamodványok az iskolaszékre 
czímezve, Rácz-Kereszturra (Fejérmegye) küldendők. 
Keresztes György, elnök. Kócsi Mayer Gyula, ig.-
tanító. (652—II—1) 

Keresek nyilv. polg. fiú- s lányiskolámhoz okleveles 
polg. isk. rajztanítót, évi fizetése 1200 korona. 
N.-Biosén. Freund Bernát, igazgató. (661—III—1) 

Az alsódiósi (Pozsonym.) róm. kath. másodtanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: állam-
segélyből 700 korona, községtől 100 korona, két öl 
keményfa helyett 40 korona és egy bútorozott szoba. 
Kötelessége: egy osztálynak önálló vezetése és 
vasárnapi iskolakötelesek tanítása. Pályázhatnak 
okleveles tanítók és tanítónők, kik a tót és magyar 
nyelvet tökéletesen bírják. Folyamodványok julius 
25.-ig alulírotthoz küldendők. Kameráth Dénes, 
alsódiósi plébános. (663—1—1) 
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Pályázat a pirosl ref. elemi iskola segédtanítói 
állásra. Fizetése : lakás, 4 lánez föld használata, tandíj 
s több czímén készpénz, melyeknek jövedelme körül-
belül 613 korona. Az állás szeptember 1-én elfog-
lalandó s tart 1902 aug. 31-ig. Pályázatok alulirthoz 
aug. 10.-ig küldendők. Piros póstahely (Bács-Bodrogh-
megye). Szabó Péter, ref. esperes. (654—I—1) 

Székudvari (Aradmegye) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
3 szobás lakás és konyha, kamra, istálló, disznóól, 
600 [7J-öles házikerten kívül 600 korona készpénz, 
23 hold föld 600 korona bérösszeggel, 8 öl fa be-
szállítva, szabott stóla. Iskola fűtéséről és takarítá-
sáról a tanító gondoskodik. Választás, a pályázók 
személyes jelenlétének kötelezettsége mellett, augusz-
tus 1-én délelőtt. Az állás augusztus 15.-én elfog-
lalandó. Pályázatok Dienes Adorján plébános ezímére 
küldendők. (655—III—1) 

Az öcsöd-veres-egyházai ev. ref. tanyai tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetés: tisztességes 
lakás; az iskola mellett 1600 O-öl földnek haszon-
élvezete ; évnegyedenkint előre fizetendő 800 korona 
készpénz, melyből 600 korona államsegély. Ezen-
kívül 200 korona ; ez és a föld istenitisztelet alkal-
mávali szolgálatokért adatik. Kötelessége: az elibe 
föladott I—VI. osztályú fiú- és leány-gyermekeknek 
egyházkerületi tanterv szerinti tanítása, valamint az 
ismétlő-tanköteleseknek is oktatása. Az őszi, téli és 
tavaszi hónapokban vasárnap délelőtt az iskola-
teremben istenitisztelet alkalmával könyörgés és 
egyházi tanítás olvasása. Pályázhatnak okleveles ev. 
ref. vallású tanítók. Az állomás folyó évi szeptem-
ber hó 15-ig elfoglalandó. Fölszerelt pályázati kér-
vények julius 19-ig alulirotthoz beadandók. Öcsöd, 
(Békésmegye) 1901 junius 24. Oláh Antal, ev. ref. 
lelkész. (649—II—1) 

Az osdolai róm. kath. iskolánál egy tanítói és 
egy tanítónői állomás lesz okleveles egyénekkel 
betöltendő. Mindenik állomás 800 korona fizetéssel, 
70 korona lakbérrel van összekötve. Férfitanító a 
rendes osztályok vezetésen kívül köteles lesz az 
éneket két szólamra tanítani. Pályázati határidő 
julius 25. Osdola. (Háromszékm.) Tamás Dávid, plé-
bános. (670—1—1) 

Alsó-bagodi plébániához tartozó Andráshida 
(Zalamegye) fiókközségben a róm. kath. kántortanítói 
állás betöltendő. Fizetés: 720 korona készpénz, min-
dennapi iskolakötelesek után fejenkint 4 korona, 
ismétlősök után 80 fillér tandíj. Mindennapi 121, 
ismétlős 45 volt. Stóla 30—40 korona. Lakás: 
2 szoba, konyha, pincze, 200 négyszögöl házikert. 
Csak okleveles tanítók pályázhatnak, kik kántorok 
is. Választás napja 1901 julius 18, délelőtt 9 óra, 
ének- és orgonapróbával. Személyes megjelenés 
kívántatik. Az állás azonnal elfoglalandó. Fölszerelt 
kérvények alulirotthoz küldendők. Alsó-Bagod, 1901 
junius 24. Táncsics József, pleb., iskolaszéki elnök. 

(658—II—1) 
Máramarosmegye királymezői kántortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Jövedelem : lakás kerttel, 
az erdő kincstártól 600 korona, rétpénz 40 korona, 
ismétlő-iskola tanításért 100 korona, 68 köbméter 
tűzifa, melyből az iskola is fűtendő ; irodai átalány 
12 korona, tandíj 140 korona, stólából 40 korona. 
Folyamodók kellőleg fölszerelt kérvényeiket a nm. 
földmívelési ministeriumhoz czímezve, f. év julius 
31-ig alulírotthoz küldjék. Folyamodók, kik még 
alkalmazva nem voltak, csak a próbaév letelte után, 
ha megfelelnek, fognak véglegesíttetni. Tanítási 
nyelv : magyar-német. Huszth, 1901 junius 26. Ulferth 
Alfonz, husztkerületi róm. kath. esperes. 

(665-1—1) 

Az ér-adonyi evang. reform, egyház kántortaní-
tóságára pályázat nyittatik. Fizetése: tisztességes 
lakás, kerttel, 38 hectoliter gabona, 60 korona pénz 
az egyháztól, 50—55 tanköteles után tandíj 140 ko-
rona és minden tankötelestől 1 véka esős tengeri, 
ismétlő-iskolások tanításáért községtől 20 korona, 
Stóla, predikácziós halottól 2, énekszóstól 1 korona. 
Államsegély 374 korona. Okleveles egyének pályáz-
hatnak. Kérvények julius 20-ig a lelkészi hivatalhoz 
nyújtandók. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(659—1—1) 
Galgamácsai róm. kath. elemi népiskolánál 

2 tanítói állásra pályázat hirdettetik, a) Tanító fize-
tése : 1. két szoba, konyha és kamrából álló lakás. 
2. '/, holdnyi kert. 3. A községtől 200 korona. 
4. Állami segély 600 korona. 5. Gazdasági ismétlő-
iskola tanításáért a községtől 100 korona. — b) Tanító 
fizetése: 1. egy szoba és előszobából álló lakás 
— csak ha nőtlen használhatja. 2. Lakáspótlék és 
kertjárandóság fejében 130 korona. 3. A községtől 
600 korona. 4. Állami segély 200 korona. 5. Faiskola 
kezeléseért a tiszta jövedelem fele. Köteles a rá-
bízandó osztályokon kívül a kántorságban segédkezni 
s a kántort szükség esetén helyettesíteni. Pályázati 
határidő : augusztus 4. A fölszerelt pályázati kérvé-
nyek iskolaszéki elnökre czímzendők. Bazsanth 
János, iskolaszéki jegyző. (660—I—1) 

Fe l sösegesden (Somogym.) róm. kath. oszt. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: évi 
800 korona, havi előleges részletekben, hitközségi 
pénztárból ; egy bútorozott szoba fűtéssel. Meg-
választott köteles egy tanteremben tanítani, templom-
ban a gyermekekre fölügyelni és kántorságban 
segédkezni. (666—1—1) 

Gyöngyös-Tarján községben kántortanítói állás 
szétválasztása folytán megüresedett tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma: készpénzfizetés államtól 
hatszáz korona, községtől kétszáz korona. Megfelelő 
lakás vagy ennek nem létében 100 korona lakbér, 
•A hold kertilletmény vagy helyette 10 kor. 40 
fillér. Pályázhat okleveles tanító és tanítónő. A kér-
vények legkésőbb julius 15-ig alulirotthoz beadan-
dók 8 az állás szept. hó 1-én elfoglalandó. Gyön-
gyös-Tarján, 1901 jun. 25. Kekécs József, iskolaszéki 
elnök. (668—1—1) 

A kisújszál lás i ev. ref. egyház egy elemi fiú-
iskolái tanítói állásra pályázatot hirdet következő 
föltételek mellett: 1. Évi fizetés: 1000 korona törzs-
fizetés, 200 korona lakbér évnegyedenkint előleges 
részletekben az egyházi pénztárból. 2. Tanító köte-
lessége : ez idő szerint az ötödik s időről-időre a 
kijelölendő osztály tanítása és a sorrend szerint reá 
eső vasár- és ünnepnapokon a két harangozás közt 
a templomi éneklés vezetése és biblia-olvasás. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanítók s 
állandósítás az első sikeres próba-év leteltével 
történik. A megválasztott a kitott fizetéssel, a jelen -• 
legi tanító folyamatban levő nyugdíjügyének lebo^ 
nyolításáig helyettes tanítóul tekintetik. A' kellően, 
keresztlevéllel, orvosi bizonyítványnyal és esetleges 
szolgálatot igazoló bizonyítványokkal, fölszerelt folya-
modványok f. év julius hó 20-ig alulírott iskolaszéki 
elnökhöz beterjesztendők. Az állomás 1901. év szep-
tember első napján elfoglalandó. Kisújszálláson, 1901 
juniu3 23. Gulyás Lajos, ev. ref. lelkész, iskolaszék 
elnök. (656—1—1) 

Pályázat. Somogy-Szakáos iba róm. kath. oki. 
tanító kerestetik a felsőbb osztályba. Szükség esetén 
kántori teendőket is végez. Fizetése egész évre: 
800 korona; szoba fűtéssel. Az állás azonnal elfog-
lalható. Iskolnszéki elnök. (618—1 - ') 
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Tarna-Eörs fiókközség r. kath. új iskolájához 
pályázat hirdettetik két nőtanítói állomásra. Köte-
lezettség : haladók s ismétlök osztályának vezetése. 
Javadalom tisztességes lakáson és kis kerten kívül: 
100 korona a közs. pénztárból, 700 korona állam-
segélyből, havi előleges részletekben. Kérvény s 
okmányok f. évi julius 25.-éig dr. Zudar Sándor 
lelkészhez küldendőkÉrkre (Hevesmegyében).Állomás 
szeptember 1.-én elfoglalandó. (667—II—1) 

38/jkv. 113. ikt. ezám. Pályázati hirdetmény. 
Nagy-Kőrös város községi iskolaszéke pályázatot hir-
det a homoly tá j i községi tanyai iskola tanítói 
állomására. Javadalmazása: 1. évi rendes készpénz 
törzsfizetés 800 korona, a törvényes korpótlékokkal 
évnegyedes előleges részletekben kiszolgáltatva a 
községi iskolai pénztárból. 2. Két szobából, kony-
hából, kamarából és gazdasági épületből álló lakás 
az iskola helyiségében. 3. Két katasztrális hold terü-
letű iskolakert használata. 4. Fűtőanyagra a tan-
terem fűtéséhez s a tanterem tisztogatására évi áta-
lány 80 korona. Az állomásra csak okleveles tanítók 
pályázhatnak. A megválasztandó, ki állását legké-
sőbb október 1-én köteles elfoglalni, egy sikeres 
próbaév után fog véglegesíttetni. Az iskolaszék fön-
tartja magának azt a jogot, hogy a megválasztandó 
tanítót, esetleg más tanyai iskolához oszthassa be. 
A pályázati kérvény fölszerelendő születési, iskolai, 
szolgálati bizonyítványokkal és tanítóképesítő okle-
véllel s szeptember 10-ig nyújtandó be az alulírt 
iskolaszéki elnöknél. Kelt Nagy-Körösön a községi 
iskolaszéki 1901 junius 7. tartott gyűlésében. Ny. 
Szabó Ferencz, polgármester, iskolaszéki elnök. Dr. 
Joó Imre, iskolaszéki jegyző. (566—I—1) 

Bánhidán (Komárommegye) a róm. kath. nép-
iskolánál pályázat hirdettetik egy osztálytanítói 
állásra. Tannyelv: magyar. Fizetés: 730 korona, egy 
szoba, kertilleték pénzben. Oklevél szükséges, kán-
tori képzettség előny. Az iskolaszék. (691 —II—1) 

A Néptanítók Lapja idei 22-ik számában meg-
jelent fotos-martonos i közs. iskolai tanítói állásra 
hirdetett pályázat julius 15-ig terjedő határidővel 
meghosszabbíttatik. Fotos-Martonos, 1901 jun. 16-án. 
Magyarósi József, elnök. (664 — 1—1) 

B é r e g h községben (Bácsm.) leköszönés folytán 
megürült róm. kath. tanítói állásra julius hó 31-ig 
pályázat hirdettetik. Ezen állomás évi jövedelme: 
készpénzben a község pénztárától előre fizetve 760 
kor., törvényes ötödéves korpótlék. Három szoba, 
konyha, éléskamra és pinczéből álló tisztességes 
lakás, melynek jókarban tartása a községet illeti, 
ehhez járul még istálló és félszer. A lakás tisztán-
tartása fejében a községtől kap 12 koronát. 9'"/ieoo h. 
kaszálló, melynek jó része már szántóföld, csekély 
adóteherrel. 5 ' 6 9 / i e o o h. szántófold egy időben ezen 
tanítói állomás javadalmát képezte, de jelenleg ezen 
föld vita-tárgyát képezi, ezen földre a megválasztott 
tanító csak azon esetre fog jogigényt támaszthatni, 
ha a vitás ügy eldöntése után ezen föld ezen tanítói 
állomáshoz csatoltatik. Ugyanakkor lesznek meg-
határozva az ezen javadalmazásért járó kötelmei is, 
melyeket az iskolaszékben köteles lesz aláírni. 
Ellenesetben sem a múltra, sem a jövőre kárpótlást 
nem kereshet. Föltételek : magyar, bunyevácz, sokacz 
és német nyelvben való jártasság. Az iskolaszék által 
meghatározandó osztályban — az ismétlő-iskolában 
pedig díj nélkül — köteles tanítani. Az egyforma 
tanítói oklevél mellett a zenében jártasság előnyt 
biztosít. A kellőleg fölszerelt folyamodványok a 
béreghi róm. kath. iskolaszékre czímezve, főt. 
Majson Mihály kerületi esperes úrhoz Rigyiczára 
kfildpndők. Az iskolaszék. (672—1—1) 

A rábacsanaki róm. kath. osztálytanítói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Évi jövedelme: 800 
korona, lakás fűtéssel. Kötelessége az első osztályt 
önállóan vezetni, az ismétlősöket tanítani és a 
kántori teendőkben segédkezni. Okleveles tanítók 
pályázhatnak. A kérvények főt. dr. Kiss Ignácz, 
plébános, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők, (Pósta: 
Szil-Sárkány.) (680—1—1) 

Veszprémvármegyében levő F e n y ő f ő fiókközség-
ben német-magyar nyelvű kántortanítói állásra julius 
10-ikre pályázat hirdettetik. Jövedelem: 2 szoba, 
konyha, kamra, pineze, istálló, sertésól és kis házi-
kert. Díjlevél szerint fizetés a községtől 586 korona, 
államsegély 214 korona. Kérvények Gacsinger József 
iskolaszéki elnökhöz Szűcsre (Csóth) julius 7. bekül-
dendők. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 

(669-1—1) 
Betöltendő a Keczer -Kosz to lán községben újo-

nan szervezett állami elemi iskolánál évi 800 korona 
fizetésből és szabad lakásból álló illetményekkel java-
dalmazott egy rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi augusztus hó 15-ig Sárosvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Csak ág. ev. vallású tanítók 
pályázhatnak. Sárosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
Eperjesen, 1901. évi junius hó 28-án. Matavovszky 
Béla, kir. tanfelügyelő. (65'h—I—1) 

Nevelői vagy irodai alkalmazást keres a vakáczióra 
egy nagyon hasznavehető oki. tanító. Csallóköz-
Nádasd. (688-1—1) 

Betöltendő a Kapl községben újonan szervezett 
állami elemi iskolánál egyenkint évi 800 korona 
fizetésből és szabad lakás, vagy szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott egy rendes 
tanítói és egy rendes tanítónői állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, tanítónők, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1901. évi augusztus hó 15-ig Sárosvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Csík róm. kath. 
vallású tanítók pályázhatnak, kik az egyháztól nye-
rendő külön díjazásért a kántori teendőket is telje-
síteni tartoznak. Sárosvármegye kir. tanfelügyelő-
ségétől. Eperjesen, 1901. évi junius hó 28-án. Mata-
vovszky Béla, kir. tanfelügyelő. (63/h—I—1) 

Betöltendő a Berthót községben újonan szervezett 
állami elemi iskolánál évi 800 korona fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
egy rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
augusztus hő 15-ig Sárosvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Csak róm. kath vallású tanítók 
pályázhatnak. Sárosvármegye kir. tanfelügyelőségé-
től. Eperjesen, 1901. évi junius hó 28-án. Matavovszky 
Béla, kir. tanfelügyelő. (64/h—I—1) 

A r ima-szécs i (Gömörm.) róm. kath. iskolánál a 
II. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
800 korona államsegély és egy bútorozatlan szoba. 
Okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak. Az 
orgonálásban jártas, előnyben részesül. Pályázati 
határidő s a választás napja julius 28. Kérvények a 
róm. kath. iskolaszékhez küldendők. (685—I—1) 
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A bankai ág. hitv. ev. leányegyházban a kántor-
tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Javadalom: 
100 korona a hívektől, 566 korona a kormánytól, 
négy kantácziő, temetési stóla, hat öl puha tűzifa, 
két kert és két temető haszonélvezete ; két szobából 
álló lakás, a megfelelő mellékhelyiségekkel. A tan-
nyelv : magyar-tót. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. é. julius 31-ig az anyaegyház lelkészéhez, 
Hrencsik Károlyhoz Selmeczbányára küldendők. 
(Hontvármegye.) (686—II—1) 

Az érendrédl ev. ref. egyház orgonista-kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
2 szobás lakás, melléképületek és házi kerten kívül: 
47 hektó rozs ; ,20 hold szántó- és kaszálóföld élve-
zete, föld adóját az egyház fizeti; három hold föld-
nek őszivetés alá szántása és vetése pénzül fizetve ; 
anyaszéna kaszáitatása, felgyűjtése és behordatása 
pénzül fizetve; tandíjban az iskolás gyermekektől 
fejenkint I—II-ig 3 korona; III—Vl-ig 4 korona, a 
létszám jelenleg 60 - 70 közt váltakozik ; legátus 
tartási díjjá 3 ünnepen 12 korona 60 fillér; temetési 
stóla: 30 korona; 14 köbméter tűzifa beszállítva. 
Kötelesség: kántori teendők orgonázással, I—VI. 
fiúosztályoknak az egyházkerület tanterve szerint 
való tanítása. Gazdasági ismétlő-iskola tanítása. 
Canonica órákon és lelkész akadályoztatása esetén 
szószéki teendők. Korpótlékot jogosultság esetén az 
államtól kéri. Állását tanév bezárta előtt el nem 
hagyhatja. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Határidő : augusztus 3. Csutoros Albert, ref. lelkész. 
Erendréd (Szatmármegye). (673—II—1) 

Az óhegy i róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. A kir. kincstártól 477 kor., 
államsegély 136 kor., 30 kmt. kemény tűzifa. 
Egyéb különféle czímeken 560 - 600 kor., korpótlék 
és szabad lakás. A folyamodványok kellően fölsze-
relve és a nagytekintetű Erdőigazgatósághoz czí-
mezve, az óhegyi plebániahivatal czímére julius 20-ig 
küldendők (Zólyomm.). (681—1—1) 

A hol ics i ágost. hitv. evang. egyházközség két 
tót tannyelvű rendes tanítói (tanítónői) állomásra 
pályázatot hirdet. 1. Holicson, 1. és 2. oszt. Jöve-
delem lakáson kívül 800 kor. készpénzben és 2 öl fa. 
2. Kopcsányban (leánygyülekezet). Jövedelem lakáson 
kívül 800 kor. (állami segélylyel), két öl fa, kis házi-
kert. Pályázatok az evang. lelkészi hivatalhoz Holi-
cson (Nyitramegye) küldendők. (675—II—1) 

A dévaványa i harmadik leánytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 900 korona és szabad 
lakás az iskola épületében. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők s végzett képezdészek. Pályázati 
kérvények 1901 julius 31-ig a dévaványai ev. ref 
egyháztanácshoz adandók be. Szügyi Dániel, ev. ref. 
iskolaszéki elnök. (674—I—1) 

Magos-Ligetre ev. ref. kántortanító kerestetik, 
okleveles. Fizetés: 30 véka tiszta rostált buza, 40 
véka szemes tengeri, 5 -szekér széna, 5 öl tűzifa, 
tandíj minden gyermektől 2 korona, egy véka sze-
mes tengeri és egy csirke, tankötelesek száma 30— 
38, hatvékás szántóföld, négy darab legeltetés, ké-
nyelmes lakás, két szoba, egy hold belső kerttel, 368 
korona államsegély. Kérvények a lelkészi hivatalhoz 
küldendők augusztus l-ig. U. p. Tisza-Ujlak. 

( 6 7 7 - 1 - 1 ) 
A dunaszentgyörgy i reform, egyház egyik ren-

des tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 800 
korona, három öl fa, lakás, kert. Pályázhatnak okle-
veles tanítók vagy tanítónők vagy képezdét végzett 
tanítójelöltek. Pályázat határideje f. év aug. hó 1-je. 
Duna-Szt György (Tolnám.). Kátai Endre, reform, 
lelkész. (679-1—1) 

A Bihar-Szilágyi Olajipar-részvénytársaság jó ós 
biztos mellékjövedelunű álláshoz juttat a Mezö-
te legden f. évi szept. hó 1-én megnyitandó állami 
iskolához kinevezendő olyan állami képesítéssel bíró 
nős tanítót, a ki a német nyelvben külön órákat 
adni és neje leánygyermekeket kézimunkára tanítani 
képes. Pályázatok fentnevezett részvénytársasághoz 
Budapestre, Andrássy-út 30. nyújtandók be. 

(693—1—1) 
A budapesti protestáns országos árvaházban új 

tanítónői állás szerveztetvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Az egy évre ideiglenesen megválasztott tanító-
nőnek kötelességei: vezeti az V—VI. osztályt és 
neveli a leányok egyik csoportját, tanítja az összes 
elemi osztályokban a német nyelvet, a miért a 
német nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírnia 
kell. A kik képesek a varrás és szabás tanítására, 
előnyben részesülnek. Csak protestáns vallásúak 
pályázhatnak. Javadalma: hatszáz korona az első 
évben, azután nyolezszáz korona, kétszáz korona ötöd-
éves pótlékkal; továbbá lakás és teljes ellátás. A 
protestáns orsz. árvaegylet választmányához intézett 
kérvények Brocskó Lajos, a protestáns orsz. árvaház 
igazgatójához (Budapest, VII. ker., Szegényháztér 
1. sz.) küldendők julius hó végóig. Budapesten, 1901 
junius 29. A választmány. (692—II—1) 

A csik-szent-tamásl római katholikus kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Jövedelmek: 
a folyó évi kepekivetés szerint 79 kalongya rozs, 
ugyanennyi zab, 160 korona pénzkepe, 65 terű 
fenyüfa, 30 favágó napszám, 140 korona stóla, 30 
korona ájtatos alapítványi kamat, 15 korona tandíj, 
9 hold szántó és kaszáló kanonikabirtok évi jövedelme 
100 korona értékben a javadalmi jegyzőkönyv szerint; 
ezen kívül a község által újabban a kántortanító-
nak állandóan átengedett, évenkint 4 szekér szénát-
termő kaszáló haszonélvezete. Jogosultnak korpótlék 
államsegélyből. A kántori birtok után járó erdőlési és 
legeltetési jog. Lakás természetben : 2 szoba, konyha, 
kamra, pincze, istálló, csűr, sütőház, sertés- és major-
ságéi és veteményes kert. A lakás sürgős kijavítására 
az árlejtés kihirdettetett. Kötelességek: Az összes 
kántori teendők végzése a segédkántorral fölosztva 
és a részére jutó tankötelesek önálló vezetése. Pá-
lyázati határidő folyó évi augusztus 11-ke, mely 
alatt pályázók kellően okmányolt kéréseiket alul-
írt iskolaszéki elnökhöz adják be s próbatételre 
(lehetőleg augusztus 11-én) személyesen jelentkezze-
nek. Csik-Szent-Tamáson, 1901 junius 25. Tompos 
Mátyás, lelkész, iskolaszéki elnök. Ferencz János, 
jegyző. (682-11—1) 

Kun-Csorba (Jász-Nagykun-Szolnokm.) egy köz-
ségi tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 800 korona fizetés, 10 korona kertilletmény, 
új iskolák fölállításáig egy szoba, konyha, kamrából 
álló természetbeni lakás. Pályázati határidő 1901 
augusztus 1. Személyesen jelentkezők előnyben 
részesülnek. Iskolaszék. (683—II—1) 

A sz i lágy-bagos i ev. ref. iskola kántortanítói 
hivatalára pályázat hirdettetik. Fizetés: 900 (kilenez-
száz) korona akár évnegyedenkint, akár havonkinti 
előleges részletekben. Stóla: egyszerű temetés 1 ko-
rona, nagyobb 2 korona. Tisztességes lakás kerttel. 
Kötelessége: a mindennapos és ismétlőfiú-tankötele-
sek tanítása, a kántori teendők végzése. A ki dalár-
dát tud vezetni, előnyben részesül. Megjegyeztetik, 
hogy az állami iskola fölállítása küszöbön van, 
mikor a kántori teendők végzéséért 300 (háromszáz) 
korona fizetést és lakást élvez. Kérvények julius 
20. napjáig nt. Visky Pál esperes úrhoz Zovány 
(Szilágym.) küldendők. Az állás 1901. évi szeptember 
l-ig elfoglalandó. (689 1 - 1 ) 
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Galambokra (Zalamegye) okleveles, esetleg oly 
végzett tanító szükségeltetik, a ki az orgonálásban 
jártassággal bir. Járandósága: havonkint 30 korona, 
élelmezés, lakás, fűtés és takarítás. Szabó Lajos, 
főtanító. (678—1—1) 

Betöltendő a s z á s z ú j ő s i állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és természetbeni lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz czí-
mezve, legkésőbb folyó évi julius hő 25-ig Szolnok-
Dobokavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
rés/esülnek. Szolnok - Dobokavármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. Deés, 1901. évi junius hó 26. Simó, 
kir. tanfelügyelő. (66/h—I—1) 

A nöt incs i róm. kath. népiskolánál egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 korona és 
az esedékes korpőtlék; két szobából álló lakás. 
Tanítja az iskolaszéktől rábízott osztályokat Kellőleg 
fölszerelt kérvények julius 12-ig küldendők be főt. 
Genzor József plébános úrnak Nőtincsre (Nógrádm.). 

(694—1—1) 
A s z o m a j o m i róm. kath. magyar tannyelvű elemi 

népiskolához a IV., V., YI. tanfolyamú mindennapi 
tanulók, úgy az ismétlŐ3ök oktatására, okleveles 
osztálytanító kerestetik. Fizetése tanévre 800 ko-
rona — ebből 200 korona államsegély — havi előle-
ges részletekben; lakás, fűtés; ágynemű, mosás, 
világítás nélkül Á német nyelv birása, a kántorság-
bani segédkezés előny. Állomás tanévben el nem 
hagyható. Tanév kezdete f. évi szeptember 1-én. Kér-
vények aug. 4-éig alulírotthoz küldendők. Szomajom, 
(Somogym.j 1901 junius'30. Szandtnei János, főtanító. 

(696-11—1) 
Méltóságos gróf Dessewffy Miklós úr hitb. uradal-

maihoz tartozó B a l s a t a n y á n fönnálló községi jellegű 
elemi iskolánál a tanítói állás megürülvén, arra 
pályázat nyittatik. A tanító jövedelme : évi 400 ko-
rona készpénz, teljes ellátás, fűtés, világítás, egy 
szobából álló bútorozott lakás és 60 korona mosáspénz. 
Kötelessége a tanítónak az iskolát önállőlag vezetni 
és szabad idejében a gazdaságban segédkezni, miért 
beválás esetén külön díjazásban részesül. Az állásra 
csakis róm. kath vallású, nőtlen, okleveles tanítók 
reflektálhatnak; megválasztott az állást azonnal el-
foglalni tartozik. Folyamodványok Várallyay Ferencz 
hitb. urad. főintéző úrhoz (Balsatanya, u. p. Vencsellő, 
Szabolcsm.) küldendők. (698-11—1) 

A biharvármegyei sarkad) községi felső népisko--
Iánál egy, a mennyiség- és természettudományok 
tanításával összekötött, férfi rendes tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Fizetése: egy évre 1400 — egy-
ezernégyszáz — korona készpénz, két szoba, konyha 
és kamarából álló szabad lakás. Az ezen állást el-
nyerni óhajtó okleveles férfitanítók, kik felső nép-, 
illetőleg polgári iskolákra vannak képesítve, okmá-
nyaikkal kellően fölszerelt kérvényeiket a „Tek. 
községi Iskolaszékhez Sarkadon" czimezve alulírt 
iskolaszéki elnökhöz 1901. évi julius hó 30-ig nyújt-
sák be. Később érkező kérvények nem vétetnék 
figyelembe. A megválasztott állását 1901. évi szep-
tember 1-én tartozik elfoglalni, mely naptól kezdve 
fizetése is folyóvá tétetik s egyévi sikeres működés 
után állandÓ8Íttatik. A községi iskolaszéknek 1901. 
évi junius 30-án tartott gyűlése határozata értelmé-
ben. Sarkad, 1901 junius 30. Kreznerich György, 
községi iskolaszéki elnök. (i.99—II 1) 

A madar- i (Komáromm., u. p. Bátorkesz) ref. 
másodlanítóságra, mely szept. 1-én elfoglalandó, 
1901/902 ik tanévre pályázat hirdettetik. Fizetés: 
200 korona államsegélylyel 800 korona készpénz, 
havonkint előre, egyszobás bútorozott lakás fűtéssel. 
Kötelesség: I—II. vegyes osztály, ismétlő leányok 
tanítása, kántorhelyettesítés. Csakis okleveles tanítók 
kellően főiszerelt kérvényüket jul. 20-ig nt. Veress 
Ede espereshez Búcsra (Esztergomul.) küldjék. 

(690-11—1) 
U j v á s á r ág. hitv. ev. anyaegyház 238, Borosznok 

leányegyház 510 koronával segélyezett iskolájához 
okleveles tanítót keres. Jelentkezhetni Ujvásáron 
(Gömörmegye) a lelkészi hivatalnál. (687—II—1) 

Pályázat nagy-rhéde i (Hevesm., Gyöngyös mellett) 
r. kath iskolánál julius végéig tanítói állásra. Java-
dalma : 840 korona, egy bútorozott szoba és fűtés. 
Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez küldendők. 

(697—II—1) 
A rimamurány - salgótarjáni vasmű - részvénytár-

saság sa lgótar ján i aczélgyártelepi, magyar tan-
nyelvű elemi nép- és iparostanoncz-iskolájánál egy — 
ezer korona évi fizetés, egy szobából álló lakás és 
fűtési anyag élvezetével egybekötött — újonan szer-
vezett segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázati határidő augusztus 10. Ipariskolai rajz-
tanfolyamot végzett tanítók előnyben részesülnek. 
A kellően fölszerelt folyamodványokhoz egészségi 
bizonyítvány is mellékelendő. Az állás szeptember 
elején elfoglalandó. Salgő-Tarján, 1901 junius 29-én. 
Aczélgyári iskolaszéki elnökség. (695—III—1) 

A m a r o s v á s á r h e l y i ev. luth. német tannyelvű 
népiskolánál az orgonista-tanítói állás betöltendő. 
Javadalmazás : 708 korona, melyben az első ötödéves 
korpótlék is benfoglaltafcik, és lakás; magántanítás 
által 400—600 kor. mellékjövedelemre van kilátás. 
Pályázati határidő julius 27-e. Okmányokkal fölszerelt 
jelentkezések az ev. luth. presbyteriumhoz külden-
dők. A német nyelv tökéletes birása megkívántatik. 
Maros-Vásárhely, 1901 junius 26-án. (657—III—1) 

H I R D E T É S E K . 

o ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Keresek gyermekkertésznöt 
hétéves leány és ötéves fiú mellé. Vallás és fizetés 
megjelölésével, arczképes ajánlat K i s J ó z s e f gazda-

tiszthez, Bi id-Szent -Mihályra kéretik. 
( 6 3 0 - 1 - 1 ) 

Kerestetik Marton vásárra egy m a g y a r - n é m e t 

nevelőnő 
ki két családnak 3 gyermekét (egyet elemi, kettőt 
polgári iskolai tantárgyakban) tanítani köteles. Ki 
zongorát tud tanítani, előnyben részesül. Ajánlatok 
az igények teljes leírásával, arczképpel folyó évi 
julius 31-ig hozzám küldendők. L e n g y e l Sándor, 

takarékpénztári igazgató. (614—I—1) 

YVWVVWVW1*»t'rViVWWWrVWf1??? 
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Hársfavirágot, ökörfarkkóró-virágot 
szépen megszárítva, nagyban vásárlók. Szerdahelyi 

Károly, Bega-ázt.-György. 
(662—III-1) 

Mmmmm 
Van szerencsém a t. tanító urakat értesíteni, hogy a 

liun-Fülöp-CsaM-féle 
Gazdasági és általános ismétlő-iskolai 

o l v a s ó k ö n y v e t 
kizárólagos bizományba vettem. Bolti ára 1 korona, 

nettó ára 84 ftllér. 

(609-1—1) 
Ingusz I. és fia 

k ö n y v k e r e s k e d ő 
A r a <1. 

s^aüBsgga^^BgjggtÉlF 

Haladás az irkáknál. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt 
kelt leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett 
népiskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az 
összes magyarországi állami népiskolák, továbbá a 
polgári fiú- és leányiskolák részére engedélyezni 
méltóztatott. — Kimerítő ismertetést és mintákat 
díjmentesen küld: 

(454—X—4) 

Fekete Mihály, 
kiadó-könyvkereskedő 

Kecskeméten. 
át> Jft Siséfi && á>h&&-3P&.Xöfc w w /«> V w w w w •«»= w w 

M I I M I I I M i l i l i 
Az amerikai cottage-orgonák 

königgriitzi gyárának raktára: 

P A . I K K RJSZSŐ és TÁ KS\ 
^ B Ü D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körűt 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 180 koroiiAlól följebb. S koruiitíM r^üxlWekbeii ÍM. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótállás. (247—Bü—16) 

A A A A A A A A A A A A A A A A 

i i i i i l l i l í i i i i i i 
Feiwel Lipót utódai czég 

iskolapadok: 
(671—11—l) é s 

i s k o l á i m t o r o k g y á r a 

B u d a p e s t e n , 
IX ker., Ipar-utcza 4. szám. 

Fölhívja tisztelt vevőinek a tek. iskolaszéki gondnok 
uraknak, iskolai igazgató uraknak és iskolaföntartó 
testületeknek szives figyelmét a most megjelent 

új árjegyzékünkre. 
Árjegyzék kívánatra franco inegkiildetik. 

x^lr. glg, gjj , 

„ ' i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r ^ r i Í P v v v v v v v v v v v v v v v v 

h É / J N I M t 4 k 
himzöanyagok és himzöszövetek 

rendkívüli nagy választékban, szabott, 
gyári árakon kaphatók 

BÉRCZ! D. SÁNDOR 
kézimunka- nagyiparosnál, 

BUDAPEST, Király-utcza 4. sz. 
IKépes árjegyzé-
[keiii< 11725 ere-
deti kézimunka-

rajzzal 
lcivánatra bér-

mentve küldöm. 
Gyári rakt ira 

a legjobbnak 
elismert 

ViCTORIA 
kezi iiimzögépcknek. 

Darabja I. rendű C korona. 
„ 6 „ 

Iskolák engedn.ényt kapnak. Hozzávaló himzőkeret 
és himzöanyagok nagy választékban. 

Selyemmel himzett levelező-lapok darabja 20 és 25 kr. 
Point-Lace munkák és az ahhoz tartozó összes 

anyagok rendkívüli nagy választékban vannak raktáron. 

344 Mintákkal szívesen szolgálok, x—íu 
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U J T A N T E E V . 

A budapesti állami polgári iskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek 
számára a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1901. évi 
május hó 22-én 498. eln. szám alatt kelt rendeletével kiadott új 
tanterv megjelent. 

Bolti-ára G8 fillér. 
Nettó-ára 56 fillér. 

Az egyetemi nyomdánál az 50 fillér nettó-ár és portóra 10 fillér, 

vagyis összesen G6 fillér előleges beküldése mellett, rendelhető meg. 

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

Előfizetési felhívás 

ELŐFIZETÉSI Alt: 
Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
egy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tór 3. szám, 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 



XXXIV. évfolyam 28. szám. Budapest, 1901 julius 11. 

NÉPTANÍTÓK lapja 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő altal 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 hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 
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A tanítók továbbképzése. 
Szaklapjaink az utóbbi időben gyakran 

foglalkoztak a tanítók továbbképzésének 
ügyével s annak szükséges voltát több 
oldalról fejtegették. Most úgy tetszik, 
hogy Nagy Lászlónak az állami tanítók 
orsz. egyesületében tartott s lapunkban 
is közölt felolvasása, majd Láng Mihály-
nak a tanítóképzésre vonatkozó czikkei 
líjabb lökéssel járultak a napirenden 
levő nagyon fontos kérdés megvitatásá-
hoz. Ugyanis midőn látjuk, hogy meny-
nyire távol állunk a tökéletességtől , 
egyúttal erősbödik bennünk a vágy 
annak minél inkább való megközelí-
tésére. 

Újabban az állami tanítóképzőkből 
— a felekezetieket nem említve — 
azok az ifjak, kiknél a belépéshez as alap-
képzettség nem volt hiányos, a középiskola 
nyolcz osztályának teljesen megfelelő 
általános ismeretekkel lépnek ki. Ez 
nem frázis, hanem tény. A mi kis 
különbség van a képzők ós a közép-
iskolák tanterve között az általános 
műveltséget czélzó tantárgyakat ille-
tőleg, azt — ha nem ellensúlyoznák is a 
pedagógia különböző tárgyai — ambi-
cziózus ifjak magánszorgalommal is köny-
nyen elenyésztetik. Hisz sokszor kézi-
könyveik is azonosak. 

Tehát az újabb tanítónemzedéknek 
nem annyira az általános ismeretek, 

mint inkább az elméleti és gyakorlati szak-
képzettség terén van nagy szükségök a 
továbbképzésre; szükségök lesz mind-
addig, a míg a Láng Mihály által meg-
rajzolt ideális tanítóképzést legalább 
meg nem közelítjük. 

A továbbképzés szükséges voltát 
azok ismerik el leginkább, illetve azok 
érzik legjobban, a kik különben is 
igyekeznek állandóan színvonalon ma-
radni — vetheti ellen valaki. Ez igaz. 
De hát éppen ezeknek a méhszorga-
lommal és kitartással küzdőknek kellene 
mindenáron segédkezet nyújtani. Mert 
nem kis munkát végez és nem kis 
áldozatot hoz ám az az ifjú tanító, a 
kit — a képzőből egyszerűen szélnek 
eresztve, az élet ádáz küzdelmeinek 
kidobva — egy úgyszólván megközelít-
hetetlen falucskába vet a sors szeszélye 
s ő ot t is küzd az elmerülés, vagy a 
mint mondani szokták: az „elparlagia-
sodás" ellen. N e m kis dolog ez! A 
legtöbb csakhamar ki is fárad és — fáj-
dalom — fölhagy a küzdelemmel, a 
tanügy előre-haladásának véghetet len 
kárára. Ezeket kell megmenteni, minden 
áron és minden eszközzel! 

Sietek megjegyezni, hogy nem azt 
értem én mentés alatt, a mit talán 
sokan gondolnak, hogy t. i. az illető 
tanítót mindjárt kiragadjuk abból az 
egyszerű falucskából; világért se! Meg 

Lapunk 27-ik számához két melléklet van csatolva. 
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kell adui neki az utat és módot 
arra. hogy általános, különösen pedig 
szakismereteit bármily kicsi és távoli 
falucskában is nagyobb megerőltetés nélkül 
növelhesse; a szünidőben legalább hazai 
földön tanulmányutakat tehessen, vagy 
éppen továbbképző-tanfolyamot hallgat-
hasson, melyen legkiválóbb pedagógu-
saink tartanának előadásokat. 

Ha erre megadnák a módot és 
alkalmat, az az előny is származnék 
belőle, hogy azok is szívesebben mű-
ködnének falusi helyen, a kik most 
onnan mindenáron menekülni igye-
keznek : éreznék, hogy nincsenek a 
félreeső falucskához mintegy hozzá-
lánczolva, módjukban van időnként 
szétnézni a nagyobb központokban, a 
hol új eszméket, új törekvéseket ismer-
hetnek meg stb. 

Továbbá oda kell hatni, hogy a 
tanító ne legyen ráutalva a különféle, 
sokszor a népoktatással csak igen lazán, 
vagy azzal egyáltalán össze nem függő, 
mégis állandó munkát igénylő és szigorú 
felelősséggel járó mellékfoglalkozásokra. 
Egyedüli törekvését képezze: a tanítás és 
nevelés művészetének élni, abban szakkönyvek 
és szaklapok útján, majd az ezekből merített 
eszméknek a gyakorlatba való átvitele által 
elmélyedni, gyönyörködni. I t t az ideje már, 
hogy kiirtsuk a közvéleményből azt a 
rendkívül ferde fölfogást, mintha a 
tanító-ideál fogalma az „ezermester-
séggel" volna egyenlő. 

Igaz, hogy mindezt nem lehet egy 
csapásra megvalósítani, de azért a kér-
déssel foglalkozni — szerintem — szük-
séges és hasznos. 

ü g y látszik, hogy maga a közoktatás-
ügyi ministerium első sorban érzi az 
ügy fontosságát, a mennyiben már te t t 
is ezen a téren — habár szerényebb 
igényű — intézkedéseket. Próbát t e t t 
a továbbképző-tanfolyammal; szervezte, 
illetőleg szervezni fogja az iskolai szak-
könyvtárakat, még pedig azoknál az 

állami iskoláknál is, a hol erre semmi-
féle összeg sem áll rendelkezésre. 

Örömmel veszünk minden lépést, a 
mi ezen a téren történik. 

(Kibéd.) Burián Albert. 

Az elemi iskolai ifjúsági 
könyvtárak. 

(Tanácskozás a min i s ter iumban. ) 

Lapunk mulfc számában röviden már meg-
említettük, hogy az elemi iskolai ifjúsági könyv-
tárak ügyében Wlassics minister szaktanács-
kozást hívott egybe. „Kétségtelen — mondja 
a minister a meghívójában — hogy az ifjúság 
kezébe akár tartalom, akár alak tekintetében 
csak a legjobb olvasókönyveket adhatjuk s ezért 
szükségesnek tartom, hogy ifjúsági irodalmunk 
termékei gondosan megbiráltassanak s az iskolai 
könyvtárakba csupán oly művek szereztessenek 
be, melyek alapos kritikának megfeleltek. Ez 
intézkedéssel irodalmunk ifjúsági íróit a fontos 
és nagy czélnak komolyabb tanulmányozására 
óhajtom sarkalni; a könyvkiadókat pedig arra, 
hogy a könyvpiaczra szánt ifjúsági iratok össze-
állításában az üzletinél magasabb etikai szem-
pontokat is folyton figyelembe vegyék." 

A szaktanácskozás folyó hó 4.-én tartatott 
meg a közoktatásügyi ministeriumban. 

A tanácskozáson Wlassics minister elnökölt 
a ministeriumból jelen voltak: Zsilinszky állam-
titkár, dr. Axamethy Lajos ministeri tanácsos, 
Halász Ferencz osztálytanácsos (mint előadó), 
dr. Neményi Imre osztálytanácsos és Körösi 
Henrik kir. tanfelügyelő (mint az értekezlet 
jegyzője). A szaktanácskozásra számos tanár, 
tanító, író és könyvkiadó volt meghíva. Ott 
voltak: Heinrieh Gusztáv, Hegedűs István és 
Marczali Henrik egyetemi tanárok, dr. Tladies 
Ferencz, Bokor József, dr. Cherven Flóris, 
Nagy László, dr. Kovács János, dr. Biedl Fr., 
Földes Géza, Ujváry Béla, Böngérfí János stb. 

A minister a szaktanácskozást megnyitván, 
üdvözölte az értekezlet tagjait. Alig van ne-
hezebb kérdés az ifjúsági olvasmányok kér-
désénél, annak kiemelése a sok közül, mi való, 
mi nem az ifjúság kezébe s melyik könyvnek 
van az ifjúságra nézve legjobb nevelő hatása. 
A hipokritaságnak nem barátja. Az élet nem 
kivánja, hogy az ifjúság üvegházi virág legyen, 
de mégis nagyon kell vigyázni, hogy a közok-
tatási kormány miféle ifjúsági iratot ajánl a 
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gyermekeknek, mert azt vallja, hogy a leg-
jobbat kell a kezébe adni. Nagyon komoly 
kérdés ez, bár ö a megoldásnak igen egyszerű 
módját tudná: ha kiváló irók vállalkoznának 
ifjúsági könyvek Írására. Hála Istennek, vannak 
igen jó és hasznos ifjúsági müveink, de van 
olyan is elég, a mi nem ifjúsági könyvtárba 
való. (Helyeslés.) Fölkéri az értekezlet tagjait, 
hogy fesztelenül mondják el véleményüket. 

Halász Ferencz osztálytanácsos előadó ismer-
tette a népiskolai könyvtárak történetét és 
különösen azt a mostoha elbánást, melyben 1887 
óta részesültek. Wlassics ministerségévei, a ki 
az összes beiratási díjakat a népiskolai könyv-
tárak javára foglalta le, új lendületet vett az 
ügy. Mélyrehatóan ismertette a kérdést és 
kijelölte azt az irányt, mely az ifjúsági könyv-
tárak rendezéséhez és színvonala emeléséhez 
visz. Minthogy pedig az ajánlandó könyvek 
jegyzékének összeállítása a ministeri felelősség 
szempontjából sok nehézségbe ütközik, ezért 
tért a minister a bírálati rendszer útjára. 

Az értekezlet ezzel rátért a kérdőpontok 
megvitatására. Az első pont ez volt: helyes 
volna-e a népiskolai ifjúsági könyvtárakba 
fölveendő olvasmányok megbirálását és enge-
délyezését az iskolai könyv bírálati rendszeré-
nek mintájára szabályozni ? 

Marczali Henrik nemcsak irodalmi, hanem 
a szülők szempontjából is mérlegelendőnek 
tartja a kérdést; különösen fontos szerinte, 
hogy az állami elemi iskolák könyvtárába 
szerzendő müvek nemzeti, kultúrai és politikai 
szempontból kifogástalanok legyenek, miért is 
a tanító-testületek, intézetek szigorúan válo-
gassák meg a műveket. Állami jutalmat tűz-
zenek ki. 

Kenedi Géza nyilt ajtót döngetett nagyon 
fölöslegesen, midőn „tiltakozott" az ellen, hogy 
a tankönyv-bírálat mintájára bírálják az ifjú-
sági olvasmányokat. Legyen irodalmi kritika, 
mondotta, de a szabad versenyt megaka-
dályozni nem szabad. 

Wlassics minister kijelentette, hogy, nem 
akarja a szabad versenyt korlátozni. 0 maga 
volna legnagyobb : ellensége a kényszernek, a 
czenzurának. A kiadó tetszésétől függ, hogy az 
ifjúsági könyvet fölterjeszti-e a ministeriumba 
vagy sem az iskolai könyvtárba való fölvétel 
czéljából. A minister csak tájékoztatni akarja 
az ifjúsági művekről a szülőket és iskolákat s 
elejét akarja venni annak, hogy meg nem 
felelő könyvek kerüljenek az iskola könyv-
tárába. 

Körösi Henrik Kenedi aggodalmát alap-
talannak tartja. Heinrich Gusztáv bíráló tes-
tületet kér, mely nemcsak bírál, de irányít 
is és állandó figyelemmel kisérje az összes i 

hazai és külföldi ifjúsági műveket. Figyel-
mezteti a ministert a középiskolai ifjúsági 
művek fogyatékosságára. Hegedűs István el-
fogadja a bírálati rendszert és csatlakozik 
Heinrich véleményéhez azzal a megtoldással, 
hogy a bíráló testületben több előadó szere-
peljen. 

Wlassics minister a felelősség szempontjából 
szükségesnek tartaná, hogy az ifjúsági művek 
jegyzékére rávezessék az egyes müvek bíráló-
jának a nevét. 

Földes Géza szerint bírálat nélkül a gyer-
mek kezébe könyvet adni nem szabad. A ta-
nítótestületre bízzák a bírálatot. Ujváry Béla 
szintén bírálati rendszert óhajt, de két bíráló-
val. Melegen ajánlja a minister figyelmébe az 
ifjnsági egyesületeket, illetőleg az ifjúság irá-
nyítását az iskolaköteles koron túl, mint a 
hogy az p. Francziaországban is virágzik és 
nagy sikereket mutat föl. Ez az ú. n. „enseigne-
ment postscolaire." (A ministert érdekelte 
ez az eszme s lapunk szerkesztője alkalmat fog 
venni magának, hogy azt bővebben is kifejtse.) 

Ranschburg Viktor (az Athenaeum igazga-
tója) a komoly irodalmi bírálatot helyesli. A 
bíráló-testület Írókból és pedagógusokból álljon. 
Révai Mór kívánja, hogy az ajánlást a könyvié 
rányomassák és a kormány az évenkint meg-
jelenő hat-tíz kitűnő ifjúsági művet jutalomban 
részesítse. Wlassics minister megjegyzi, hogy 
a bírált könyvet csak a jegyzékbe kell fölvenni, 
de nem való ajánlattal ellátni. Heinrich Gusztáv 
fölkéri a ministert, hogy az irodalmi czélra 
hagyott adományokból az ifjúsági irodalomnak 
is juttasson egy részt. Nagy László a nép 
gyermekei számára Írandó könyveket kéri 
jutalmazni. Kovács János dr. az abszolút jó 
könyveket ajánlani óhajtja, a többit egyszerűen 
fölvenni a jegyzékbe. Benkő Gyula a közokta-
tási tanács jegyzékét kívánja elfogadni és hogy 
a bíráló nevét rányomassák a könyvre. Tábori 
Róbert meleg hangon szólt az ifjúsági irók 
működéséről, arról a gondról, melyet a müvek 
megírására fordítanak. Ma már szép ifjúsági 
irodalommal dicsekedhetünk. Ha már bírálat-
ról van szó, arra kéri a ministert, hogy ne 
csak pedagógusok, hanem irók is legyenek 
bírálók. 

Wlassics minister az első pont vitájának 
befejezése után összefoglalta a mondottakat 
és Tábori Róbert szavaira válaszolva, a leg-
nagyobb elismeréssel szól ifjúsági irodalmunk 
mai állapotáról. Föntartja elhatározását abban, 
vájjon testületi vagy egyéni bírálat legyen, de 
előre kijelenti, hogy a bíráló kilétéről a kiadó-
nak nem lesz tudomása. 

A második kérdőpont a követk. volt: Ele-
gendő biztosíték-e a jövőre nézve, ha a bírálat 
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a következő szempontokból ejtetik meg: a) 
értékes-e az iíj. irat tartalma? b) nem esik-e 
hazafiság, magyar nemzeti érzület tekintetében 
kifogás alá ? c) nincs e benne felekezetek ellen 
izgatás ? d) nem tartalmaz-e vallás-erkölcsi 
nevelés szellemébe ütköző tanokat, részleteket 
vagy kifejezéseket? e) nyelv és stilus tekin-
tetében nem esik e kifogás alá ? f ) minő korú 
és képzettségű ifjak kezébe való? g) megfelel-e 
kiállítás és az ár szempontjából a követelmé-
nyeknek ? 

Heinrich Gusztáv legfontosabbnak tartja, 
hogy nyelv és stilus tekintetében nem hibás-e. 
Ki kell mondani, hogy ha magyarság és stilus 
dolgában nem megfelelő, minden más előnye 
mellett sem ajánlható. Bokor József szintén a 
művészi földolgozás fontosságát hangoztatja. 
Elég a bíráló bizottságba öt kiváló esztétikus. 
Waldapfel János kevés, de abszolút becsű 
művet kiván. 

A harmadik pontnál (közzéteendők- e a bírá-
latok, vagy sem?) Böngérfi János a bírálat 
közzétételét kivánta. A minister elegendőnek 
vélte, ha az elfogadott müvek bírálójának nevét 
jegyzékbe veszik, de a bírálatot közzé tenni 
nem helyesli. Badics Ferencz sem helyesli. 
Révai Mór szükségesnek tartaná, ha a bírála-
tot hivatalból megküldenék a kiadóknak. 

A negyedik pontnál (mily összegben állapít-
sák meg a bírálat díját és ki viselje a költ-
séget ?) Hoffmann Albert, Benkő Gyula és 
Ranschburg Viktor könyvkiadók a bolti ár 
tízszeresét kívánják bírálati díjul megállapítani. 
(Tehát egy 20 filléres füzetért, mely lehet, 
mint a 20-filléres Petőfi, 7 íves is, kapna a 
bíráló 2 K.-t. Szép; de vájjon akad-e ezért a 
„díjért" bíráló ?) Wlassics minister ezt nem 
bocsátja tanácskozásra; a könyvkiadók mondják 
el nézetüket beadványban. 

Nagyobb vitára adott alkalmat az a kérdés, 
hogy mi történjék a jelenlegi ifjúsági könyvek 
tekintetében ? Hegedűs István a közoktatásügyi 
tanács által kidolgozott jegyzék kibocsájtását 
javasolja, a minister ezzel szemben azt az 
álláspontot foglalja el, hogy a kiadók a jelen-
leg létező könyveket, illetve azok jobb részét 
a megalkotandó bírálati rendszernek vessék 
alá. Végül Ujváry Béla és Badics Ferencz 
hozzászólása mellett a könyvtárak jelen állo-
mányának revizióját és kiselejtezését ajánlotta 
a tanácskozás a ministernek. 

Wlassics Gyula, ki a tanácskozást a szólási 
szabadság legtágabb tekintetbe vétele mellett 
vezette, köszönetet mondva a hallott nyilatko-
zatokért, a tanácskozást 72 2 órakor berekesz-
tette, mire a jelenlevők a minister éltetése 
mellett eltávoztak. 

A talált gyermekekről. 
Méltán dobog föl az emberi szeretettel 

megtelt szív, midőn látja, hogy az anyagi 
gondok által űzött világban kezd mindinkább 
tért foglalni a könyörületesség munkája s 
hogy már nemcsak a jótékony társadalom, 
hanem maga az országgyűlés is gyakran meg-
szakítja a politikai küzdelmeket, hogy minden 
ellenvetés nélkül alkossa meg a szeretetnek, 
az irgalomnak törvényeit. 

Magasan emelkednek ki ezek között azok 
a törvények, melyek a szerencsétlen lelea-
czekről, elhagyott és talált gyermekekről 
szólnak. 

Az 1876 : XIV. törvényczikk 140. §-a 
általánosságban kötelességökké teszi a közsé-
geknek, hogy gondoskodjanak a lelenczekről 
és dajkaságba adott gyermekekről. 

Az 1886 : XXII. törvényczikk 21. §-a sze-
rint a község tartozik kezelni a szegény-ügyet, 
a melyhez tartozik föltétlenül a lelenczek 
ügye is. 

Egy-egy sugárt képeznek már ezek is az 
elhagyott és talált gyermekek sötét világában, 
de hova-tovább terjed a világosság s ma már 
a nap feljöttéről beszélhetünk, a melynek 
fényénél föltalálhatjuk az elhagyott gyer-
meket s megláthatjuk gyászosan kezdődő éle-
tének derültebbé váló ós megélhetésre vezető 
útját. 

Az 1898 : XXI. törvényczikk a nyilvános 
betegápolási költségekről intézkedvén, kiter-
jesztette figyelmét a talált és elhagyott gyer-
mekekre is, kimondván, hogy „az országos 
betegápolási alap fedezi: a talált, valamint a 
hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított gyer-
mekek után 7-éves korukig fölmerülő gondo-
zási, ápolási és nevelési költségeket." (3. §.) 

Tehát ezekről a szerencsétlen gyermekekről 
7-éves korukig az állam gondoskodik. 

Azonban a törvény nem hagyja el őket 
7-éves korukon túl sem, az illetőségi községre 
hárítván azt a kötelességet, hogy „a talált, 
valamint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvá-
nított gyermekek ápolásáról, eltartásáról és 
neveléséről 7-éves korukon túl gondoskod-
janak." (8. §.). 

Mindezek daczára is meglehetős bizonyta-
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lanság uralkodott abban a tekintetben, hogy 
hogyan és miként kelljen elbánni a talált 
gyermekekkel. 

Az 1901 : VIII. törvényczikk véget vetett 
ennek a bizonytalanságnak is, midőn elren-
delte „az állami gyermekmenhelyek" fölállí-
tását az ország különböző részeiben, „a talált, 
valamint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvá-
nított 7 éven aluli gyermekek védelmére." 
(1. §•)• 

Nem egyszerre, hanem fokozatosan állíttat-
nak föl ezek a gyermekmenhelyek, úgy, a mint 
a szükség kívánja; először is azokon a helye-
ken, a hol bábaintézetek vannak. 

Ezekben az intézetekben állandóan csak a 
beteg, gyenge fejlettségű, különösebb ápolást 
és orvosi gondozást igénylő gyermekek tar-
tatnak ; a többiek rendszerint az intézeten 
kívül helyeztetnek el (2. §.). 

A gyermekmenhely igazgatóságának gondja 
azonban egyaránt kiterjed úgy az intézetben, 
mint az azon kívül lakó gyermekekre. Ez az 
igazgatóság mintegy a szülőket helyettesíti s 
felügvel arra, hogy a gyermekek 3—6 éves 
korukig a kisdedóvóba, 6-éves korukon túl 
pedig az iskolába járjanak. (3. §.). 

A gyermekmenhelyek állandó alkalmazot-
taira nézve az állami gyógyintézetek személy-
zete tekintetében fönnálló törrényes szabályok 
irányadók . . . . 

Ezek azok a nevezetesebb intézkedések, 
melyek a talált és elhagyott gyermekekre 
fönnállanak. Vagyis 7-éves korukig az állam, 
azután a község gondoskodik róluk. 

Szükséges és helyes, hogy minél szélesebb 
körben terjedjen ezeknek a törvényes szabá-
lyoknak az ismerete. Ezután már a talált 
gyermekek miatt nem lesz annyi kellemetlen-
ség, mint eddig volt. Föl kell azokat vinni 
az elöljárósághoz s az küldi a menedék-
helyre*. 

De ezzel kapcsolatosan fölemlíthető még a 
büntető törvénynek a gyermekkitételre vagy 
elhagyásra vonatkozó része. Lehet, ez által 
is megmenthető lesz néhány gyermek. 

Ezt mondja ugyanis a büntető törvénykönyv 
287. §-a: 

„Azon szülő, a ki koránál, vagy állapotánál 
fogva önsegélyre képtelen gyermekét félreeső 
vagy rendszerint járatlan helyre teszi ki, vagy 
olyan körülmények közt hagyja el, hogy 
annak megmentése a véletlentől függ : a 
gyermekkitétel bűntettét követi el és három 
évig terjedhető fegyházzal büntettetik." 

A ki pedig önsegélyre, koránál vagy állapo-
tánál fogva képtelen személyt, kit ápolni kö-
teles, vagy a ki felügyelete alatt áll, kitesz, 
vagy segély nélküli állapotban elhagy: három 
évig terjedhető börtönnel büntetendő. Ha a 
kitétel, vagy elhagyás következtében a kitett 
vagy elhagyott személy súlyos testi sértést 
szenvedett: a cselekmény öt évig terjedhető 
fegyházzal, ha pedig ez által annak halála 
okoztatott: öt évtől tíz évig terjedhető fegy-
házzal büntetendő." . . 

A ki a törvényeket ismerteti, hasznos mun-
kát végez. 

(Budapest.) K. Nayy Sándor. 

Az iij század népiskolája. 
Az állam évenkint mindig nagyobb összeget 

fordít a népiskolákra s így jogosan megköve-
telheti tőlünk azt, hogy mindé a lehetőt meg-
tegyünk a népoktatás érdekében. Az elemi 
népiskolák legproblematikusabb kérdése meg-
oldatott, t. i. az országos közoktatási tanács 
elfogadta az egységes tanítás-tervet. 

Lássuk röviden az új tanítás terv legfonto-
sabb részét t. i. a heti órák számát az egyes 
osztályokban, mely a következő: I-ső osztály 
22, 11-ik 22, I l l ik 25, IV-ik 26, V-ik 30, 
Vl-ik 30. Levonandó a heti órák számából 
mindenik osztályban 2 óra a hit- és erkölcs-
tanra s így az osztálytanítóra a következő óra-
szám marad: I-ső osztály 20, 11-ik 20, III-jk 
23, IV-ik 24, V-ik 28, Vl-ik 28. A kézimun-
kára az I—IV. osztályban heti 2, az V. és 
Vl-ikban heti 3 óra van előírva Az új tanítás-
terv a kézimunkára vonatkozólag a követke-
zőket írja elő: „A kézügyesség tanításának 
czélja, hogy egyszerűbb és kisebb tárgyaknak 
könnyen kezelhető és idomítható anyagokból 
való előállítása által a tanuló kézügyességét, 
szemmértékét, formaérzékét, alakító-képességét 
és Ízlését fejleszsze s a kézimunkát megked-
veltesse. A tananyag pedig a következő: I. és 
II-ik fiúosztályban. Papirfüzés és hajtogatás; 
alakok kivágása karton-lapokból. III. és IV-ik 
fiúosztályban. Egyszerű tárgyak készítése kar-
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ton-papirosból s beragasztása szines papirossal. 
Apró munkák sodronyból; a fa és sodrony 
kombinácziója. Mintázás: egyszerű diszítmények 
agyagból. Szalma-munkák. V. és Vl-ik fiú-
osztályban. Az előbbi két osztály munkanemei-
nek folytatása fokozatos haladással. Külön 
munkateremmel rendelkező iskolákban egy-
szerűbb famunkák előállítása a fürész, vonó, 
faragókés, reszelő, véső és gyalu segítségével. 
Külön munkaterem hijján egyszerű famunka a 
faragókéssel. Az új tanítás terv a kézimunkára 
vonatkozólag jegyzet alatt a következőket 
említi meg: „E tanítás-terv a helyi körülmé-
nyekhez képest részletezendő, esetleg módo-
sítható." 

Azt hiszem igen kevés elemi népiskola lesz 
az új tanítás-terv életbelépte után. mely a kézi-
munkára előírt feladatot teljesíteni fogja. Oka 
ennek első sorban az, hogy mi tanítók nem 
vagyunk képesek az előírt követelményeknek 
megfelelni, mivel tanítóképzőink igen kevés 
százaléka bocsátott ki oly tanítókat, kik a 
kézimunka legelemibb részeiben vajmi kevés 
jártassággal bírnának, igaz ugyan, hogy néhány 
állami képzőben a kézimunkát tanítják, de a 
ki ismeri az ily képzőkből kikerült tanító-
kat, nyugodt lélekkel elmondhatja, hogy a 
semminél alig tudnak valamivel többet, kivé-
telt azok képeznek, kik a képzőbe-lépés előtt 
oly felső népiskolába jártak, melyek ipari tan-
mühelylyel vannak kapcsolatban. 

Nem mondhatjuk ugyan, hogy irodalmunk 
a kézimunkára vonatkozólag nagyon gazdag, 
nem tekintve a külföldi utánzatokat, két 
magyar terméket ismerek, egyik „A munka-
szeretetre való nevelés módja" 3—12-éves 
magyar gyermekek kézimunkáinak gyűjte-
ménye, írta Láng Mihály, lévai állami tanító-
képző-intézeti igazgató. Ez a munka minden 
ízében tiszta magyar, érdemes szerzője be-
utazta az egész országot s így gyűjtötte össze 
az anyagot.. Nem akarok a szerző munkájáról 
ismertetést írni, sokkal hivatottabbakra bízom 
ezt, csak annyit említek meg, hogy míg a 
magyar tanítóság ezt a munkát komoly tanul-
mány tárgyává nem teszi, nem lesz képes az 
elemi népiskolai kézimunka-tanításnak meg-
felelni. A második munka „Kisdedóvói magyar 
alaki munkák" kisdedóvó-intézetek, gyermek-
menedékházak, családok és_ óvónőképző-intézeti 
növendékek használatára. Irta és összeállította 
özvegy Székely Gáborné, szegedi óvónő. 

Azt hiszem, sok idő eltelik addig, míg a 
képzőkben a leendő tanítók a kézimunkából 
alapos kiképeztetést nyernek, s a most mű-
ködő tanítók póttanfolyamok által oktattatnak 
ki; az a kérdés merül föl, hogy a kézimun-
kára előírt heti órák miképen volnának érté-

kesíthetők ott, hol a tanítók egyáltalán nem 
képesek tanítaní a kézimunkát ? Szerény vé-
leményem szerint a kézimunkára előírt heti 
órák a többi tanítási tárgyak valamelyikére 
fordíthatók s hogy éppen melyikre, azt mindig 
a helyi körülmények mutatják meg. Nemzeti-
ségi vidéken működő tanítók az I. és II-ik 
osztályban a beszéd- és értelemgyakorlatokra, 
a III., IV., V. és Vl-ik osztályban a helyes-
írás, fogalmazás, gazdaságtan vagy énekre. 
Lássuk az okokat, melyekkel föntebbi javasla-
tomat bizonyítani lehet. 

A beszéd- és értelemgyakorlatokra az I. és 
Il-ik osztályban heti 2 óra van előírva; oly 
kevés ez nemzetiségi vidéken, hogy a tanító 
a legnagyobb odaadással sem képes az előírt 
tanítási anyagot elvégezni. A beszéd- és érte-
lemgyakorlatoknak tulajdonképen egy félnapi 
tanításból sem volna szabad hiányoznia, ez 
pedig heti két órával teljesen lehetetlen, vegyük 
azért az I. és Il-ik osztályban a heti két 
órához a kézimunkára előírt két órát s így 
hetenkint 4 órát fordíthatunk erre, osszuk a 
4 órát félórákra, lesz belőle heti 8 félóra s 
ekkor az órarendet úgy csinálhatjuk, hogy 
minden délelőtt s délutánra jut egy félóra a 
beszéd- és értelemgyakorlatokra. 

A hat szorgalmi nap mindenik délelőttjére 
esik egy félóra, a négy délutánból kettőre 
esik egy-egy félóra, s a még fönmaradó két 
délutánra vegyünk egy-egy félórát énekre, mely 
tulajdonképen az I. és Il-ik osztályban nem 
tekinthető egyébnek, mint a beszéd- és értelem-
gyakorlatok természetes folytatása. Ha idegen 
ajkú gyermeket magyar nyelvre akarunk taní-
tani, kerüljük azon módot, hogy előbb a fogal-
mat megmondjuk anyanyelvén s azután ma-
gyarul, sokkal természetesebb és könnyebb 
mód az, ha a tárgyakat, cselekvéseket, jelen-
ségeket szemléltetvén, mindig magyarul beszé-
lünk s így az elnevezéseket magyarul mondjuk, 
így tanulta a gyermek anyanyelvét, így tanulja 
meg a magyart is. Ha az I. és Il-ik osztályt 
oly tanító tanítja, ki a kézimunkát is képes 
oktatni, nemzetiségi vidéken múlhatatlanul szük-
séges a beszéd- és értelemgyakorlatokra előírt 
heti 2 órát legalább is kettővel megtoldani, 
bármely tanítási tárgjból vegye is ezt a 2 órát, 
ellenkező esetben nem lesz képes a tanító a 
kitűzött czélt elérni. 

A III., IV., V. és Vl-ik osztályban a kézi-
munkára előírt órákat fordítsuk az elemi nép-
iskola legmostohább tanítási tárgyaira t. i. 
helyesírás, fogalmazás, gazdaságtan és énekre. 
Nem az az iskola a legjobb, melyben a tanulók 
legtöbb ismeretet nyernek, hanem az, melyben 
az öntevékenység útján maguk fejtik ki kép-
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zettségüket. Azt mondta egy gyakorlati peda-
gógusunk, hogy: „Csak azt bírja az ember 
szellemileg igazán, mit ő maga fejtett ki s 
dolgozott föl, csak annak van értéke és tar-
tóssága, mit öntevékenység által, illetőleg 
erőinek gvakorlása és edzése által maga szer-
zett; mit a tanuló szellemileg meg nem emészt, 
föl nem dolgoz, az nem fogja őt táplálni s 
nem használ neki." Ha a föntebbieknek meg 
akarunk felelni, fordítsunk kiváló gondot a 
helyesírással kapcsolatban a fogalmazásra, 
törekedjünk arra, hogy a népiskolából kikerült 
növendékek tanuljanak meg szabatosan beszélni, 
helyesen írni, mások beszédét és Írását bizto-
san és szabatosan megérteni. Tény az, hogy a 
föntebbi ezélt az osztatlan népiskola könny eb-
ben valósíthatja meg, mint az osztott, mivel 
több időt fordíthat a helyesírásra és fogalma-
zásra az úgynevezett csendes foglalkozások 
(magánfoglalkozások) alatt. 

A gazdaságtanra az V. és VI-ik osztályban 
heti 2 óra van fölvéve, de a III. és IV-ik 
osztályban egy sincs. Földmívelő-állam vagyunk, 
népünk túlnyomólag a földmívelésből él, nem 
volna-e czélszerü a gazdaságtanból is tanítani 
valamit a III. és IY-ik osztályban is ? Az elemi 
népiskolának az is czélja, hogy a népek milliói-
nak a tudomány elemeiből annyit nyújtson, a 
mennyi a mindennapi megélhetéshez múlhatat-
lanul szükséges. Nem szabad azzal érvelni, 
hogy elég, ha az V. és Yl-ik osztályban és 
az ismétlő-iskolában tanítják a gazdaságtant, 
mert tudjuk azt tapasztalatból, hogy az elemi 
népiskolai tanulóknak átlag 2 — 3%-a megy 
középiskolába, s mégis a két felső osztály 
üres, nem járja mindenik tanuló végig a hat 
osztályt, igen sokan már a negyedikben be-
töltik a 12-ik évet. 

A IV-ik osztálytól kezdve az énekre heti 
2 óra van előírva az új tanítás-tervben, de 
esetleg egy harmadikkal, melyen úgynevezett 
összhangzatos ének taníttatnék megtoldani 
ne:u volna fölösleges t. i. a IV., V. és VI. 
osztály tanulóiból a jobb énekesek kiválasztat-
nának s ezekből egy daloskör alakítható, mely 
az iskolai ünnepélyek alkalmával szerepelne, 
azt hiszem az ünnepélyek szinvonalát ezzel 
nagyon lehet emelni, fölváltva lehetne egyházi 
éneket is tanítani több szólamban. 

Az elemi népiskolában nem vagyok barátja 
a szak tanításnak, mindazonáltal a többtanító-
val bíró iskolákban némely tantárgyakat, t. i. 
ének, rajz, kézimunka, gazdaságtan és test-
gyakorlat, egyes tanítókra kellene bízni, kik 
erre kiváló képességgel bírnak. 

(Zboró.) Téglás Lajos. 

-oíD^KS® 

A taiiítóegyesiileti élet fejlesztése. 
— Hozzászólás. — 

A M. T. 0 . B.-a a napirenden lévő legfon-
: tosabb tanügyi kérdések egyikét, a tanítóegye-

sületi élet fejlesztését tűzte ki ez évi köz-
gyűlésének programmjára. 

Ezen kiváló fontosságú kérdés fölszinreveté-
sére és helyes megoldására tanügyi szempont-
ból véve égető szükség volt, hogv részint az 
egyesületi életnek eltagadhatatlanul kiváló 
hatása az egységes nemzeti kultura fejleszté-
sére és irányítására biztosíttassák, részint pedig 
a népoktatási törvénynek a tanítói egyesületek 
alakulásáról s/óló intézkedésében rejlő azon 
nagyfontosságú intenczió megvalósíttassák, 
melynek czélja az egészséges egyesületi élet 
létesítése, a magyar tanítóság tömörülése, 
szerves egészszé olvasztása; a tanítói közszellem 
fejlesztése, a munkakedv és önképzés fokozása. 

Igazán elszomorító állapot, hogy ma, a nép-
oktatási törvény megalkotása után 33 évvel, 
keressük az okokat, melyek az egyesületi élet 
pangását, a komoly munkálkodás iránti lelke-
sedés, az összetartás, az egészséges közszellem 
hiányát idézték elő. 

E kérdésnek a gyakorlati életben való beha-
tóbb tanulmányozása azon meggyőződésemben 
nem tud megingatni, hogy az egyesületi élet 
eredménytelenségének oka nem is annyira a 
szervezetben, mint inkább az egyesületi tagok-
ban rejlik. 

Igen! Mi magunk vagyunk az okai annak, 
hogy a tanítóegyesületek föladatuk magaslatán 
nem állanak és azon nemes czéljuknak, mely-
nek szolgálatában kellene, hogy álljanak, ez 
ideig nem feleltek meg. 

Az egyesületi élet iránti közönyösségünkkel, 
— mert sajnos gyűléseinket közszükségnek 
nem tekintjük, — személyeskedő torzsalkodá-
sunkkal, egyenetlenkedésünkkel és a?zal, hogy 
erőinket egyesíteni nem tudjuk, mert egymás 
iránt kölcsönös szeretettel, becsüléssel és jó-
indulattal még mindig nem viseltetünk : idéz-
tük elő az egyesületi élet beteges állapotát, 
melynek orvoslása czéljából keressük most a 
diagnózist, hogy a szükséges orvosságokkal az 
egyesületi életet kóros bántalmaitól megszaba-
dítsuk és annak egészséges, eredményes mun-
kálkodását biztosítsuk. 

Ha bármely megye ált. tanítóegyesületének 
beléletét hosszabb időn át figyelemmel kisérjük, 
tapasztaljuk, hogy a jelentékeny számú tagoknak 
csak egy kis töredéke fejt ki állandó munkás-
ságot, míg a nagy többség ebbeli kötelességeit 
annyiban teljesíti csupán, hogy szaporítja a 
jelenvoltak számát, résztvesz a szokásos ebéden 

j és fuvar- és napidíjakról a nyugtát kiállítja. 
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Miért? Mert ez a nagy többség a tanító-
képzőben nyert hiányos és szűk körben mozgó 
általános műveltségét és szakképzettségét nem 
igyekszik kibővíteni, tapasztalatait gazdagítani 
s így nem érzi magát eléggé képesnek arra, 
hogy nyilvános helyen magát kartársai bírála-
tának alávesse; elmaradottsága miatt gyönge 
lévén ahhoz, hogy a korral haladó, magát 
továbbképző kartársainak esetleges ellenvéle-
ményével szemben saját állításait megvédhesse. 

A baj gyökeres orvoslását tehát a tanító-
képzőkben kell megkezdenünk, melyeknek ön-
képzőkörei vannak hivatva az egyesületi élet 
alapjait lerakni olyképen, hogy ezen önképző-
körök működése komolyabban vétessék, rájuk 
több gond és idő fordíttassák. 

Itt van alkalma ugyanis a tanítójelöltnek a 
komoly önképzésre, az előadási modor és némi 
szónoki képesség elsajátítására. 

Mert egészséges gondolatokban, a fiatalabb 
tanítói nemzedékben sincs hiány, csak azoknak 
kellő alakba való formálásához és előadásához 
nincs meg a képesség, a gyakorlottság. 

A tanítóképző neveljen tehát a szó legne-
mesebb értelmében vett tanítókat és akkor 
megszűnik egyike azon okoknak, melyek az 
egyesületi élet pangását idézik elő. 

Az életbe kilépett tanító önképzése és 
továbbművelődése szükségéről sok szót nem 
kell vesztegetnem a mennyiben ez, magát a 
művelt osztályhoz számító minden embernek 
elengedethetetlen kötelessége ; annyival inkább 
tehát a tanítóé, a kinek hivatása az általános 
műveltséget terjeszteni. 

Módot és eszközt az önműveléshez minden 
igvekvő tanítónak alkalma van találni, csak 
erős akarata legyen. 

.Mivel a haza minden tanítójának a magyar 
nemzeti oktatás és nevelés szolgálatában kellene 
állania és tevékeny munkálkodását egységes 
magyar nemzeti és vallásos s jellemben kellene 
kifejtenie, az egészséges kartársi szellem meg-
teremtése, a nemzeti kultúra egységes fejlesz-
tése érdekében kívánatosnak tartom, hogy 
mondassék ki, hogy minden tanító, tekintet 
nélkül iskolája jellegére, vármegyéje általános 
tanítóegyesületébe köteles legyen belépni. 

A gyűlésen fölolvasandó és tárgyalandó 
tárgyak előzetes tüzetes megvitatása, minden 
oldalról való megvilágítása czéljából szüksé-
gesnek vélem továbbá, hogy minden vár-
megyei általános tanítóegyesületnek saját, vagy 
a megyei lapok közül egy, hivatalosnak elfoga-
dott lapja legyen, melyben a gyűlés tárgyai 
egész terjedelmökben előzetesen közöltessenek, 
hogy azokat minden tag áttanulmányozhassa 
és a gyűlésen leendő alapos megvitatásukhoz 
elkészülhessen. 

A gyűléseken kifejtett élénkebb eszmecsere 
vonzóbbá és érdekesebbé, tanulságosabbá tenné 
a gyűléseket s ez által alkalom adatnék min-
den tagnak az önképzésre. 

Szerény hozzászólásomat végre azzal a 
kívánsággal, óhajjal zárom be, hogy a pangó 
egyesületi életet csak ideális lelkesedéssel, kar-
társi szeretettel, jóindulattal párosult egyetér-
téssel és mindnyájunk tevékeny munkásságá-
val tudván új életre kelteni: tegyük félre 
hibáinkat és igazi kartársi becsülésben össze-
forrva, tömörüljünk és egyesüljünk, mert csak 
az egészséges egyesületi élet működésétől vár-
hatjuk tanügyünk nemzeti és vallásos szellem-
ben való fölvirágzását és anyagi érdekeinknek 
előmozdítását. 

(Koholom.) Zaliumenszky István. 

Tanerő, beiskolázás, egylet. 
A tőről metszett szűztiszta magyar nyelv 

megőrzésében senkire sem hárul nagyobb 
föladat, mint ránk néptanítókra. Hatásunk 
közvetetten a nép zömére. Nagyon vigyáznunk 
kell tehát, hogy beszédünkkel, tanításunkkal 
idegenességeket, helytelen szóalakokat be ne 
csempészszünk a nép nyelvébe, mert ezzel meg-
fertőztetjük ennek az ősforrásnak a tisztaságát. 

Minden idegenes szóalkotás, szólásmód, 
mondatszerkezet egy-egy rút szeplő a magyar 
nyelv tisztaságán. A ki ejti, súlyos vétket követ 
el" legdrágább kincsünk, édes magyar nyelvünk 
ellen. Hiszen tudjuk, hogy nemcsak a szép-
irodalom, hanem a tudomány nyelvének is a 
népnyelvéből kell fejlődnie. Ha nem ezen épül 
föl, úgy soha sem lesz valójában nemzeti, 
olyan nemzeti, a melyik szellemére és külse-
jére egyaránt tősgyökeres magyar. 

Féltő gonddal kell tehát minden tanítónak 
őrködnie, hogy a nemzeti műveltség egyik alap-
ját, a nép nyelvét meg ne rontsa. 

Hát én újságczikkelyeinkből azt látom, taní-
tók beszédéből azt hallom, hogy erre a legfőbb 
kincsünkre nem vigyázunk olyan féltő gonddal, 
mint fontossága megköveteli. Sőt ma már a 
nép nyelvében is találkozunk szavakkal, mondat-
szerkezetekkel, a melyek rút szeplők a tiszta-
ságán. Pedagógiai irodalmunkban pedig szinte 
tarkállanak ezek a szeplők. A leggyakoriabbak 
közül ideiktatok egyet-kettőt: 

A legkedveltebbek egyike a tanerő. Nincs 
újságszám, hogy ne találkozzam vele. Es mind-
annyiszor borsódzik a hátam, ha olvasom, ha 
hallom. Rosszul alkotott, korcs szó. Csúfja a 
magyar pedagógiai nyelvnek és csúfneve — a 
tanítónak. Azok a kartársaim, a kik használ-
ják, talán nem is sejtik, hogy ezzel a névvel 
gúnyosan illetnek bennünket más osztálybeli 
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hazánkfiai. Egy „jóakarónknak" (Kozma Andor-
nak) van egy szatirikus verse, a melynek czél-
pontja a tanerő. Bárcsak olvasná el ezt a verset 
minden tanító, tudom soha ki nem röppenne 
tollából, szájából ez a rosszul faragott szó. 

Azután meg édes Istenem, vagyunk közel 
30.000-en. Ennyi ember között bizony akad 
olyan is, a ki nem erő. Hát ez micsoda ? 
ügy-e, tangyönge? 

Ne szégyéljük tehát a helyesen alkotott, a 
fogalmat teljesen kifejező tanító szót és pusz-
tuljon örökre a esúfságos „tanerő." 

Mert hogy szégyeljük, az bizonyos. (Talán 
mégsem olyan nagyon „bizonyos" ? Szerit.) 
Mutatja, hogy a népiskolai tanítók sorában 
egyre nagyobb tért hódít a tanár úr titulus. 
Kezdetben c ak a városok tanítóira alkalmaz-
ták ezt a nevet, ma már azonban a falukban 
is „tanár" a tanító. (Ha ez így van, úgy 
nagyon rosszul van. Szerk.) Sokan begyesked-
nek ezzel a titulussal itt is, ott is,, pedig 
sem itt, sem ott nem járja. Vannak, a kik azt 
hiszik, hogy a tanár úr megszólítás tekintélyt 
ad. Dehogy ad. Nem a tituluson alapszik a 
tekintély ! Egészen más dolgokon. Ne csúfolód-
junk tehát önmagunk a „tanár" szóval, mert 
majd még holmi czímbitorlásért megbüntetnek 
bennünket, mint a gondolatolvasó Wildmann 
„tanárt." Legyünk büszkék rá, hogy tanítók 
vagyunk. Nines ennél szebb, magasztosabb fog-
lalkozás a nemzet, az emberiség szolgálatában. 

Nagyon gyorsan elterjedt ez a szó is: beis-
kolázás. Gondolom, 1899 őszén kelt ministeri 
rendeletben fordult elő elsőben s ma már szintén 
kedvelt iskolai műszó. Mutatja, hogy a rossz 
milyen gyorsan harapódzik. Akárcsak a gyom. 
Irtsuk ki, mielőtt kiirthatatlan gyökeret ver. 

Annál régibb s ma már szinte kiirthatatlan 
az egylet. Nyomorult korcs ez is, mint a tan-
erő. Az egy ül igének kellene az apjának lenni, 
de ilyen ige nincs. Egyesül az van. A főnév 
tehát nem egylet, hanem egyesület. 

A Néptanítók Lapja már többször intette 
a tanítókat a helyes, magyaros szóra, beszédre, 
buzdította őket, hogy szentségként őrizzék, 
védjék, ápolják a magyar nyelv tisztaságát. 
Ugy látom, nem elég eredménynyel. Rossz 
szokás, könnyelműség, nem-bínomság útját állja 
a bölcs intelemnek. Helyénvaló, hogy olykor-
olykor elhangozzék a figyelmeztető Vigyázz! 
Ezúttal viselje ezt a szerepet ez a pár sor. 
Ha sikerül a czímben foglalt gyomokat kiir-
tani, czélomat elértem. A többiek kiirtására 
ajánlom, hogy a tanítói könwtárba szerezzék 
be Símonyinak, S. Nagy Lajosnak, Tolnainak 
a helyes magyarságra tanító müveit. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

r— A taní tók árváiért . A nyugdíjtörvény 
revíziójának nem volt becsesebb része, mint 
az, a mely az elhagyatott tanító-árváknak 
árvaházakban való nevelését tette lehetővé. 
Tíz év alatt négy tanítói árvaház áldásos 
működése tette a tanítók árváira nézve igaz 
otthonná e helyeket. Kolozsvár, Debreczen, 
Hódmező-Vásárhely és a legújabban fölépült 
kecskeméti árvaházban 500 árvának van helye. 
Évről-évre beszámol a minister ez árvaházak-
ról, de mi is a legnagyobb örömmel emlék-
szünk meg róluk, hiszen azokban az igazi 
„szeretet-házak"-ban a mi testvéreink árvái 
mentetnek meg legtöbbször a teljes elzülléstől 
és elpusztulástól. Két éve mult annak, hogy a 
minister úr a debreczeni árvaház felügyelő-
bizottságának javaslatára megengedte, hogy a 
gyenge és görvélykóros tanító-árvák a csizi 
gyógyfürdőbe vitessenek; akkor 16, a mult 
évben már 28 tanító-árva töltött öt-öt hetet 
Csízen. A minister úr a debreczeni kezdemé-
nyezés áldásos sikerét tudomásul vévén, a nagy-
arányú jótékonyságot az összes árvaházakra ki-
terjeszteni óhajtotta s Csízen a tanítói nyugdíj-
alap tulajdonául egy gyönyörű házas telket vásá-
rolt, s az a közel jövőben úgy fog kiépíttetni, 
hogy ott egyszerre, egy időben 30 árva nyer-
hessen elhelyezést. A minister úr a csizi szana-
tórium vezetését a debreczeni árvaház igazgató-
jára bízta, s a felügyeletet a gömörvármegyei 
kir tanfelügyelő teljesíti. Ezen egyszerűen 
leírt tényekhez ugyebár magyar tanítók, nem 
kell hangzatos frázisokat irni ?, mert a mikor 
e sorokat irjuk, a liála könyei ömlenek az 
előttünk levő papirra s nem hiszszük, hogy 
akadna olyan keményszívű tanító, a ki az 
öröm egy szétmorzsolt könyüjével ne mon-
daná : áldja meg az Isten dr. Wlassics Gyulát, 
a magyar tanítóság legnagyobb jótevőjét! 

= Testi fogyatkozásban szenvedők okta-
tása. A kultuszminister nemrég körrendelet-
ben hivta föl a törvényhatóságokat, hogy a 
siketnémák, vakok és beszédhibában szenvedők 
oktatását előmozdítsák. Kívánatos volna, hogy 
minél több helyen kurzusokat állítsanak föl a 
testi fogyatkozásban szenvedő gyermekek ré-
szére s a tanítást lelkészek és tanítók vállal-
hatják el, a kik a ministertől ezért külön 
jutalomban fognak részesülni. 
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SZUNORA 
Dal a hitről. 

Egyszer volt, hol nem volt — 
Volt egy szegény gyermek, 
Kit a sors kezei 
Mind ütöttél\ vertek. 
Ugy össze gyülemlett 
Szivében a bánat, 
Mint mikor az égen 
Vihorfelhö támad. 

De azért nyugodtan 
Hordozta keresztjét, 
Vágyai mindenkor 
Az Istent keresték; 

balsors haragja 
Szivét összetörte, 
De hite fájáról 
Egy bimbó se tört le . . . . 

Férfi lón a gyermek . . . 
Szilárdult a hitben, 
Kiben lelke bízott : 
Megsegíté Isten. 
Van kicsiny családja 
Melyért élni édes, 
Tisztes munka árán 
Jut a kenyeréhez . . . 

Szőke Duna táján 
Van egy áldott lélek, 
Szeretni foc,om őt 
Míg e földön élek: 
Őszülő tanítóm — 
0 tanított engem, 
Hogy minden bajomban 
Bízzam az Istenben. 

Uh neki nagy kincse 
Volt ez a hit régen, 
És ez a kincs most is 
Meg van nála épen. 
Szüksége van rája, 
Ez a szerencséje! . • . . 
Istenem! Áldásod 
Őszülő fejére! 

(Magyarrégen,) Nagy Lajos. 

\ ké/iiratohasás. 
— Tomcsányi J. könyve. '— 

Vannak kérdések, melyek nem szorulnak 
bizonyít gatásra. Ilyen a kéziratolvastatás is az 
is-kolában. 

A kéziratolvastatást szórványosan eddig is 
gyakoroltuk, de csak úgy mellékesen. Innen 
van, hogy a tanköteleseknek alig 1%-a 
tanulta meg ezt a mesterséget. Pedig hogy 
erre fö tétlen szükség van, a gyakorlati élet 
nap-nap után igazolja. 

Ebben a papirkorszakban minden fontosabb 
ügyet Írással intéznek el. A polgári ügyira-
tokat, hatósági végzéseket s a különféle leve-
leket mind kézzel írják. (Ha ugyan nem 
— géppel. Szerk.) S ebben a sokféle Írásban 
kettő sincs egyforma. Aztán meg az a sok 
„író", a ki az asztal mellett csak úgy gyártja 
az aktákat, egy pillanatig sem gondol arra, 
hogy népünk milliói vájjon el tudják e olvasni 
vagy nem? Főtörekvése abban összpontosul, 
hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb 
halom ügyet intézzen el. A nép, kit élethiva-
tása más irányba terel, természetesen képtelen 
elolvasni azokat az ákombákumokat. így van 
ezzel az iparosok túlnyomó többsége is. 

Ha azt a tömérdek kárt, melyet a kézirat-
olvasásban való járatlanságok okoznak, ki 
akarják kerülni, kénytelenek sürgős munká-
jukat abban hagyva, vagy a paphoz, vagy a 
tanítóhoz, vagy más Írástudóhoz fordulni. 
Gyakran megesik, hogy az Írásban indiskrét 
dolgok vannak, titkok, melyeknek nyilvános-
ságra hozatala a kellemetlenségek egész soro-
zatát idézi elő. Nem ritka az eset, hogy a 
jámbor paraszt busásan fizeti meg levél-olva-
sójának a titoktartást. 

Tomcsányi János ezeken a bajokon akar 
segítem úttörő munkájával. Nem kiván sem 
többet, sem kevesebbet, mint annyit, hogy az 
iskola lássa el útravalóval növendékeit ily 
irányban is. E czélból készítette a ,, Kézirat-
olvasás "-ról szóló könyvét a népiskola IV— 
VI. osztályai és az iparos- és kereskedő-tanu-
lók iskolái számára. 

Ennek a könyvnek igen érdekes még a 
születése is. Szerzője összeirt vagy 30 bizal-
mas levelet, 15 kereskedői levelet, vagy 8 
darab okiratot s ugyanannyi ú. n. beadványt. 
Mikor mindezeket sajátkezüleg és tervszerüleg 
elkészítette, addig járt-kelt, míg fölkutatta a 
tanítók, tanfelügyelők s más alkalmasnak Ígér-
kező médiumok soraiban a szép, jó, kevésbbé jó, 
rossz és nagyon rossz irásuakat. Aztán megkérte 
őket, hogy lennének szívesek eme, vagy ama 
darabot lemásolni. így jutott aztán 80—90 
különféle kézirathoz. Könyve tehát, melyet ifj. 
Nagel Ottó budapesti könyvkereskedő adott 
ki, nem egyébv mint egy érdekes autografikus 
gyűjtemény. (Ara 80 fillér.) 

Az a tanuló, ki az iskolában e gyűjte 
ménynek minden egyes darabját megtanulja 
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olvasni, nem lesz majd az életben kényszerítve, 
hogv egy-egy végzéssel vagy a katona-fiútól 
érkezett levéllel házalni járjon. 

De más fontos czélt is szolgál ez a könyv. 
Megtanítja a gyermekeket a különféle iratok 
szerkesztésére s csinos kiállítására. Még pedig 
nem sablónszerüleg, hanem a könyv fiatal 
olvasóihoz intézett szép levélben. 

Az egyes kéziratok tartalmának tervszerű 
megválasztása alkalmat nyújt a haza. a fele-
baráti szeretet s más erények felébresztésére 
és ápolására. 

Bízvást hiszem, hogy ez a könyv új irányt 
fog meghonosítani iskoláink falai között. De 
ne;n téveszti el hatását az iskolán kívül sem. 
Mert akárhogy szépítsük is a dolgot, a kézirat-
olvasásban való jártasság ráfér édes mindnyá-
junkra ; úrra, parasztra egyaránt. 

Tomcsányi, mondanom sem kell, derék mun-
kát végzett. Méltó mindnyájunk elismerésére 
és támogatására. Rendeljük is meg könyvét 
kiadójától a jövő tanévben úgy az elemi iskola 
IV—VI. osztályai, mint az iparos és keres-
kedő iskolák tanulói számára. Hisz azoknak a 
jóvoltáért fái-adott. 

sz. 

\ szollő-nemesítésről. 
Egy öreg, tapasztalt délmagyarországi szőllő-

termelőtől lestem el a következő gyakorlati 
fogásokat. 

Oszszel, mikor a vadszőllő egyik fajtája, a 
r ipari a portalis, elhullatja veresbe játszó sárgás 
leveleit, vékony vesszőit kertész ollóval lemetszi, 
nagyjában megtisztogatja s elvermeli. Január 
vége felé szalmával behinti, hogy az ólmos eső 
kárt ne tegyen bennök. 

Kora tavaszszal 75 cm. mélyen a földet 
fölforgatja. Ha e munkájával készen van, az 
elvermelt vesszőket kiszedi, alaposan megtisz-
tít ja s 80 cm. hosszúságra elvagdalja. A vesz-
szők gyökérképző részén, tehát a vastagabb 
végén, a bogon keresztül oly metszést végez, 
hogy ez által az ú. n. gát meg ne sérüljön. 
A bog alatt tehát nem hagy véget, mert jól 
tudja, hogy az gyökeret nem hajt, legfölebb 
a penésznek ad helyet. A megtisztított vesz-
szőket kévékbe köti s ültetés előtt 6—8 napig 
vízbe állítja. Az ültetést április közepétől 
május közepéig végzi. 

Az elültetett vesszőknek a földből kiálló 
végeit behantolja, hogy a szél és nap a sze-
meket ki ne szárítsa. Nyolcz nap múlva a 
hantokat elegyengeti s a vesszőket egy-két 
szemre visszametszi. Aztán alaposan megka-
pálja. A kapálást egy nyáron négyszer, ötször, 
sőt hatszor is megismétli, hogy a föld min-

dig puha legyen s alkalmas a levegő befoga-
dására. 

A hajtásokat őszszel 1—2 szemre vissza-
metszi. E szemekből tavaszszal erőteljes hajtá-
sok törnek elő, melyek junius második felétől 
kezdve már alkalmasak a nemesítésre. A ne-
mesítésnél az ú. n. párosítást használja. Még 
pedig minden hókusz-pókusz nélkül; tehát 
nem úgy, mint egykor Fekete Pál szőllőszeti 
vándor-tanár. 

Az én emberem a vadvesszőnek minden 
lombját eltávolítja; sőt az elméleti tudomány 
ellenére beretva-éles késével még a szemeket 
is lemetszi, mi által azt éri el, hogy oldalhaj-
tások nem keletkezhetnek s a nedv közvet-
lenül az oltógalyba tódul. Az így előkészített 
alanyt oly helyén, a hol sem nem fás, sem nem 
törékeny-gyenge, ferdén átmetszi. Hasonló met-
szést tesz a megfelelő vastagságú oltógalyon 
is. Az oltógalyon egy, legfölebb két szemet 
hagy; a többit vízszintes metszéssel eltávo-
lítja. Most a kettőt szépen összeilleszti (páro-
sítja), s kaucsuk-szalaggal, melyet most már 
e czélra minden valamire való üzletben árul-
nak, keze ügyes fogásával körülköti. 

E szalagnak az az előnye, hogy nem vág 
bele az oltvány húsába, mint a pamut, vagy 
a hárs; nyolcz nap múlva, tehát, mikor a 
hegedés bekövetkezett, magától hull le. Erős 
napfényben néha korábban is. Hogy ez be ne 
következzék, szőllőlevéllel lazán befödi. Az 
ilyen oltásból 9 5 % föltétlenül megfogamzik 
s húsz-huszonöt évig termőképes. (A. fás 
oltás termőképességét negyven évre teszik.) 

A megfogamzott galyak bámulatos gyorsan 
fejlődnek. Dús lombozatuk miatt azonban a 
szél sok kárt tehet bennük. Azért emberem 
hárssal karókhoz erősíti s fölösleges lombjuk-
tól megszabadítja őket. 

Augusztus vége felé tövüket földdel föltölti, 
hogy homlításkor hajlékonyabbak legyenek. 
Szeptember vége felé az oltványokat az anya-
tőkék mellett úgy homlítja el, hogy a föld-
ből csak a nemesített részük maradjon ki. 
Különben ezek is gyökeret fognak. Ily hely-
zetben valamennyi oltvány vadrésze a követ-
kező április közepéig gyökeret ver s az anya-
tőről lemetszve, mint gyökeres vesszőt ülteti 
állandó helyére, hol már ugyanazon évben 
megörvendezteti őt pár édes fürttel. 

Az öreg tőkék régi helyükön maradnak s 
a második évben már 8—10 oltásra alkalmas 
vesszőt hoznak. 

A szőllő további mívelése, bár fölötte érde-
kes, nem tartozik czikkem keretébe. 

(Újpest.) Szewtgyörgyi Lajos. 

e£>sfe<3o— 
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HIÍATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání to t ta : Schlicter Lajos 

győri lakos műépítésznek, a ki a czakóházaí 
áll. el. isk. építéséhez 20.000 darab téglát 
adományozott. 

Kinevezte: Horváth Miklós oki. tanítót, a 
galgói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ifj. Bakó 
Dániel, Rozsondai István és Spránitz Mária 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt az etédi áll. el. 
népisk. hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé, az 
igazgatói teendők ellátásával ifj. Bakó Dánielt 
bizvameg; Haraszthy Jolán oki. tanítónőt a nagy-
bereznai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Angyalffy Janka oki. óvónőt a nagy-bajomi 
áll. óvóhoz óvónővé; Lőrinczy Béla oki. tanítót 
a homoród-keményfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Kiss Etel oki. tanítónőt a karán-
sebesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Farkas 
Flóra oki. tanítónőt a zólyom brezói áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Seressné-Erdős 
Paulina oki. tanítónőt a békéscsabai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Strasser Elvira oki. 
tanítónőt a makkos-jánosi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Golka Róza oki. tanítónőt a 
nagy-kováesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Tajthy Boriska oki. tanítónőt a nagy-lucskai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Török Ferencz 
és Szalontai Albert oki. tanítókat a bözödi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Marikovszky 
Gyula oki. tanítót a kibédi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Endre József oki. tanítót a zimánd-
újfalui áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Druhora 
Gábor és Barthel Hermin oki. tanítót, ill. tanító-
nőt a puszta-kaláni áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé, az igazgatói teendők 
ellátásával Druhora Gábort bizva meg; Egei 
Róza oki. tanítónőt a zay-ugróczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Sárközy Margit körmendi áll. 
polg. isk. h.—tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a 
XIV fizetési osztályba segédtanítónővé. 

Áthelyezte: Hegyi Pál siklódi áll. el. isk. 
tanítót a puszta-kaláni áll. el. isk.-hoz; Burián 
Albert kibédi áll. el. isk. tanítót a kilyéni áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Pap György 
kiljéni áll. el. isk. tanítót a kispest-szent-
lőrinczi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Hladny Mariska esicsmáni áll. el. isk. tanítónőt 
a turó-tridvori áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben; Kubányi Etel turó-tridvori áll. el. isk. 
tanítónőt a majdáni áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Vaka Miklós langenfeldi és 
Ankics Arkadia vracsevgaji közs. el. isk. taní-
tókat kölcsönösen; Marc Hedvig zólyom-
brezói áll. el. isk. tanítónőt a soroksári áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Stefanovitsné-
Klutovszky Gizella majdáni áll. el. isk. tanító-

nőt az erzsébetfalvi áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Péterffy József zalaegerszegi áll. 
gazd. szaktanítót a kis-kun-dorosmai áll. el. 
iskolával kapcsolatos gazd. ism. iskolához jelen 
minőségében; Makayné-Pekó Valéria kis-kun-
dorosmai áll. el. isk. tanítónőt a békés-csaba-
erzsébethelyi áll. el. iskolához jelen minőségé-
ben; Makay István kis-kun-dorosmai gazd. 
szaktanítót a békéscsabai áll. el. iskolával 
kapcsolatos gazdasági ismétlő-iskolához jelen 
minőségében; Kaszap Kornél és Kaszapné-
Madarassy Olga kispest-szent-lőrinczi áll. el. 
isk. tanítót, illetve tanítónőt a tolnai áll. el. 
iskolához jelen minőségökben és az igazgatói 
teendők ellátásával Máté Károly ottani áll. el. 
isk. tanítót bizta meg; Sztupka Margit holu-
binai áll. el. isk. tanítónőt a kis-kun-dorosmai 
áll. el. iskolához jelen minőségében; Apor 
Berta soroksári áll. el. iskolai tanítónőt az 
erzsébetfalvi áll. el. iskolához jelen minőségé-
ben ; Veress Lajos bágyoni áll. el. isk. tanítót 
a siklódi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Jezerniczky Mária nagy-lucskai áll. el. isk. 
tanítónőt a csicsmáni áll. el. iskolához jelen 
minőségében. 

Végleg megerősí te t te : Petrovits Jelena 
torontálszigeti közs. el. isk. r. tanítónőt jelen 
állásában; Dimitrijevits Zorka gardinovczei 
közs. el. isk. r. tanítónőt jelen állásában; Békéi 
Ignácz fiumei áll. polg. isk. igazgató tanítót 
igazgatói minőségében; Szerbu Szofron prili-
peczi közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Lazareszku Zahariás pattási közs. el. isk. r. 
tanítót jelen állásában; Bozsinka János prili-
peczi közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Kuthy István 
dunaföldvári munkaképtelen ev. ref. tannó 
részére évi 780 koronát; Csernay Mór alsó-
mérai r. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
740 koronát; Homek Frigyes szirki munka-
képtelen ág. h. ev. tanítónak évi 960 koronát; 
Ilg Frigyes ó-kéri munkaképtelen ág. h ev. 
tanítónak évi 1000 koronát; Klein Samu dob-
sinai munkaképtelen közs. polg. isk. tanítónak 
évi 2024 koronát; Ardelmn Filimon kiszindiai 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 840 
koronát; Dlabács János markazi róm. kath. 
tanítónak évi 500 koronát; Juhász Pál kun-
hegyesi munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
860 koronát; Rohay János békéscsabai róm. 
kath. tanítónak évi 1120 koronát; Zsilli Dániel 
nagy-székelyi munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 1300 koronát; Juhász Ágoston szegedi 
közs. isk. tanító részére évi 700 koronát 
ideiglenesen; Herbály István kunhegy esi munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 1040 
koronát; Schiszler Izabella temesvári közs. 
tanítónő részére évi 1220 koronát; Vlasics 
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András vodniki munkaképtelen r. kath.. tanító 
részére évi 700 koronát. 

Segélj- , ill. gyámpénzt utalványozott : 
néh. Dujka Yincze ikoldai nyug. g. kath. 
tanító özvegye, szül. Francz Rózának évi 
300 koronát; Vancsa János falu szlatinai volt 
g. kath. tanító özvegye, szül. Montleó Annának 
és Miklós nevű kiskorú árvájának évi 525 
koronát; Dapsy Kálmán szeghalomi volt óvó 
özvegye, szül. Almássy Máriának és 4 kiskorú 
árvájának együtt évi 1006 korona 64 fillért; 
Supkégel István szabad-szent-tornyai ág. h. ev. 
tanító özvegye, szül. Droppa Karolinnak és 
Aladár kiskorú árvájának évi 610 korona 
16 fillért; néh. Bodnár András selmeczbankaí 
ág. h. ev. tanító özvegye, szül. Urbánszky 
Annának évi 391 koronát; Deutsch József 
doláczi közs. volt tanító özvegye, szül. Ehardt 
Annának évi 480 koronát. 

Árvaházba való fölvételét e l rendel te : 
néh. Dapsy Kálmán volt szeghalmi közs. óvó 
Anna nevű áriájának a kecskemétibe; Bajzák 
István volt duna-adonyi r. kath. tanító Dezső 
és György nevű árváinak a kecskemétibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
[xl A Délniagyarországi Tanítóegyesület 

folyó hó 2. és 3. napjain tartotta meg 35. évi 
nagy-, illetőleg közgyűlését Dettán. A nagy-
gyűlésre, melyet folyó hó 1.-én választmányi 
ülés előzött meg, az egyesületnek mintegy 700 
tagja sereglett össze Detta nagyközségben, 
mely nagy vendégszeretettel fogadta a taní-
tóságot. A nagygyűlésen JFZassirs ministert 
Sébeszta Károly kir. tanácsos, temesmegyei 
tanfelügyelő képviselte. Megjelentek: Molnár 
főispán, Kabdebó alispán, Karácsonyi Jenő gr. 
orsz. képviselő, Mayer Károly orsz. képviselő, 
Berecz Gyula turóczi, dr. Szabó Mihály torontáli 
kir. tanfelügyelők, Sziklai, Faragó és dr. Marton 
kir. segédtanfelügyelők. Lapunkat Ujváry Béla 
képviselte, a ki az Orsz. Biz. és az Eötvös-alap 
nevében is üdvözölte a nagygyűlést, melyet 
Schenk Jakab nyitott meg a vendégek üdvöz-
lésével, a mi a viszontüdvözlésekkel, illetőleg 
köszönetekkel együtt összesen 40 perczig 
tartott. Nagy lelkesedést keltett a minister 
képviselőjének: Sébeszta kir. tanfelügyelőnek 
a beszéde, melyben a minister rokonszenvéről 
biztosította a tanítóságot. — Az előadások 
sorát a budapesti mentőegyesület kiküldött 
orvosának: dr. Körmöczinek az előadása nyi-
totta meg az első segélynyújtásról balesetek-
nél. Az előadó gyakorlatilag mutatta be a 
megsebesüléseknél nyújtandó első segélyt, a 
sebek bekötözését stb. A második előadó 
Dóid István volt, a ki a tanító köztisztviselői 

voltát fejtegette. Délután 1 órakor társas ebéd 
volt, melyen a fönebb említett vendégek is 
megjelentek, délután 3 órakor pedig 80 kocsin 
mintegy 350-en Topolyára rándultak ki, a hol 
gróf Karátsonyi Jenő rizstelepét tekintették 
meg. A társaságot a gróf gazdagon megven-
dégelte. Az nap este a meglepően szép dettai 
(Kratzer-féle) parkban jól sikerült műkedvelői 
előadás és tánez volt. — Julius 3.-án foly-
tatták a nagy- és megtartották a közgyűlést. 
Gyenis Antal az állami iskolák új gondnok-
sági utasítását ismertette, Móricz Júlia meg 
„ leány ne velésünk" - ről értekezett. Ajánlotta, 
hogy az elemi iskola tantárgyai közé a leányok 
számára a nevelés- tanítás fölvétessék ezt azonban 
a nagygyűlés szótöbbséggel nem, fogadta el. A 
„népiskolai tanulók havi osztályzatáról peda-
gógiai szempontból" Lukász Ferencz olvasott 
föl s a havonkénti osztályozást, a havi értesítő 
kibocsátását és a „kitűnő" érdemjegyet fölös-
legesnek mondotta. — Scliindélmann Laura arra 
a kérdésre igyekezett megfelelni, hogy „miért 
van korlátozva a nő működési köre a tanítás 
terén?" Azt kivánja, hogy a leányiskolákhoz 
mindenütt nő-igazgatók alkalmaztassanak, de 
sőt a kir. tanfelügyelőségeknél is az egyik 
segédtanfelügyelő nő legyen (!), sőt a minis-
teriumban is legyenek nők alkalmazva. Ezeket 
a merész „tételeket" a nagygyűlés nem fogadta 
el. A „gazdasági iskolákról" a gazdasági szak-
osztályban Dorner József tartott fölolvasást. — 
A közgyűlésen az egyesület kebli ügyeit intézték 
el; foglalkoztak a szeptember 1.-én megnyitandó 
internátus ügyével (melybe 40 tanulót vettek 
föl), segély-egyesületök dolgaival, alapszabály-
módosítással, tisztújítással stb. Délután a taní-
tóság a kegyelet jelét rótta le. Testületileg 
kivonultak Jaeger Péter tanító sírjához és 
síremlékét megkoszorúzták. — Julius 4.-én 
reggel az egyesület tagjai közül mintegy 250-en 
külön vonaton tanulmányi kirándulásra mentek 
a Szepességbe. Programm szerint 5—8.-án 
kirándulásokat tettek a Tátrában, Poprádról 
és Tátrafüredről kiindulva s 10.-én részt vettek 
a Szepesi Tanítóegyesület 50. közgyűlésén 
Lőcsén. A kirándulók csak folyó hó 11.-én 
utaznak haza Ruttkán át. (L.) 

X Az Orsz. Izr . Tanítóegyesület, mely 
csak minden harmadik évben tart közgyűlést, 
f. hó 2. és 3.-án ülésezett Budapesten. A 
gyűlést Kornfeld Gyula vezette, a ki elnöki 
beszédében visszapillantott az egyesület három 
évi cziklusára. Konstatálta, hogy az egyesület 
megfelel hivatásának. Elegendő mértékben 
vannak anyagi forrásai, a mennyiben az új 
iskolai könyvek kiadásával tetemes bevételre 
tett szert. Végül higgadt tárgyalásra kérte a 
tanítóságot. Erdős Jakab bajai igazgató „a 
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magyar zsidó iskolának felekezeti és nemzeti 
föladatairól" értekezett. Az ideális iskola képét 
rajzolta meg; hogy zsidó maradjon és magyar 
legyen: ez a magyar zsidóság létérdeke. A 
legnagyobb áldozatok árán is fönn kell ezt 
tartani. Kuthi Zsigmond debreczeni igazgató a O O 
a magyar zsidó felekezeti tankönyv-irodalmat 
ismertette, különös tekintettel az egyesületi 
kiadványokra. Hajnal Jakab egyesületi titkár 
jelentéséből kiemsljük, hogy az egyesület bevé-
tele évi 50.000 korona, vagyona 150.000 
korona. Ebből özvegyeknek, segélésre, irodalmi 
ösztöndíjakra, havi közlönyre és monográfiákra 
40.000 koronát költenek évenként. Az egyesület 
tagjainak a száma 550 Tudomásul vették. A 
gyűlés Özer Zsigmond nevére 2500 koronás 
alapítványt létesített. A Szántó féle irodalmi 
alapítványt Mandl Bernátnak Ítélte oda, de ez 
Nagy József és Lövi Simon javára lemondott 
a jutalomról. Tiszteletbeli tagoknak megválasz-
totta Lövy Mórt, ki 100.000 koronát adott a 
biblia-fordításra és Réti Mór műegyetemi 
tanárt. A közgyűlés azután az alapszabályok 
módosítását tárgyalta. 

=fc A Gömör-kishontvármegyei általános 
tanítóegyesület julius elsején tartotta rendes 
évi közgyűlését Rozsnyón. A gyűlésen körül-
belül háromszáz tanító volt jelen. Hámos 
László főispán, Bornemissza László alispán és 
Józsa Antal kir. tanfelügyelő a gyűlésen 
kiosztották azokat a díjakat, melyeket a köz-
oktatásügyi minister és Gömör-Kishont vár 
megye törvényhatósága adott a magyar nyelv 
sikeres tanításában és terjesztésében kitűnt 
tanítók jutalmazására. A Fáy-féle alapítványból 
270 korona jutalmat kapott Dombos Mihály 
andrássyfalvi tanító, a nemzeti alap és a 
ministerium száz-száz koronás jutalmait pedig 
a következő tanítók kapták: Danis János 
(Ratkó), Lipták Endre és Fcrencsik József 
(Kokova), Gaál János (Tiszolcz), Szoják Endre 
(Hankova), Szabó Károly (Turcsok), Szivák 
Dániel (Szilistye),í7enfe,? Endre (Jolsva), Frenyó 
Dániel (Nyustya). Józsa Antal kir. tanfel-
ügyelő és Bornemissza László alispán buzdító 
beszédeket intéztek a tanítókhoz és beszédük-
ben elismeréssel- emlékeztek meg arról, hogy 
a tanítók tót anyanyelvű növendékeiket oly 
sikerrel oktatják, hogy mire az iskolából 
kikerülnek, tökéletesen értenek és beszélnek 
magyarul. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Obrincsák K. A Tanítók Tanácsadójában 

nyíltan megmondottuk, hogy az államsegélyes 
tanító özvegye részére rögtön kell folyamodni 
az államsegély megfelelő részének folyósításáért. 

Jelen esetben, midőn még a tanítót szolgálata 
után illette az államsegély, a megfelelő rész, 
miután az államsegély csak a tanító halála 
után érkezett le, lehet hagyaték tárgya a köz-
ségi jegyző állítása szerint. De az a rész az 
örökösöknek kiadandó a nélkül, hogy ez az 
özvegyi félévi segélyt legkevésbbé is zavarná. 
Folyamodjanak az özvegy és árvák részére 
törvényszerű ellátásért. — Tiszay Ií. A tanítói 
korpótléknak a nyugdíjba való beszámításáért 
a közokt. min. hoz kell folyamodni. A nyug-
díjügyben tüzetes útbaigazítást ad a Tanítók 
Tanácsadója. Ha a nyugdíjigény megállapítá-
sánál tévedés történt volna, ennek helyre-
igazításáért folyamodjék a közokt. min.-hoz. — 
Cz. J . Váth. 1. Az Eötvös-Kollégiumba a kér-
vények a ministerre czímzendők, de úgy tudjuk, 
hogy már elkésett vele. 2. A Tanítók Házába 
f. hó 15.-ig lehet folyamodni s eredeti okmá-
nyok helyett hiteles másolatokat is lehet mellé-
kelni. (A ki gyors választ óhajt: mellékeljen 
czímzett lev.-lapot, mert a Tanácsadóból a 
válasz, túlszedés miatt, gyakran kiszorul.) — 
R. M. Az iskolaszéki kiküldött, mint elnök, 
a vizsgálaton intézhet kérdést a tanulóhoz a 
kiszabott tanterv keretén belül. Ha a tanító 
megszégyenítését czéloznák a kérdések, ez oly 
rosszakarat, mely ellen a hitközségnél keressen 
orvoslást. Esetleg kérje a kir. tanfelügyelő 
támogatását. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Wlassics Gyula vallás- és közok-

tatásügyi minister folyó hó 8. án hosszabb 
tartózkodásra a Tátrába utazott. A minister 
úr szept. közepéig nem tart kihallgatást. — 
Molnár Viktor min. tanácsos, elnöki titkár 
folyó hó 6.-án hat heti szabadságra utazott. 

— Világ folyása. Az országgyűlés kép-
viselőháza a nyári szünet előtt f. hó 6.-án 
tartotta utolsó ülését. Szept. 3.-ig most mái-
teljes szünete lesz a képviselőháznak. — 
A német birodalom elvesztette harmadik kan-
czellárját: Hohenlohe-Schillingfürst Klodvigot, 
Caprivi utódját, a ki f. hó 6.-án reggel Ragaz-
ban, egy svajczi kis fürdőhelyen, nyolczvankét 
éves korában meghalt. A volt kanczellár ener-
giáját, államférfiúi talentumát hosszú köz-
pályáján, szűkebb hazájában: Bajorországban, 
továbbá a diplomácziánál, azután Elzász-Lotha-
ringiában, mint helytartó, eléggé kitüntette. 
Mindenütt lelkiismeretes buzgalommal igveke-

O O./ 
zett előmozdítani hazája érdekeit és a német 
birodalom újjászületésének és kiépítésének 
történetében tiszteletreméltó helyet biztosított 

; magának. — A délafrikai szabadságharca a 
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búrok részéről bámulatos kitartással és siker-
rel foly tovább. Az angolok nem bírván a búr 
harczosokkal, az angol névnek nem nagv di-
csőségére a védtelen búr asszonyokon és 
gyermektken töltik ki bosszújokat s ezért 
Leyds brüsszeli búr ügyvivő most Krüger elnök 
nevében jegyzéket küldött a hatalmaknak, 
a melyben tiltakozik a búr asszonyokkal és 
gyermekekkel való kegyetlen bánásmód ellen. 
Bizonv-bizony itt volna már az ideje, hogy az 
európai konczert megfújja a takarodót az 
angoloknak, a kiknek „világhatalma" már 
közel két éve küzködik és nem bír a vitéz 
búrokkal! Most már a józanabb angol politi-
kusok nyíltan is kárhoztatják Chamberlain 
rablóhadjáratát. 

— Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segély-
egvesület) a Tanítók Háza ügyében f. hó 11.-én 
d. u. 4 órakor a „Ferencz József Tanítók 
Háza" tanácstermében gyűjtő- és kezdő-bizott-
sági ülést, f. hó 15.-én d. e. 10 órakor pedig 
ugyanebben az ügyben a VI. ker. felső-erdősori 
el. iskola tornatermében rendkívüli közgyűlést 
tart. A Budapesten időző és a főváros közel-
ségében lakó tagokat az elnökség szives meg-
jelenésre kéri, mivel e gyűléseken fontos ügyek 
kerülnek döntésre. 

— A Ferencz József Tanítók Házába és 
az Eötvös-alap ösztöndíjaira f. hó 15.-ig lehet 
pályázni. Az Eötvös-alap elnöksége ez úton is 
figyelmezteti erre az érdekelteket, még pedig 
azzal a hozzáadással, hogy julius 15.-én túl 
beérkező kérvényeket nem fog tárgyalás alá 
venni. A jótétemények számához mérten kilá-
tással csak azok pályázhatnak, a kik az Eötvös-
alapnak már évek óta tagjai. 

— A komáromi földmíves-iskola fölava-
tása. Junius 30.-án nyitotta meg Darányi 
Ignácz dr. földmívelési minister ünnepiesen a 
komáromi új földmíves-iskolát. Sárközy Aurél 
főispán, a vármegyei gazdasági egyesület elnöke 
üdvözölte a ministert. Darányi minister vála-
szában megköszönte a kitüntető fogadtatást és 
Sárközy főispánnak a törvényhatóság gazda-
ságai iránt tanúsított fáradhatatlan tevékeny-
ségét. Szép szavakkal vázolta a földmíves-iskolák 
czélját, mely nem lehet egyéb, mint a kisgazda-
közönséget meggyőzni a tervszerű és okos 
munka szükségéről. „Ismerve a magyar faj és 
a nép kitűnő képességeit, melylyel a többi 
nép sorából oly fényesen kiválik, — fejezte 
be a minister beszédét, — erősen meg vagyok 
győződve, hogy az unokák sokkal boldogabbak 
lesznek, mint az a nemzedék, melyben élünk." 
Zajos éljenzés fogadta Darányi beszédét, mely 

után Ferenczy Károly igazgató kalauzolása 
mellett megtekintette az iskolának mintaszerű 
berendezését, tantermeit és gazdasági fölsze-
relését, majd az iskola külső gazdaságát járta 
be és útjában mindenkihez intézett néhány 
szives szót. A fölmívesektől gazdaságuk felől 
tudakozódott, a vármegyei és városi előkelősé-
gekkel pedig helyi ügyekről beszélgetett. A 
minister még megtekintette Karvas Emil fő-
erdész erdősítési kisérleteit. 

— Közoktatók gyűlései. Julius első nap-
jait a pedagógusok foglalták le a maguk, ille-
tőleg tanácskozásaik számára. Budapesten gyű-
léseztek a közép-, polg. iskolai és izr. el. 
iskolai tanítók, a vidéken a dél magyarországi 
és gömörmegyei tanítók. A középiskolaiak a 
középiskola fölügyeletének és vezetésének kér-
désével, a „szabad egyetem" ügyével, a helyes-
írás tengeri kígyójával, az ifjúság erkölcsi 
nevelésével és a felekezeti tanárok bajaival 
foglalkoztak. — Az Orsz. Polgári Iskolai Egye-
sület f. hó 3.-án tartotta meg jubiláris köz-
gyűlését a tagok élénk érdeklődése mellett. 
Lád Károly elnök melegen üdvözölte a meg-
jelent kartársakat és a minister képviselőjét: 
dr. Morlin E. oszt.-tanácsost, a ki hangsúlyozta, 
hogy a polgári iskolák reformja már előre-
haladott stádiumban van. Bó'czey István dobsinai 
polgári iskolai igazgató a polgári iskolai egye-
sületnek 25 éves történetét vázolta s Kovács 
János dr. pedagógiumi tanár az egységes pol-
gári iskoláról értekezett, a mely tárgyhoz aztán 
többen hozzászóltak. Bertalan Gyula (Zsombolya) 
a magyar történelem szemléltetve tanításáról 
tartott előadást, az újabb fizikai eszközökről 
pedig Képessy Imre fővárosi polgári iskolai 
tanító értekezett. Végül Volenszky Gyula titkár 
tette meg bejelentéseit. 

— „Egységes Nemzeti Közoktatás" Ily 
czímű egyetemes pedagógiai folyóiratot szer-
keszt Deme Károly Szombathelyen. A hozzánk 
beküldött juliusi szám tartalmas és változatos s 
a következő értekezéseket tartalmazza: Deme 
Károly: A társadalmi élet szelleme és az iskola. 
Szalag Pál: Az én beköszöntőm. Machay 
Vendel: Magyar nyelvtanítás a nemzetiségi 
vidékek polgári iskoláiban. Pálinkás Béla: 
Vallástani ferdeségek a népiskolában. Kecsethy 
Gyula: A vallás erkölcsi nevelésről. F. L. dr.: 
A mi középiskoláink. Spectator: A jubiláris 
közgyűlés előtt. Különféle. Irodalom. A folyó-
irat évfolyama juliustól juliusig terjed s havon-
kint egy-egy szám jelenik meg belőle. Előf. 
ára: egy évre 8, félévre 4 K. Kiadóhivatal: 
Szombathely, Széli Kálmán-u. 11. sz. — Ajánljuk. 

— Fürdökedvezmény áll. taní tók részére. 
Az áll. tanítók orsz. egyesületének tagjai ré-
szére az egyesület az alábbi kedvezményeket 
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eszközölte ki; megjegyezzük, hogy a kedvez-
mények a főszezonra is kiterjednek, mert azon-
kívül csaknem minden fürdőigazgatóság 50% 
engedményt ad. Kedvezmények: Vihnye fürdő 
és lakbérből 20°/o. — Tarosa-fürdő, a hozzá-
intézett kérelmet eddig is kedvezően intézte 
el, kedvezményért hozzá kell folyamodni. — 
Lipik augusztus 1-től egyleti igazolványra ad 
kedvezményt, kérelem hozzá intézendő. —-
Koritnica az egész idény alatt lakás, gyógy-
hely, zene- és fürdődíjakból 15°/o-ot ad. — 
Gyertyánliget az egész idény alatt minden díj-
fizetésből 30°/o-ot enged. — Pöttyén arról 
értesít, hogy a tanítók részére adat dó kedvez-
ményeket a vallás- és közokt. minister úr ren-
delkezésére bocsátotta, oda kell folyamodni. — 
Trencsén-Teplicz a fürdőből 50%-ot nyújt a 
tanítóknak a főszezonban is, de egyúttal arról 
értesít, hogy a gyógy- és zenedíjakat az alispán 
felére szokta redukálni, ha ezért hozzá folya-
modnak s ajánlja, hogy az állami tanítók leg-
jobban teszik, ha a megyei szanatóriumba 
kérik magukat fölvétetni, a hol 50 kr napi-
fizetés mellett különszobát, reggelit, ebédet, 
orvost és patikát kapnak s a fürdőket szinte 
féláron. Kérvények Baross Jusztin alispánhoz 
melléklendők bélyegmentesen, ugyancsak bé-
lyegmentes orvosi bizonyítványnyal. A folya-
modások már május hóban beadandók, bár 
mindig lehet folyamodni. 

— Kérelem. Az állami tanítók országos 
egyesületének azon tagjait, kik egy és több 
évről tagsági díjjal hátralékban vannak, arra 
kérem, hogy e hó folyamán tagdíjhátralékaikat 
annyival inkább fizessék ki, mert ellenök az 
alapszabályok legszigorúbb intézkedését kell 
foganatosítanom, a mit én nagyon szeretnék 
elkerülni. Pénztáros Józsa Dániel állami tanító 
Új-Pesten. Debreczen, 1901 julius 3. Kozma 
László, egyesületi elnök. 

— Fölvétel kisdedóvónő-képzőbe. Az esz-
tergomi érseki kisdedóvónő - képző - intézetbe 
fölvételt kérő növendékek a bibornok herczeg-
primás ő eminencziájához intézett folyamodvá-
nyukat, aug. 15.-ig küldjék Számord Ignácz 
igazgatóhoz Esztergom. Melléklendők: a) ke-
resztlevél; b) a legutóbbi két tanévről iskolai 
bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány a testi 
épségről; d) a második védhimlőoltást igazoló 
bizonyítvány; e) erkölcsi bizonyítvány a saját 
plébánosától. Folyamodók aug. 31.-én d. e. 
8 órakor jelenjenek meg az intézetben. Az 
intézetben internátus nincs; a növendékek 
32 — 36 koronáért tisztességes családoknál 
hónaponkint teljes ellátást kaphatnak. 15 ta-
nuló az alapító bíboros herezegprimás ő emi-
nencziája különös kegyéből ingyenes élelme-
zésben részesül. 

— Rövid liirek. Sírkő-leleplezés. Az aradi 
izr. temetőben a m. héten leplezték le Szilágyi 
Albert tanító síremlékét, melyet az elhunyt 
kartársai a maguk körében eszközölt gyűjtés 
útján állítottak föl. — Új leányiskola 11 ód-
mező- Vásárhelyen. A hódmezővásárhelyi nő-
egyesület küldöttsége járt a minap Csáky 
Károly gróf váczi megyéspüspöknél, a kitől 
egy leánynevelő-intézet fölállítására kértek 
engedélyt. A küldöttség kedvező választ vitt 
haza. A leánynevelő-iskola czéljaira 205.449 
korona gyűlt össze. Az intézetben négyosz-
tályú polgári, kétosztályú felsőbb leányiskola 
s egy négyosztályú elemi iskola lesz. Konviktus 
is le^z az intézetben, a melyben egyelőre 50 
tanuló kap ellátást. Az egyházközség évenkint 
2000 koronát ad az iskolának. — Magyar 
Szövetkezők Lapja cz. havi folyóirat jelenik meg 
Liptó-Likavkán Janovcsik István szerkesztésé-
ben. Előfizetési díja egész évre 6 K. Első száma 
juliusban jelent meg. Ez a folyóirat hivatva 
van 600 fogyasztási és mintegy 400 tej-, 
bor-, értékesítő és egyéb rokon szövetkezet 
számára hasznos útmutatóul szolgálni. — 
Menedékház vezetésére képesítő vizsgálat lesz f. 
hó 15.-én a késmárki közs. óvodában. Kérvé-
nyileg dr. Hajnóczi József kir. tanfelügyelőhöz 
kell fordulni. — A gömöri ág. hitv. ev. egyház-
megye tanítóegyesülete f. hó 14—15. napjain 
tartja Jólsva városában II. r. évi közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: svábócz-batizfalvi ág. ev. tanítók gyűj-
tése 12 K. (ehhez adtak: Kalina Samu, Szla-
bóczky Lajos, Surina Pál, Klinga Ágost, 
Hlavács Samu és Kncsera János); módi áll. 
iskolások mulatságának jövedelme 6 K. 20 f. 
(bek. a módi áll. isk. igazgatóság); Hetényi 
Bódog (Miskolcz) 3 K.; Nyitravölgyi Lapok 
szerkesztősége 10 K.; Szentkereszty Tivadar 
1 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrrak 
(VII., Wesselényi-u. 52.) 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tarta lom : A tanítók továbbképzése. Burián 
Albert. — Az elemi iskolai ifjúsági könyvtárak. — 
A talált gyermekekről. K. Nnqy Sándor. — Az új 
század népiskolája. Téiilás Lajos. — A tanítóegyesü-
leti élet fejlesztése. Zahumevszky István. — Tanerő, 
beiskolázás, egylet. Éles Károly. — Szünóra: Dal 
a hitről. (Vers.) Nac/y Lajos. — A kéziratolvasás, sz. — 
A szőllő-nemesítésről. Szentgyöryyi Lajos.— Hivatalos 
rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József, 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat a zalabai ev. ref. kántortanítói elő-

könyörgői állásra. Fizetése: készpénz 30 korona; 
buza 12 szapu; 7 kat. hold föld; 108 korona 98 
fillérnek kamata ; 4 öl keményfa, az egyház vágatja ; 
4 akó bor, míg általános bortermés lesz, helyette 
4 szapu buza ; tandíj rendes iskolásoktól á 0 korona ; 
ismétlősöktől 40 korona, község fizeti; 86 korona 
államsegély; kommnnió-kenyérért és borért 2 szapu 
buza; vagy mindezek helyett 800 korona, V> évi 
előleges részletekben. Kérvények julius 30-ig nagyt. 
Juhász Fái esperes úrhoz küldendők Nagy-Salló 
(Barsmegye). (605—111-3) 

Az ó-turai ág. hitv. ev. egyház három okleveles 
tanítót keres az alsóbb osztályok számára és pedig: 
egyet a városi, egyet a papradi és egyet a dubravai 
irtvány iskolájához. A fizetés egyenkint 800 korona, 
lakás és két öl bükkfa hazaszállítással. Kívántatik: 
keresztény életmód és a tót nyelvben teljes jártas-
ság. Kérvények az ó-turai (Nyitramegye) egyház 
hivatalához folyó évi julius hó 25-ig küldendők. 
Öulik Lajos, ev. lelkész. (618-111—3) 

Báró Harkányi Frigyes úr zemplénniegyei takta-
harkányi uradalmában fentartott tanyai r. kath. 
iskolában a tanítónői állás megüresedvén, az azonnal 
betöltendő. Illetmények : 500 korona készpénzfizetés, 
5 hektoliter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter 
árpa, 1 hold tengeri föld és minden tanköteles után 
2 korona (ca 120 korona), kert-használat és fűtőanyag. 
Bizonyítvány-másolatokkal fölszerelt pályázatok az 
uradalom központi irodájához intézendők. Budapest, 
VI. Andrássy-út 4. sz. ' (622-111 3) 

Ráczkeresztúri államilag segélyzett községi nép-
iskolánál egy férfi-tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 762 korona, 1 öl keményfa, egy 
bútorozott szoba. Kötelme: a négy tanítóval bíró 
iskolánál, egy osztályt és a fiú-ismétlőt oktatni. 
Pályázhatni julius 25-éig, az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. A folyamodványok az iskolaszékre 
czímezve, Rácz-Kereszturra (Fejérmegye) küldendők. 
Keresztes (íyörgy, elnök. Kóesi Mayer Gyula, ig.-
tanító. (652—II—2) 

Székudvari (Aradmegye) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 
3 szobás lakás és konyha, kamra, istálló, disznóól, 
600 f -öles házikerten kívül 600 korona készpénz, 
23 hold föld 600 korona bérösszeggel, 8 öl fa be-
szállítva, szabott stóla. Iskola fűtéséről és takarítá-
sáról a tanító gondoskodik. Választás, a pályázók 
személyes jelenlétének kötelezettsége mellett, augusz-
tus 1-én délelőtt. Az állás augusztus 15.-én elfog-
lalandó. Pályázatok Dienes Adorján plébános czímére 
küldendők. ' (655 -III—2) 

Bánhidán (Komárommegye) a róm. kath. nép-
iskolánál pályázat hirdettetik egy osztálytanítói 
állásra. Tannyelv: magyar. Fizetés: 730 korona, egy 
szoba, kertilleték pénzben. Oklevél szükséges, kán-
tori képzettség előny. Az iskolaszék. (691 II—2) 

Alsó-bagodi plébániához tartozó Andráshida 
(Zalamegye) fiókkö/.ségben a róm. kath. kántortanítói 
állás betöltendő. Fizetés: 720 korona készpénz, min-
dennapi iskolakötelesek után fejenkint 4 korona, 
ismétlősök után 80 fillér tandíj. Mindennapi 121, 
ismétlős 45 volt. Stóla 3 0 - 4 0 korona Lakás: 
2 szoba, konyha, pineze, '200 négyszögöl házikert. 
Csak okleveles tanítók pályázhatnak, kik kántorok 
is. Választás napja 1901 julius 18, délelőtt 9 óra, 
ének- és orgonapróbával. Személyes megjelenés 
kívántatik. Az állás azonnal elfoglalandó. Fölszerelt 
kérvények alulírotthoz küldendők. Alsó-Bagod, 1901 
junius 24. Táncsics József, pleb., iskolaszéki elnök. 

(658 I I - 2 ) 

Az öcsöd-veres-egyházai ev. ref. tanyai tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetés: tisztességes 
lakás; az iskola mellett 1600 [ -öl földnek haszon-
élvezete ; évnegyedenkint előre fizetendő 800 korona 
készpénz, melyből 600 korona államsegély. Ezen-
kívül 200 korona ; ez és a föld istenitisztelet alkal-
mávali szolgálatokért adatik. Kötelessége: az elibe 
föladott I—VI. osztályú fiú- és leány-gyermekeknek 
egyházkerületi tanterv szerinti tanítása, valamint az 
ismétlő-tanköteleseknek is oktatása. Az őszi, téli és 
tavaszi hónapoki >an vasárnap délelőtt az iskola-
teremben istenitisztelet alkalmával könyörgés és 
egyházi tanítás olvasása. Pályázhatnak okleveles ev. 
ref. vallású tanítók. Az állomás folyó évi szeptem-
ber hó 15-ig elfoglalandó. Fölszerelt pályázati kér-
vények julius 19-ig alulírotthoz beadanilók. Öcsöd, 
(Békésmegye) 1901 junius 24. Oláh Antal, ev. ref. 
lelkész. (649—II—2) 

Tarna-Eörs fiókközség r. kath. új iskolájához 
pályázat hirdettetik két nőtanítói állomásra. Köte-
lezettség : haladók s ismétlők osztályának vezetése. 
Javadalom tisztességes lakáson és kis kerten kívül: 
100 korona a közs. pénztárból, 700 korona állam-
segélyből, havi előleges részletekben. Kérvény s 
okmányok f. évi julius 25.-éig dr. Zudar Sándor 
lelkészhez küldendők Érkre (Hevesmegyében).Állomás 
szeptember 1.-én elfoglalandó. (667—II —2) 

A bankai ág. hitv. ev. leányegyházban a kántor-
tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Javadalom: 
100 korona a hívektől, 566 korona a kormánytól, 
négy kantáczió, temetési stóla, hat öl puha tűzifa, 
két kert és két temető haszonélvezete ; két szubából 
álló lakás, a megfelelő mellékhelyiségekkel. A tan-
nyelv : magyar-tót. V kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. é. julius 31-ig az anyaegyház lelkészéhez, 
Hrencsik Károlyhoz Selmeczbányára küldendők. 
(Hontvármegye.) (ti8«—II—2) 

A hol ics l ágost. hitv. evang. egyházközség két 
tót tannyelvű rendes tanítói (tanítónői) állomásra 
pályázatot hirdet. 1. Holicson, 1. és 2. oszt. Jöve-
delem lakáson kívül 800 kor. készpénzben és 2 öl fa. 
2. Kopcsányban (leánygyülekezet). Jövedelem lakáson 
kívül 800 kor. (állami segélylyel), két öl fa, kis házi-
kert. Pályázatok az evang. lelkészi hivatalhoz Holi-
cson (Nyitramegye) küldendők. (675—II—2) 

Ujvásár ág. hi v. ev. anyaegyház 238, Borosznok 
leányegyház 510 koronával segélyezett iskolájához 
okleveles tanítót keres. Jelentkezhetni Uj vásáron 
(Gömörmegye) a lelkészi hivatalnál. (687—II—2) 

A cs ik-szent-tamási római katholikus kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Jövedelmek: 
a folyó évi kepekivetés sz'rint 79 kalongya rozs, 
ugyanennyi zab, P/0 korona pénzkepe, 65 terii 
fenyüíá, 30 favágó napszám, 140 korona stóla, 30 
korona ájtatos alapítványi kamat, i5 korona tandíj, 
9 hold szántó és kaszáló kanonikabirtok évi jövedelme 
100 korona értékben a javadalmi jegyzőkönyv szerint; 
ezen kívül a község által újabban a kántortanító-
nak állandóan átengedett, évenkint 4 szekér szénát-
termő kaszáló haszonélvezete. Jogosultnak korpótlék 
államsegélyből. A kántori birtok után járó erdőlési és 
legeltetési jog. Lakás természetben : 2 szoba, konyha, 
kamra, pineze, istálló, csűr, siitőház, sertés- és major-
ságéi és veteményes kert. A lakás sürgős kijavítására 
az árlejtés kihirdettetett. Kötelességek: Az összes 
kántori teendők végzése a segédkántorral fölosztva 
és a részére jutó tankötelesek önálló vezeté-e. Pá-
lyáz iti határidő folyó évi augusztus 11-ke, mely 
alatt pályázók kellően okmányolt kéréseiket alul-
írt iskolaszéki elnökhöz adják be s- próbatételre 
(lehetőleg augus/.tus 11-én) személyesen jelentkezze-
nek. Csik-Szent-Tamáson, 1901 junius 25. Tompos 
Mátyás, lelkész, iskolaszéki elnök. Fe encz János, 
jegyző. (682—II—2) 



Kun-Csorba (Jász-Nagykun-S;.olnokm.) egy köz-
ségi tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 800 korona fizetés, 10 korona kertilletmény, 
új iskolák fölállításáig egy szoba, konyha, kamrából 
álló természetbeni lakás. Pályázati határidő 1901 
augusztus 1. Személyesen jelentkezők előnyben 
részesülnek. Iskolaszék. (083—11—2) 

Az érendrédi ev. ref. egyház orgonista-kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
2 szobás lakás, melléképületek és házi kerten kívül: 
47 hektó rozs; 20 hold szántó- és kaszálóföld élve-
zete, föld adóját az egyház fizeti; három hold föld-
nek öszivetés alá szántása és vetése pénzül fizetve ; 
anyaszéna kaszáltatása, felgyűjtése és behordatása 
pénzül fizetve; tandíjban az iskolás gyermekektől 
fejenkint I—IÍ-ig 3 korona; III— Vl-ig 4 korona, a 
létszám jelenleg 60 - 70 közt váltakozik; legátus 
tartási díjjá 3 ünnepen 12 korona 60 fillér ; temetési 
stóla: 30 korona; 14 köbméter tűzifa beszállítva. 
Kötelesség: kántori teendők orgonázással, I—VI. 
fiúosztályoknak az egyházkerület tanterve szerint 
való tanítása. Gazdasági ismétlő-iskola tanítása. 
Canonica órákon és lelkész akadályoztatása esetén 
szószéki teendők. Korpótlékot jogosultság esetén az 
államtól kéri. Állását tanév bezárta előtt el nem 
hagyhatja. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Határidő : augusztus 3. Csutoros Albert, ref. lelkész. 
Érendréd (Szatmármegye). (673—II - 2) 

A budapesti protestáns országos árvaházban új 
tanítónői állás szerveztetvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Az egy évre ideiglenesen megválasztott tanító-
nőnek kötelességei: vezeti az V—VI. osztályt és 
neveli a leányok egyik csoportját, tanítja az összes 
elemi osztályokban a német nyelvet,, a miért a 
német nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírnia 
kell. A kik képesek a varrás és szabás tanítására, 
előnyben részesülnek. Csak protestáns vallásúak 
pályázhatnak. Javadalma: hatszáz korona az első 
évben, azután nyolczszáz korona, kétszáz korona ötöd-
éves pótlékkal; továbbá lakás és teljes ellátás A 
protestáns orsz. árvaegylet választmányához intézett 
kérvények Brocskó Lajos, a protestáns orsz. árvaház 
igazgatójához (Budapest, VII. ker., Szegényház-tér 
1. sz.) küldendők julius hó végéig. Budapesten, 1901 
junius 29. A választmány. (692—II—2) 

A madar-i (Komáromm., u. p. Bátorkesz) ref. 
másodtanítóságra, mely szept. 1-én elfoglalandó, 
1901/902-ik tanévre pályázat hirdettetik. Fizetés: 
200 korona államsegélylyel 800 korona készpénz, 
havonkint előre, egyszobás bútorozott lakás fűtéssel. 
Kötelesség: I—II. vegyes osztály, ismétlő leányok 
tanítása, szükség esetén kántorbelyettesítés. Csakis 
okleveles tanítók kellően fölszerelt kérvényüket 
julius 20-ig nt. Veress Ede espereshez Búcsra (Esz-
tergomm.) küldjék. (690 -II—2) 

A biharvármegyei sarkadi községi felső népisko-
lánál egy, a mennyiség- és természettudományok 
tanításával összekötött, férfi rendes tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Fizetése: egy évre 1400 — egy-
ezernégyszáz — korona készpénz, két szoba, konyha 
és kamarából álló szabad lakás. Az ezen állást el-
nyerni óhajtó okleveles fértitanítók, kik felső nép-, 
illetőleg polgári iskolákra vannak képesítve, okmá-
nyaikkal kellően fölszerelt kérvényeiket a „Tek. 
községi Iskolaszékhez Sarkadon" czímezve alulírt 
iskolaszéki elnökhöz 1901. évi julius hó 3't-ig nyújt-
sák be. Később érkező kérvények nem vétetnek 
figyelembe. A megválasztott állását lí'01. évi szep-
tember 1-én tartozik elfoglalni, mely naptól kezdve 
fizetése is folyóvá tétetik s egyévi sikeres működés 
után állandósíttatik. A községi iskolaszéknek 1901. 
évi junius 30-án tartott gyűlése határozata értelmé-
ben. Sarkad, 1901 junius 30. Kreznerich György, 
községi iskolaszéki elnök. (699—11 2) 

A szomajomi róm. satn. magyar tannyelvű elemi 
népiskoláilo/. a IV., V., VI. tanfolyamú mindennapi 
tanulók, úgy az ismétlősök oktatására, okleveles 
osztálytanító kerestetik. Fizetése tanévre 800 ko-
rona — ebből 200 korona államsegély — havi előle-
ges részletekben; lakás, fűtés; ágynemű, mosás, 
világítás nélkül. A német nyelv birása, a kántorság-
bani segédkezés előny. Állomás tanévben el nem 
hagyható. Tanév kezdete f. évi szeptember I -én. Kér-
vények aug. 4-éig alulírotthoz küldendők. Szomajom, 
(Somogym.) 1901 junius 30. Szandtner János, főtanító. 

(690 —II—2) 
Méltóságos gróf Dessewtfy Miklós úr hitb. uradal-

maihoz tartozó Ba l satanyán fönnálló községi jellegű 
elemi iskolánál a tanítói állás megürülvén, arra 
pályázat nyittatik. A tanító jövedelme : évi 400 ko-
rona készpénz, teljes ellátás, fű és, világítás, egy 
szobából álló bútorozott lakás és 60 korona mosáspénz. 
Kötelessége a tanítónak az iskolát önállólag vezetni 
és szabad idejében a gazdaságban segédkezni, miért 
beválás esetén külön díjazásban részesül. Az állásra 
csakis róm. kath. vallású, nőtlen, okleveles tanítók 
reflektálhatnak; megválasztott az állást azonnal el-
foglalni tartozik. Folyamodványok Várallyay Ferencz 
hitb. urad. főintéző úrhoz (Balsatanya, u. p. Vencsellő, 
Szabolcsra.) küldendők. (698 -II—2) 

Pályázat nagy-rhédei (Hevesm., Gyöngyös mellett) 
r. kath. iskolánál julius végéig tanítói állásra. Java-
dalma : 840 korona, egy bútorozott szoba és fűtés. 
Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez küldendők. 

(697—II—2) 
A rimaniurány - salgótarjáni vasmű - részvénytár-

saság salgótarjáni aczélgyártelepi, magyar tan-
nyelvű elemi nép- és iparostanoncz-iskolájánál egy — 
ezer korona évi fizetés, egy szobából álló lakás és 
fűtési anyag élvezetével egybekötött — újonan szer-
vezett segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázati határidő augusztus 10. Ipariskolai rajz-
tanfolyamot végzett tanítók előnyben részesülnek. 
A kellően fölszerelt folyamodványokhoz egészségi 
biz >nyítvány is mellékelendő. Az állás szeptember 
elején elfoglalandó. Salgó-Tarján, 1901 junius 29-én. 
Aezélgyári iskolaszéki elnökség. (695—111 2) 

A marosvásárhe ly i ev. luth német tannyelvű 
népiskolánál az orgonista-tanítói állás betöltendő. 
Javadalmazás : 708 korona, melyben az első ötödéves 
korpótlék is benfoglaltatik, és lakás; magántanítás 
által 400 — 600 kor. mellékjövedelemre van kilátás. 
Pályázati határidő julius 27-e. Okmányokkal fölszerelt 
jelentkezések az ev. luth. presbyteriumhoz külden-
dők. A német nyelv tökéletes birása megkívántatik. 
Maros-Vásárhely, 1901 junius 26-án. (657 111 2) 

A somogy-n.-bajomi róm. kath. elemi iskolánál 
üresedésben levő osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: 800 korona polgári évre, egy 
bútorozott szoba fűtés- és tisztogatással. Kötelessége : 
az iskolaszék által kijelölt osztály vezetése az ismét-
lők oktatásában és a kántorságb.tn való segédkezés. 
Kérvények az iskolaszékre czímezve, tek. Pataky 
Vincze úr, iskolaszéki f'igondnokhoz küldendők, 
julius hó 21-ig. Hochrein Lajos, főtanító. 

(713 1 - 1 ) 
Vit tnyéd i (Sopronm., vasúti állomási róm. kath. 

iskolaszék osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Jövedelme: 800 korona, államsegélylyel; 10 korona 
kertátalány; egy bútorozott szoba fűtéssel, tiszto-
gatással. Kötelessége: főtanító felügyelete mellett 
önállóan vezetni kijelölt osztályát; kántorságban, 
ismétlő-iskolában segédkezni. Okleveles tanítók folya-
modványukat augusztus l-ig nagyságos és főtisz-
telendő Németh János prépost-plébános, iskolaszéki 
elnök úrhoz Kapuvárra küldjék. Választás augusztus 
4-én. Személyes megjelenés ajánlatos. Gróf János, 
főtanító. (715-1 1) 



- III -

A tavarnoki államilag segélyezett községi iskolá-
nál egy újonan szervezett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik Javadalma díjlevél szerint a következő : 
1-ször szabad lakás, ez áll : két szoba, konyha, 
kamra, pincze, fakamara, két ólból; 2-szor 100 ko-
rona a község pénztárából, 700 korona pedig a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium által van biztosítva; 3-szor a tanterem 
fűtésére 8 öl kemény tűzifát a kegyúr adja jószán-
tából. Pályázhatnak róm. kath. vallású tanítók, kik 
a magyar, német, tót nyelvben jártasak, s jeles 
képesítéssel birnak. A pályázók kellőleg fölszerelt 
kérvényeiket nagyságos Szecsányi Vilmos kationok 
s iskolaszéki elnök úrnak (Nagytapolcsány) czímezve, 
folyó évi julius hó 31-ig beterjeszteni el ne mulusz-
szák. Tavarnok (Nyitramegye), 1901. évi junius hó 
15-én. Bottka József, iskolaszéki jegyző. 

(684 II—1) 
Kókán (Pestmegye) a róm. kath. népiskolához 

két okleveles rendes tanító kerestetik. Fizetés : 800 
korona, 61 korona fűtési pénz, 2 bútorozatlan szoba, 
1 konyha, külön padlás, közös pincze, közös ólból s 
kertből álló lakás. Az egyik megválasztott köteles 
a gazdasági ismétlő iskolát vezetni, a ki mihelyt a 
gazdasági kert berendezve lesz, remélhetőleg 100 
korona évi állami segélylyel fog díjaztatni. A másik 
megválasztott a községi faiskolát tartozik vezetni 
egyelőre díj nélkül, később a kertből s/ánnazó jöve-
delem eyy részére fáradozása czímén számíthat. 
A kérvények a róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
tőtisztelendő Trungel János plébános, iskolaszéki 
elnökhöz julius 22-ig küldendők. Az állások szept. 
15-én elfojjjalandók s a fizetések is ez időtől folyó-
síttatnak. Úti s egyéb költségek megtérítésére a 
megválasztottak nem számíthatnak. (710 — II 1) 

A clecsi (Tolnamegye) ev. ref. egyház, most 
szervezett másodtanítói állására pályázatot hirdet. 
Javadalma: 1000, egyezer korona készpénz, 10.000 
[ -öl szántóföld egy darabban, két szoba, két konyha, 
éléskamra, istálló, pajtát magába foglaló szabad 
lakás; az egyház részéről; és a fölállítandó gazda-
sági ismétlő-iskola vezetéseért a község pénztárából 
négynzáz korona. Fölszerelt kérvények s tudakozó-
dások julius 18. Bús Lajos, ev. ref. lelkészhez kül-
dendők. (711 — 1 1) 

N a g y v á r a d város községi elemi iskoláinál egy 
újonan szervezett tanítói állás, mely 1200 egy-
ezerkétszáz korona évi fizetés, 400 négyszáz ko-
rona évi lakbérilletmény és törvényszerinti korpótlék 
javadalmazással van egybekötve. lesz betöltendő. 
Pályázhatnak férfiak és nők. A tanképesítést, élet-
kort és eddigi működést igazoló okmányokkal 
szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények a köz-
ségi iskolaszékhez intézve, folyó évi julius 15-ig 
alulirt elnökhöz küldendők. Nagyvárad, 1901 junius 
27-én. Hegyesi Márton, községi iskolaszéki elnök. 

( 7 1 6 - 1 - 1 ) 
A totkeszi- i róm. kath. magyar tannyelvű nép-

iskolához oszálytanító kerestetik. Fizetése : élelmezés 
a k.-tanítónál, értéke :!60 ko- ona ; a róm. kath. hit-
községtől 280 korona ; egy szoba bútorzattal és 
fűtéssel, 40 korona értékben ; lakás és kertpótlék 
czímen 120 korona. így összesen 800 korona érték. 
Teendői: az iskolaszék által kijelölt osztályban taní-
tani, növendékeit templomba vezetni, az ismétlőket 
oktatni és a kántori teendőkben segédkezni. A fizetés 
polgári évre szól. Okleveles, esetleg képezdevégzett 
férfi-tanítók, kik a kántori teendőkben is jártasak, 
kérvényeiket legkésőbb julius 31-ig nz iskolaszéki 
elnökhöz küldjék. A megválasztott állását szept. 
1-én tartozik elfoglalni és csak az esetben hagyhatja 
el évközben, ha kántortanítói állást nyer. Tótkeszi 

(Tolnamegye). (717- I—1) 

K i s - S z e c s e ref. előkönyörgői állásra kellőleg 
fölszerelt kérvények bezárólag julius 20-ig esperesi 
hivatalhoz N.-Sallóba intézendők. Javadalma: hiva-
talos főiszámítás szerint különfélékből 1600 korona. 
Kötelesség : elemi és ismétlő teljes iskola vezetése, 
isteni tiszteletnek, hivatalos teendőknek, preorano 
gyülekezetben szokottan végezése, énekkar-vezetés, 
orgonálásban kifogástalan jártasság. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. I'atay Károly, ref. lelkész. 

( 7 1 9 - 1 - 1 ) . 
Légrád róm. kath. magyar-horvát nyelvű elemi 

iskola tanítói állásra augusztus 15-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 8<'0 korona; 4 öl fa ; természet-
ben lakás : ismétlősök tanításáért 50 korona. Kántori 
teendőkben segédkezni köteles. Az első tanításév 
próbaév. Kellően fölszerelt folyamodványok Fábián 
Gyula plébános, iskolaszéki elnökhöz Légrád (Zala-
megye) küldendők. (720—II—1) 

A békéscsabai ev. egyház két tanyai tót-magyar 
tanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalom mind-
kettőnél : szabad lakás, 700 korona készpénz, minden 
tanulótól 2 korona tandíj. Kérvények julius 31-ig 
az igazgató-lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(722 — III—1) 
Abaúj-Nádaskán róm. kath. elemi tanítói ál-

lásra julius 30-ig pályázat hirdettetik. Csak okleve-
les tanítók és tanítónők választhatók. Tannyelv: 
tót-magyar Az ismétlők és vallástanításért külön 
díjazás nem jár. A családos állapot előnyösebb. Ki-
köttetik : egy próbaév, tanévközben nem szabad 
eltávozni, és az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Jőve lelem : 800 korona, a törvényes korpótlék, nagy 
kert és 2 hold szántóföld; új lakás: két szoba, 
konyha, kamra, istálló, fatartó stb. Felső-Olcsvár. 
Kováts Tamás, plébános. (701—II—1) 

Ref. vallású, okleveles, jeles szolgálati bizonyít-
ványokkal bíró orgonista kántortanító, megfelelő 
állást keresek. Szíves megkeresések alulírt czímre 
kéretnek. Református kántortanító. Györ-Pázír ánd. 

(702—1—1) 
A/, a l sóvadicsói és lopussnai államilag segé-

lyezett róm. kath. iskolákhoz tót-magyar nyelvben 
jártas tanítók vagy tanítónők (óvónők) kerestetnek. 
Javadalmazásuk egyenkint 800 korona, 24—30 ko-
rona kertilletmény készpénzben egy-egy szobából és 
konyhából álló lakás. A folyamodványok Bérhelyi 
Antal iskolaszéki elnökhöz Felső-Vadicsóra (Tren-
csénm.) julius végéig küldendők. (705—II—1) 

Nagy-Bé l iczen (Nyitramegye) kath. népiskolában 
segédtanítói állás betöltendő, orgonálásban jártas 
elsőbbséggel bír, fizetés 360 korona, teljes ellátás 
ágyneműn kívül. Kötelessége mindennapi és ismétlő-
iskolát vezetni és kántori teendőket végezni; tanítási 
nyelv: niagvar-tót. Folyamodványok julius 30-ig 
küldendők Paska István plébánoshoz. (706—I —1) 

Pályázat a tamásdai ref. kántortanítóságra. Ja-
vadalma: földben 17 hold, terményben 36 köböl 
gyültbuza, készpénz 268 korona, 3 legelő. Két padolt 
szoba szükséges melléképületekkel és 441 [ ° házi-
kerttel. Földnek fele adóját tanító fizeti. Kötelessége : 
VI osztályú vegyes- és ismétlő-iskola vezetése. Kano-
nikus napokon vagy lelkész akadályoztatása esetén 
istenitisztelet végzése. Orgonázók előnyben részesül-
nek Magánjövedelemre számíthat. Kérvények julius 
20-ig Unghváii Gyula lelkészhez küldendők. 

( 7 0 7 - 1 - 1 ) 
Zólyom-Vámosi ágost. hitv. evang. egyház kán-

tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom együtt-
véve 800 koronát tesz fele pénzben fizetve; azon-
kívül szabad lakás, 10 öl fa.. Tannyelv: tót-magyar. 
Pályázók kérvényeiket julius 31-ig alulirotthoz küld-
jék. Oklevelesek előnyben részesülnek. Tudakozódók-
nak bővebb fölvilágosítást szívesen nyújt Riesz 
János evang. lelkész. (708—1—1) 



— I V -

A Nagy-Szred i s tyén (Temesra.) megüresedett 
magyar-német tannyelvű köz?égi iskola róni. kath. 
kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Évi fizetés 
a községtől 680 korona, szabadlakás kerttel, 4'/? hold 
szántóföld (adóját a tanító fizeti) 20 korona iroda-
átalány, a stóla-jövedelem és külön kérendő 200 
korona államsegély. Köteles kántortanító a rendes 
és ismétlő-iskolíban a róm. kath. hittant is tanítani, 
a kántori teendőket végezni, a tanulókat templomba 
vezetni és az iskolaszéki jegyzői teendőket végezni. 
A róm. kath. pályázók kellően szerelt kérvényei f. évi 
augusztus elsejéig alulirotthoz nyújtandók be. Szemé-
lyesen jelentkezők előnyben részesülnek. N.-Szredis-
tyén. 1901 julius hó 1-én. Jungen Jakab, isk. elnök. 

(709 -II—1) 
Szenttamásra (Yasm.) egy róm. kath. képesített 

tanító szükséges. Fizetés: 800 korona, csinos bútoros 
szoba fűtés és tisztogatással. Kötelmek : egyik osz-
tálynak és ismétlősöknek törvénvszabta-módoni ok-
tatása. A kántoriakban segédkezés. Kérvények föl-
szerelve julius 27-ig nagyságos Legáth Kálmán apát 
úrhoz, u. p. Molnári, küldendők. Tormássy Károly, 
iskolaszéki jegyző. (718—II—1) 

A felső- és a lsójózsal ev. ref. 2 leányiskola 
tanítói állásaira pályázat hirdettetik. Javadalmazá-
suk egyenkint: 50 — 50 korona az egyház pénzt írából, 
egy-egy méteröl kemény tűzifa értéke 28—28 ko-
rona, 722—72'2 korona államsegély, és 50—50 korona 
lakbér. A megválasztott tanítóknak kötelességeik 
leend úgy Felső-, mint Alsó-Józsán a leányiskola V., 
esetleg VI. osztályú növendékeinek az ismétlő-iskolás 
leányokkal s a Ill-ik osztálytól kezdve női kézi-
munka és minden osztályban az éneklés tanításaival 
együtt az egyházkerületi tanterv szerint tanítása. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású tanítók, s tanítónők, 
ós óvónők. Utóbbiak választásuk esetén a mostani 
vegyes iskolák I-ső fi és leány vegyes osztálj ait, s a 
Vl-ik osztály fölállítása alkalmával a II-dik osztályait 
is az ismétlő-iskolás leányokkal, és a Ill-dik osztály-
tól kezdve a vegyes iskolák 'leánynövendékeinek 
női kézimunkában vezetésével tanítják, s tanítók 
sikeres működésük után állandósíttatnak. A pályázati 
kérvények oklevél, illetőleg képesítési, s szolgálati 
bizonyítvány- és keresztlevéllel fölszerelve f. 1901. év 
augusztus hó 10-dik napjáig külön Felső-, külön 
Alsó-Józsa vagy bármelyiknek elfogadásai megjelelve 
alulírt iskolaszéki elnökhöz Felső-Józsára — Hajdu-
megye — küldendők. (721—1 — 1) 

A borsod-harsányi reform, kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Kötelessége: hat osztályú és 
ismétlő-iskolavezetése, templomi éneklés. Javadalma : 
18 hold föld (1200 öl), 35—38 köböl rozs párbér, 
65—75 forint mustpénz, 70 - 80 forint tandíj, 16 
méter tűzifa; a hivek megmunkálnak őszi vetés alá 
2, tavaszi alá 2'A kat. hold földet s termését be-
hordják. Pályázati határidő julius 20-ika, a mikorra 
a kérvények Tóth Méla reform, lelkészhez küldendők, 
(ü. p. Borsod-Harsány.) (723—1 - 1 ) 

Nagy-Czétényi róm. kath. iskolához egy tanítói 
állásra julius 23.-ig pályázat hirdettetik. Tanítja az 
I—II. osztályt. Fizetése: 800 korona, egy szoba a 
legszükségesebb bútorral. Nők is pályázhatnak; az 
állás szept. 1.-én foglalandó el. Iskolaszék. 

(729—1 1) 
Kocsérl (Pestmegye) róm. kath. leányiskolái 

tanítói állásra julius 2-1-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 630 korona törzsfizetés, 126 korona lak-
díj a hitközségtől és 170 korona államsegély. 
Kötelessége az iskolaszék által kijelölendő leány-
osztályokat, a III—VI. leány-növendékeket a kézi-
munkára és az ismétlősöket tanítani. Úgy nő, mint 
férfi okleveles tanítók fölszerelt kérvényeiket Takáts 
Mihály plébános iskolaszéki elnökhöz küldjék. Az 
állás szeptember l én foglalandó el. (734—I—1) 

A brassói róm. kath. elemi iskola I. fiúosztály 
tanítói állására f évi aug. hó 1. záros határidővel 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 1000 korona havi elő-
leges részletekben kiadva a helyi alapból és 400 
korona lakbér esetleg természetbeli lakás. Pályá-
zóktól megkivántatik, hogv életkoruk a 40 éven 
alul legyen, jó oklevéllel bírjanak s a magyar mel-
lett német nyelven is tudjanak beszélni és tanítani. 
Az okmányokkal ellátott folyamodás a brassói róm. 
kath. plébánia-hivatalhoz nyújtandó be. Az állo-
más f. évi szept. hó 1-én elfoglalandó. (735—II—1) 

Pályázat a nagysa l ló i ev. ref. osztott elemi iskola 
harmadik tanítói állására. Fizetés: egyszobás lakás, 
800 korona havi részletekben, 60 korona f;i- és fűtő-
pénz. Kötelesség: a második és harmadik osztály 
szakszerű vezetése. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők, orgonázni tudók előnyben részesülnek. 
Kellően fölszerelt kérvények f. hó végéig alulirott-
hoz küldendők. Nagy-Salló (Barsmegye), 19<U julius 3. 
Juhász Pál, esperes-lelkész. (725—III—1) 

A zsisrárdi ev. ref. másodtanítói állásrn augusztus 
l-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 626 kor. az 
egyház pénztárából és 174 kor. államsegélyből havi 
előleges részletekben s lakás az iskolán ál. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók, tanítónők és óvónők. 
Kötelessége : a két, esetleg három alsóbb osztályok 
vezetése a dunántúli egyházkerület tanterve szerint. 
Az állás szept. 1-én foglalandó el, a megválasztott 
tanító által. Kérvények a zsigárdi ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők be. (726—II—1) 

A lemondás folytán üresedésbe jött államilag 
segélyezett pankotai ev. ref. vegyes iskola kántor-
tanítói állomására egy okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése : tisztességes lakás kerttel, 16 hold szántó-
föld (adóját a tanító fizeti), 16 méter tűzifa, tandíj 
minden tanköteles után 2 kor. (más vallásuaktól 
havonkint 1 kor.), kántori stóia 40 K, államsegély 
428 K, korpótlék 100 K. Kérvények a kivánt okmá-
nyokkal fölszerelve, f. évi augusztus 10-ig alulírt 
lelkészi hivatalhoz benyújtandók Az állomás szep-
tember 1-sőn elfoglalandó s egy próbaév után lesz 
véglegesítendő; személyes megjelenés előnj'nyel bír. 
Pankota, 1901 julius 3. Ev. ref. lelkészi hivatal. 

(733-1—1) 
Egyekre oly róm. kath. okleveles segéd keres-

tetik, ki úgy a kántori, mint a kezdő leányosztály 
vezetésében önállóan segédkezni képes. Fizetése egy 
polgári évre külön szoba, mosás és világításon kívül 
teljes ellátás és 300 korona. Pályázók kérvényeiket 
augusztus 15-ig Buda Lajos kántortanítóhoz küldjék. 
Egyek, 1901 julius 4.-én. (730—1-11 

Jászapátira október elsejére kántorsegédet kere-
sek. A kántori teendők összeségében egészen önálló 
jártasság, a rendkívüli terjedelmű templomban ;iz 
erőteljes hangú érthető éneklés és kellő orgonálási 
képesség elengedhetlen föltételek s bizonyítvány-
nyal igazolandók. Fizetése évi 730 korona, egy 
hónapos fölmondással és részletekkel; lakásról s 
minden ellátásról önmaga gondoskodik. Skultéty 
Gyula, róm. kath. kántor. (732 —II—1) 

Betöltendő a fotos-mártonosi állami elemi 
iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiketa m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister-
hez czímezve, legkésőbb 1901. évi julius hó 31-ig 
Háromszékvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Sepsi-Szent-György, 1901. évi julius 
hó 1-én. Csánki Gyula, Háromszékvármegye kir. 
tanfelügyelője. (67 h—I ÍJ 



Betöltendő a Hidvég községhez tartozó Nyáros-
patak telepen szervezett állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1901. évi julius hó 31-ig Háromszék-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Sepsi-Szent-György, 1901. évi julius hő 1-én. 
Csánki Gyula, Háromszékvármegye kir. tanfelügye-
lője. (68/h—I—1) 

A csepregi (Sopronmegye) róm. kath. népiskolá-
hoz okleveles osztálytanító kerestetik. Évi fizetése: 
800 korona, lakszoba, egy öl tűzifa. Kötelessége: a 
mindennapi és ismétlő-iskolában tanítani, a kántori, 
templomi teendőkben segédkezni. A kellően fölsze-
relt folyamodások julius 31-ig Frank József plébá-
nos úrhoz küldendők. Helyfoglalás szeptember 1. 

(740—1—1) 
A kölese i (Szatmárm.) ev. ref. egyház okleveles 

kántortanítót keres- Fizetés mintegy 15 métermázsa 
buza, 9 kat. hold szántóföld, 1 kat. hold 1341 Q '-öl 
rét, 5 méteröl tűzifa. 60 korona értékű tandíj, 
152 korona államsegély. Pályázati kérvények alul-
írotthoz folyó évi julius 20-ig küldendők. Gulya 
György, lelkész. (724—1—1) 

A csendlaki róm. kath. iskolánál az osztály-
tanítói állás megürülvén, arra folyó évi julius 30-ra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 800 korona és 40 ko-
rona fűtéspénz. Kötelessége : egy osztályt önállóan 
vezetni, az ismétlő-oktatás és kántoriakban segéd-
kezni. Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez czím-
zendők. Csendlak (Vasmegye, u. p. Ferenczfalva), 
1901 julius 2. Az iskolaszék. ( 7 4 7 - 1 - 1 ) 

Kántorjánosi- i ref. tanítónői állásra pályázat 
nyittatik. Kötelesség: a két első elemi osztály veze-
tése, felsőbb osztálybeli leányoknak is kézimunka-
tanítás. Fizetés: 800 korona, fele részben az állam-
tól ; 2 szoba, konyha, házikert, tűzifa. Pályázatokat 
református okleveles tanítónőktől és óvónőktől is 
elfogad julius 31-ig Segesváry József lelkész. Pósta 
helyben. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(741—1—1) 
A színpetrl ev. ref. egyház kántortanítói állására 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 260 korona állam-
segély ; 93 korona 60 fillér az egyháztól; 10 köböl 
gabona, 5 köböl buza; 16 méter fa ; egy hold 497 
négyszögöl szántó (a hivek munkálják), egy hold 
négy négyszögöl rét. Tandíj czímén minden iskola-
köteles gyermek után (40) négy korona, ismétlősök-
től egy-egy korona. Három szobából álló lakás, 
konyha, kamara, kert s a szükséges melléképületek. 
Ezeken kívül a lelkészi hivatalnak betöltéséig, t. i. 
négy évig, a templomi istentiszteleti szolgálat végzé-
seért évi 200 korona évnegyedes előleges részletek-
ben az egyház pénztárából. Pályázati kérvények folyó 
év julius 25-ik napjáig Idrányi Lajos ev. ref. lel-
készhez küldendők Jósvafőre (Abauj-Tornamegye, 
u. p. helyben). Az állás szept. elsején elfoglalandó. 

(738-1—1) 
A k isvárdai áll. segélyezett községi polgári 

fiúiskolánál segéd-tanári állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 1200 korona fizetés, 300 korona lakás-
pénz. Mellékjövedelemre is számíthatni. Egy évi sike-
res működés után a megválasztott rendes tanárrá 
lép elő. Ezen állás a nyelv- és történettudományi 
szakcsoportra képesített tanárral fog betöltetni. 
Kellően fölszerelt kérvények aug. 10-éig Kastal 
Ferencz iskolaszéki elnökhöz beküldendők. 

(749 —III—1) 

A szentháromsági róm. kath. elemi népiskolá-
hoz a második tanítói 'állásra okleveles tanító keres-
tetik. Javadalma: 800 korona, lakás természetben, a 
rendes kertilletménynyel. Kötelessége: az iskolaszék 
által kijelölendő osztályok vezetése, szükség esetén 
a kántori teendőkben való segédkezés. A kellően 
fölszerelt folyamodványok 1901 julius 27-ig a iskola-
széki elnökhöz benyújtandók. Szentháromság (u. p. 
Nyárád-Szereda, Muros-Tordamegye), 1901 julius 1-én. 
Nagy Antal, róm. kath lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 7 3 7 - 1 - 1 ) 
Kiskunhalason a községi iskolánál a II—III. B. 

fiúoszt. tanítói állás nyugdíjazás folytán üresedésbe 
jővén, arra pályázat hirdettetik. Ez állás jövedelme 
200 korona lakbér és 680 korona törzsfizetés, ez 
utóbbi azonban államsegélylyel 800 koronára egészít-
tetik ki az első öt évben, ez után a 800 koronát 
egészben az iskola-pénztár fizeti; a második öt évi 
működés után a fizetés 100 koronával és a harma-
dik öt év eltelte után ismét 100 koronával fokozódik. 
Ezenkívül kapja a megválasztott tanító államsegély 
útján a törvényszerű ötödéves korpótlékot. Azon 
esetben pedig, hogy ha ezen állásra valamelyik 
pusztai tanítónk lenne beválasztva, akkor ennek 
állása lesz betöltendő, melylyel a következő java-
dalmazás j á r : lakás, kert és 2 hold föld haszonélve-
tén kívül 700 korona fizetés, mely minden öt évi 
szolgálat után 10°/o-kal fokozódik és ezenkívül a 
törvényszerű ötödéves korpótlék államsegélyből. Okle-
véllel és ha a pályázó már működött, szolgálati 
bizonyítványnyal ellátott kérvények folyó évi julius 
hó 30-ig alulírotthoz küldendők a községi iskolaszékre 
czímezve. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. 
Vári Szabó István polgármester, mint az iskolaszék 
elnöke. r (700—1—1) 

A nagyvárad i orth. izr. hitközség által föntar-
tott polg. fiúiskolában a nyelv- és történelmi 
szakból nyugdíjazás folytán rendes tanári állás 
üresedvén meg, annak betöltésére ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás évi 1600 korona törzs-
fizetés, 100 korona ötödéves korpótlék, 100 korona 
lakbér-átalány. Kötelezett heti órák száma 26. 
Pályázhatnak ezen állásra a nyelv- és történelmi 
szakból képesített egyének felekezeti különbség 
nélkül. Kellően fölszerelt kérvények julius hó 31-ig 
küldendők be alulírott elnökhöz. Kohn Dániel, iskola-
bizottsági elnök. (750—I—1) 

A telki-i (Pestmegye) róm. kath. fiókegyház 
kántortanítói állásra f. évi juiius 29-én délelőtti 
órára választás útján pályázat hirdettetik. Javadalom : 
államsegély 506 korona, a hitközségtől 202 korona 
98 fillér. Har.mgozásért 160 korona. Korpótlék és 
stóla. 24 méter tölgy-hasábfa, melyből az 1 tanterem 
is fűtendő. 1400 T -öl kert és szántó. Lakás: 2 szoba, 
konyha, fakamra és pincze présházzal. Kötelessége : 
az I—VI. vegyes- és ismétlő-osztály tanítása, a kán-
tori teendők elvégzése. Tannyelv: magyar-német. 
Csak oklevelesek pályázhatnak. Az állomás szept. 
1-én elfoglalandó. Személyes megjelenés előnyös. 
Megválasztottnak az utazási költség megtéríttetik. 
A kérvények ft. Pusztai Mátyás iskolaszéki elnök 
úrhoz Budajenőre (Pestmegye) küldendők. 

(745—1—1) 
Tanítói képesítő-vizsgára készülő, 27-éves, ref. val-

lású, VIII. gimn. oszt. végzett egyén, előnyös föltéte-
lek mellett, tanítói, s.-tanítói állást keres szept. l-re. 
Varga Pál, Békés (városháza). (731—1—1) 

A fe lsö-gallai (Komárommegye) r. kath. magyar-
német tannyelvű népiskolánál egy osztálytanítói 
állásra julius 20-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
800 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: 
az egyik osztályt és az ismétlősöket tanítani, vala-
mint a kántori teendőkben segédkezni. A kérvények 
a róm. kath. iskolaszékhez küldendők. (736—I - 1) 
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A kis-dobronyi ev. ref. egyház (ungi egyház-
megye) pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kán tortanítói állomásra. Fizetése : 8 köböl 
buza, 8 köböl gabona, 12 szekér széna, 30 gyalog 
napszám, 20 szekér fa, 78 korona készpénz, 8 kat. 
hold föld egy tagban, 9 kat. hold rét, szabad 
marhalegeltetés, tandíj átlag 238 korona. E fizetések 
hivatalos fölszámítás szerint 1035 koronát tesznek 
ki. Ezenkívül van 2 szobás uri lakás, 1 előszoba, 
1 konyha, 1 kamra, 1 pincze a megfelelő gazdasági 
melléképületekkel és 1100 [ i° házikert. Kötelessége: 
6 osztály vezetése a tiszáninneni egyházkerület tan-
terve szerint és a kántori szolgálat. Okleveles ev. 
ref. tanítók fölszerelt kérvényüket folyó év julius 
25. napjáig a ref. lelkészi hivatalhoz adják be. Az 
állomás szept. 1. elfoglalandó. Nagy Sándor, ref. 
lelkész. (714-1—1) 

Balaton-Kövesden (U. p. Csopak, Zalam.) a 
reform, tanítói állás betöltendő. Fizetés : 800 korona, 
szép lakás, kert, 800 í -öl szőllő. Hármónium pedá-
los. Levélre sok szép dologról tudósít a lelkész. 
Pályázati határidő julius 27. (746 — 1—1) 

Horvát - Herteíendi róm. kath. kántortanítói 
állomásra julius végéig pályázat hirdettetik; a válasz-
tás augusztus elején lészen ; az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó ; személyes megjelenés kéretik. 
Tannyelv: magyar-német. Csakis okleveles tanító 
pályázhat. Jövedelem: két szoba, konyhából álló 
tisztességes lakás, szükséges melléképületekkel, pincze, 
konyhakert, 1 hold belsőség, 4 hold szántóföld, 
melyet a tanító míveltet és adót fizeti. 600 korona 
készpénz, mely minden negyedév közepén fizettetik ; 
stóla körülbelül 10 korona. A folyamodványok Ibafára 
(Baranyamegye) pósta helyben, az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Hangai Nándor, plébános, iskola-
széki elnök. (748 — 1—1) 

A za la-szántói róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 742 korona havi utó-
lagos részletekben, bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
lessége : az I. és II. osztályt, úgy az ismétlőket 
tanítani, kántorságban segédkezni. Okleveles — eset-
leg képezdevégzett tanítók kérvényeiket a zala-
szántói róm. kath. iskolaszékhez czímezve, főt. Hajba 
Mihály iskolaszéki elnök úrhoz folyó hó végéig 
küldjék be. Zala-Szántón. Nyers Imre, főtanító és 
kántor. (752-1—1) 

A lugos i izr. hitközség által föntartott hatosztályú 
elemi leányiskolánál az egyik tanítónői állás lemon-
dás folytán megüresedvén, annak betöltésére követ-
kező föltételek me'.lett pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés 800 korona és 2i'0 korona évi lakbér. A taní-
tónő alkalmaztatása egyelőre ideiglenes. A pályázat-
ban résztvehetnek oly izr. vallású okleveles tanító-
nők, kik az előírt tárgyakban, héber olvasás és 
hittanban, valamint női kézimunkákban sikeresen 
oktatni képesek. Kellőleg fölszerelt kérvények f. évi 
julius hó 27-éig alulírt iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. Lúgos, 1901 julius 4-én. Dr. Klein Jakab, iskola-
széki elnök. (761—II—1) 

A rumi kath. osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalom: 700 korona, egy bútorozott 
szoba és egy öl kemény tűzifa. Pályázhatnak nő-
tanítók is. Kérvények augusztus 15-ig Könczöl 
István plébánoshoz Rum (Vasmegye) küldendők. 

(766 —II—1) 
O-Brettye államilag segélyezett községi népiskola 

tanítói állására pályázatot hirdetünk. Törzsfizetés: 
800 korona, 3 osztályú lakás, kert és udvarral, ele-
gendő tűzifa. Helybeli ev. ref. egyháztól orgonázni, 
énekelni tudók 100 korona külön díjazást nyerhet-
nek. Az oláh nyelvnek némi ismerete szükséges. 
Fölszerelt folyamodások augusztus 15-ig benyújtan-
dók és az állás szeptember 1-én elfoglalandó. U. p. 
Kuss. Az iskolaszék. (769—11—1) 

Pályázat a s eregé lyes i (Fehérmegye) reform, 
felekezeti népiskola másodtanítói állására. Fizetése: 
400 korona, 10 mm. kőszén, 5 font stearingyertya, 
20 kor. kert helyett, exameni honorárium, egy szobás 
lakás, útiköltség 10 korona. Az állás szeptember 1. 
elfoglalandó. Seregélyes, 1901 julius 7. Koncz Imre, 
mp. esperes. (776—1—1) 

Betöltendő az oppovai állami elemi iskolánál évi 
800 korona fizetés és 200 korona lakpénzzel java-
dalmazott rendes 2 tanítói és 2 tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
és tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat és nyelvismereteiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz czímezve, 
legkésőbb 1901. évi augusztus hó l-ig a pancsovai 
kir. tanfelügyelőségi kirendeltségnél nyújtsák be. A 
szerb nyelvet tudók előnyben részesülnek. Pancsován, 
1901. évi julius hó 4-én. Faragó János, kir. s.-tanfel-
ügyelő. (69/h—I—1) 

Betöltendő a nagy-bózsva i állami elemi iskolá-
nál évi 8(10 korona fizetésből és szabad lakás vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleg különös képes-
ségeiket (tornászat, gazdasági szak, zene stb.) igazoló 
iratokkal fölszerelt s 1 koronás bélyeggel ellátott 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbben 1901. évi julius hó 
26-ig Abauj-Tornavármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazottak 
előnyben részesülnek. Pályázhatnak okleveles taní-
tónők is. Ha ev. ref. vallású tanító neveztetnék 
ki, az a kántori teendők ellátásáért 100 korona külön 
díjra számíthat. Kassán, 1901. évi julius hó 5-én. 
Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. (70/h-I—1) 

Betöltendő a badalói állami elemi népiskolánál egy 
rendes tanítónői állomás, melylyel évi 800 korona 
fizetés és 200 korona lakbérből álló javadalom van 
összekötve. Azok, kik ezen állomást elnyerni óhajt-
ják, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr ő 
nagyméltóságához intézett, kellően bélyegeit pályá-
zati kérvényeiket legkésőbben folyó évi julius hó 
25-ig hozzám annyivalinkább mulliatlanúl terjesz-
szék be, mert a későbben érkezett kérvényt k figye-
lembe nem vétetnek. A kérvényhez csatolandók a 
pályázó korát, vallását, családi állapotát, család-
tágjainak számát, nyelvismeretét, végzett tanul-
mányait s eddigi szolgálatát igazoló okmányok. 
Ezen állomás betöltésénél állami elemi iskolai 
tanítónők előnyben részesülnek és csak ev. ref. 
vallású tanítónők pályázhatnak. Beregszász, 1901. 
évi julius hó 6-án. Szentpétery Endre, kir. tanfel-
ügyelő. (71 h - I — 1) 

Betöltendő a bágyoni állami elemi iskolánál évi 
800 korona fizetés és természetbeni lakással java-
dalmazott, tanítói állomás. Az ezen állomást el-
nyerni óhajtó okleveles tanítók, képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket s esetleg különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úrhoz czímezve, legkésőbb 
folyó évi augusztus hó 4-éig Torda-Aranyosvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Csak ev. ref. 
vallásnak pályázhatnak, mert a megválasztandó tanító 
az egyháztól nyerendő külön díjazásért a kántori 
teendőket is úgy helyben, mint az aranyosrákosi 
leányegyházban teljesíteni köteles. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Torda-
Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Torda, 
1901 julius 5-én. Téglás István, kir. tanfelügyelő. 

(72/h-I—1) 



A hencse i református kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom: 705 korona készpénz, 
melyből 607 korona államsegély, 95 korona föld-
jövedelem (6Vi kat. hold) terményekből, összesen 
800 korona. Két szoba, konyha, kamra. Kilátás van 
31 korona fizjavításra. Oklevél és szolgálati bizonyít-
ványnyal fölszerelt pályázati kérvények augusztus 
hó harmadikáig Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz 
Kálmáncsára (Somogymegye) beküldhetők. A meg-
választott tartozik állomásá.t szeptember ötödikéig 
elfoglalni. (767-1—1) 

Az agai magyar tannyelvű r. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 korona 
készpénz, 2480 liter buza, fűtési — 24 korona, 
fuvarátalány 16 korona, alapítványi misék után 15 
korona, tűzifa 28 méter (tanterem is fűtendő), 2 hold 
kaszáló, 2 szoba, konyha, kamarából álló lakás, 
istálló, kert és 1000 hívő után stóla. A kántortanító 
köteles mindennapi és vasárnapi iskolásokat tanítani, 
templomban a kántori teendőket végezni, harango-
zásról gondoskodni. Folyamodványok Agára plébá-
niára czímzendők augusztus 10. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (762-11—1) 

A mezötárkányi (Hevesmegye) újonan szerve-
zett községi iskolánál, tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés államsegélyből 650 korona, a 
községtől 100 korona és 50 korona tüzelőfa-átalány, 
szabad lakással. Folyamodók, okmányaikkal fölsze-
relt kérvényüket augusztus 15-ig alulírotthoz küldjék. 
Jászberényi Miklós, iskolaszéki elnök. (764—III —1) 

Fejérmegye vértes-boglári róm. kath. német-
magyar tannyelvű népiskola első osztályához egy 
okleveles, esetleg képezdevégzett segédtanító keres-
tetik. Fizetése egy iskolai évre 700 korona, csinos 
szoba fűtéssel. Pályázati határidő augusztus 10. 
Kérvények Fritzenschaft János plebános-elnökhöz 
küldendők. (765—1—1) 

A monoki r. kath. II. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása a hitközségtől 134 ko-
rona, államsegélyből 660 korona, két szoba, konyha, 
kamrából álló lakás. Pályázati határidő 1901 julius 22. 
Azon esetben ha a helybeli tanító ezen állásra 
megválasztatnék, a III. tanítói állás jön üresedésbe 
800 korona fizetéssel és teljesen bútorozott lakással, 
mely állásra csakis nőtlen tanító fog fenti napon 
megválasztatni. Személyes megjelenés nem szükséges. 
Okmányokkal ellátott kérvény a helybeli esperes-
plebániai hivatalhoz intézendő. (768—1—1) 

Kiszácsra (Bácsmegye) ág. hitv. evang. három 
tanító kerestetik, tótajkú iskola I., II., Ill-ik osztá-
lyához. Jövedelem: lakáson, korpótlékon kívül 800 
kor , havi rendes részletekben, hat fuvar. Az egyik 
állomásnál kert, ismétlősökért 72 kor. Bizonyítványok 
julius 26-ig küldendők. » (784—II—1) 

Tanítónak vagy nevelőnek ajánlkozik jelesen 
képesített tanító. Czím: Omega. l í agy -Se lmecz . 

(792—II—1) 
A dr. - palkonyai ref. orgonista - kántortanítói 

állomásra pályázat (lásd 22-ik sz.) aug. l-ig meg-
hosszabbíttatik és az oklevéllel nem bíró tanítók és 
segédtanítókra is kiterjesztetik. (791—I—1) 

Nagyécsre (Győrmegye) augusztus 4-én válasz-
tunk r. kath. okleveles, kántorizálni képes, osztály-
tanítót. Javadalmazás : 820 korona bútorozott szobá-
val. Iskolaszék. (790-11—1) 

K e c s e g e pusztára egy okleveles, r. kath. vallású 
tanítónő kerestetik. Évi fizetése 600 korona, továbbá 
minden iskolába járó gyermek után egy korona; 
2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakás, 
12 méter tűzifa, melyből az iskolahelyiség is fűtendő 
és házikert Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Véglegesítés egy sikeres próbaév után történik. 
Kérvények Strasser Jónáshoz Kecsege-puszta (pósta 
Tolna-Tamási) intézendők. (786 —II—1) 

Kopócs-Apáthiba (Szabolcsm., u p. Gyüre) okle-
veles, r. kath. segédtanító kerestetik ; oklevélnélküli 
is jelentkezhetik. Fizetése isk. évre 220 korona, 
lakás, élelmezés; világítás, mosás, ágynemű nem 
adatik. Az állomás szeptember elején elfoglalandó. 
Lefi'elholcz István, ktanító. (788 -1—1) 

Betöltendő a n a g y m o n i református kántortanítói 
állomás. Fizetés: tOO korona, melyből 542 állam-
segély, a többi termény ; tisztességes lakás, kerttel. 
Kérvények beadandók julius 25-ig Viski Pál esperes-
hez Zoványra, Szilágymegye. (789—I—1) 

Sóskúton (Fejérmegye) két r. k. férfitanítói állás 
betöltendő. Fizetés egyenkint: 800 korona, bútorozott 
szoba fűtéssel. Kötelesek osztályaikon kívül az ismét-
lősöket lölváltva tanítani. Folyamodványok julius 28-ig 
Kálmán Károly országgyűlési képviselő, plébános, 
iskolaszéki elnök úrnál benyújtandók. (793—1—1) 

Szénavári anyaközséghez tartozó Fe lsö-Legénd 
(Hontm.) magyar-tót tannyelvű kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Okleveles tanítónők és óvodás-
nők is pályázhatnak. Fizetése: hitközségtől termé-
nyekben és készpénzben 290 korona, államsegély 
510 korona, 2 szoba, konyha, kamra, istálló. Kérvé-
nyek Csizmár Márton plébánoshoz Szénavárra kül-
dendők julius 30-ig. (787—1 -1) 

Pályázat a szomolnokhuttai (Szepesmegye, vasút-
állomás) róm. káth. kántortanítói állomásra folyó évi 
augusztus 1-ére hirdettetik. A kérvény a kir. soóvári 
erdőhivatalhoz czímzendő, de a szomolnokhuttai 
plébániai hivatalnál benyújtandó. Jövedelme : magas 
erdőkincstártól 284 korona, 54 ürm3 bükkfa házhoz 
szállítva, 39 ürm3 bükkfa tanterem fűtésére, köz-
ségtől 127 korona, rendkívüli segély 200 korona, 
egyebek 37 korona és jő lakás. Kívántatik: orgo-
nálás, magyar, német nyelv. Tornára és ismétlők 
tanítására köteles. Állomás szeptember í.-én elfog-
lalandó. (785—1—1) 

Murakárolyi 2-odtanítói állásra pályázat hir-
detik. Fizetés: 800 korona, fél öl fa, természetbeni 
lakás ; a kérvények Mestrics Gábor plébános nevére 
küldendők Dráskoveczre, u. p. Mura-Király (Muraköz). 

(794—II—1) 
A rátoni államsegélyes községi iskolához okleve-

les tanító kerestetik. Fizetése: 800 korona, lakás, 
veteményes- és gyümölcsöskert, Mint ev. ref. ének-
vezérnek 130 koronát tevő kepefizetése is van. 
Hármóniumi jártasság szükséges. Pályázati határidő 
augusztus 1. Folyamodványok fölszerelve küldendők 
Szilágym., u. p. Kraszna. Vass Lajos, iskolaszéki 
elnök. (753 -I—1) 

Betöltendő a Pozsonyvármegye alsó-csallóközi 
járásába bekebelezett Nagyudvarnok községben az 
államilag segélyezett községi elemi iskolánál évi 
800 korona fizetésből, szabad lakás és 600 [J-öl 
kertből álló illetményekkel javadalmazott újonan 
rendszeresített rendes tanítónői állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítónők, képe-
sített oklevéllel, életkorukat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket és esetleges különös képességeiket és netáni 
eddigi szolgálataikat igazoló okiratokkal fölszerelt 
kérvényeiket, Nagyudvarnok község iskolaszéki elnö-
kéhez czímezve, legkésőbb julius hó 15-ig nyújtsák 
be. Az elkésetten, valamint a hiányosan fölszerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Megjegyeztetik, 
hogy a készpénzfizetés egy negyedéves előlegekben 
részben a község házipénztárából, részben az iskola-
széki elnöktől (az államsegélyből) fizettetik k i ; 
továbbá az iskoíaépület és tanítónői lakás tiszta 
téglából, cserép-fedélre, száraz helyen lett újonan 
fölépítve ; a tanterem előszobával ellátva; tanítónői 
két tágas szoba, konyha és kamarából áll. Nagy-
udvarnok, 1901 junius 25-én. Szabó Zsigmond, iskola-
széki elnök. (676—1—1) 
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A bulkeszi (Bácska) ág. evang. német tannyelvű 
elemi népiskola I. vegyes osztályának tanítói állása, 
az illetőnek állami tanítóvá történt kinevezése foly-
tán, megüresedvén, ezen 800 korona fizetéssel és 
100 korona lakáspénzzel javadalmazott tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Kellőkép fölszerelt kérvények 
julius 3l-éig az iskolaszéki elnökséghez intézendők. 
Az ág. ev. iskolaszék. (754 II—1) 

A kakszentmártoni ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Fizetés: földtermény-
ben, buza-, fa-, szolgálmány-, tandíjban, 30'2 korona 
állami kiegészítésben, összesen 899 korona értékben. 
A földadót az egyház fizeti. Lakás : 2 szoba, konyha, 
kis és nagy kamra, istálló egy fedél alatt. Új tan-
terem külön fedél alatt. Kis és nngy kert. Szatmár-
hoz félóra járás. Kötelesség : iskolában és templom-
ban éneklés, temetkezés. Az állás szeptember elsőjén 
elfoglalandó. Okleveles egyének aug. l-ig pályáz-
hatnak. Kérvényeiket beküldhetik Bodnár János, 
ev. ref. lelkészhez Kak-^zent-Márton, u. p. Szatmár. 

( 7 7 5 - 1 - 1 ) 

A kópházai róm. kath., magyar-horvát tannyelvű 
népiskola III. osztálytanítói állására julius 27-éig 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 800 korona havi 
előleges részletekben, egy km. kemény tűzifa s egy 
bútorozott szoba a községtől. Kötelessége : egy tan-
terem tanulói önálló tanítása s az ismétlő-iskolában 
a két másik tanítóval felváltva; a kántori s templomi 
teendőkben mindennemű segédkezés, esetleg helyet-
tesítés. Mellékjövedelemre számíthat! Folyamodvá-
nyok a kópházai (Sopron mellett) iskolaszékre czím-
zendők. Borenich István, iskolaszéki jegyző. 

(771—1—1) 

A rásztói (Zólyom m.) róin. kath. iskolaszék 
kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. Jövedelme : 
2 tisztességes szobából álló lakáson és gazdasági 
mell' képületeken kívül készpénzben 628 kor.; tanító 
által élvezett földek jövedelme : 130 kor., stoláris 
mellékjövedelem 100 kor. és 40 méter vegyesfa 
udvarba szállítva. Tannyelv: magyar-tót. Kérvények 
ft. Plébániai Hivatal-ra Garam-Szent-Miklós (u. p. 
Zólyom-Szent-András) augusztus 14-éig küldendők. 

(760—II—1) 
G-yör-Szemerei református kántortanító évi fize-

tése tisztességes lakáson kívül 600 kor., két öl fa 
vagy 48 kor.; államsegély 130 kor. -. benső konyha 
és külső kert, melyeket, ha az illető maga használ, 
évi jövedelme 70 koronára tehető; tandíj stoláre 
75 kor. körül. Vasút-állomás. A község Győrhöz és 
Pápához közel van, mi egy hivatalnokra nézve nagy 
előny. Pályázati kérvények aug. l-ig református 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Megjelenési határidő 
szept. 1., esetleg okt. 1. p. h. 

Szerecseni református praeor,.ns-tanító évi fize-
tése két padlós szobán, csukott konyhán, gazdasági 
épületeken kívül 33 mérő rozs, 7 mérő búza, 100 
kor. készpénz, 8 hold föld. melynek évi bére 400 kor.; 
munkaváltság 160 kor ; 4 öl tűzifa, értéke 96 kor ; 
tandíj 70—75 gyermek után annyi korona; stoláre 
15—20 kor. körül. Község vasút-állomáshoz közel 
van, a közlekedés Győrrel és Pápával gyors és olcsó. 
Pályázati kérvények aug. l-ig Győr-Szemerére a 
református lelkászi hivatalhoz küldendők. A hivatal 
elfoglalási ideje okt. 1. (781—I -1) 

Bályok. Az iskolaszék osztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: 800 korona; egy bútorozatlan 
szoba; nyolcz méter puhafa. Tannyelv: horvát-
magyar. A kérvények iskolaszéki elnökséghez augusz-
tus hó 15-ig benyújtandók. (Baranyamegye via 
Mohács.) Elnökség. (79"—I - 1) 

A Szentkirá ly községben (Gömörmegye) újonan 
szervezett községi jellegű elemi iskolánál, a tanítói 
állomás betöltése végett pályázat nyittatik. A tanító 
javadalma: 800 korona készpénzben; 2 szoba, konyha, 
kamrából és melléképületekből álló lakás ; 600 -öl 
konyhakert. Ezenkívül a megválasztandó tanító, két 
úri családnál, házi tanításért — megegyezés szerinti — 
mellékjövedelemre számíthat. Az állomást elnyerni 
óhajtók, oklevéllel és szolgálati bizonyítványiiyal 
felszerelt kérvényeiket, folyó évi augusztus hó l-ső 
napjáig, alulírt iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. 
Szentkirály, 1901 julius 7. Szilárdy Béla, iskolaszéki 
elnök. _ (797—II—1) 

A ternyei róm. kath. kántortanítői állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 606 korona; állam-
segély biztos, ha szorgalmas, feljön 1000 koronára. A 
folyamodványok a nagy tekintetű besztercze bányai 
erdőigazgatósághoz czímezve, a ternyei plébániai 
hivatalba augusztus 4-ig küldendők. (Zólyomm.) 

(782—1—1) 
A kecskédi (Komárommegye) róm. kath. osztály-

tanítói állásra tanító kerestetik. Fizetése : 800 korona, 
egy szoba, ennek fűtése. Tannyelv: magyar-német. 
Határidő: augusztus 10. Tanítónők is pályázhatnak. 
Klafszky Henrik, plébános. (780—1—1) 

A fe lsögel léri (Komáromm.) ref. népiskolához 
altanító kerestetik Fizetése: 590 korona állam-
segélylyel 800 korona, egy szobás lakás legszüksé-
gesebb bútorral. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
julius 20-ig küldendők. (795—I—1) 

A nagydobronyi községi tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalma: 730 korona a község pénztárá-
ból, havonkint előre fizetve ; 36 korona tüzifa-átalány ; 
16 korona iskolasepertetési átalány; 100 korona a 
gazdasági ismétlőiskola vezetéseért, mind a községi 
pénztárból; 72 korona tandíj a mindennapi tanköte-
lesektől ; 64 korona tandíj az ismétlősöktől: 2'/: holcl 
belső és külső kert, értéke 60 korona; faiskola a 
tanítói kertben tartandó, kárpótlásul 900 Q -öl mezei 
föld. Kényelmes lakás : három szoba, konyha, pineze, 
fatartó. A megválasztottnak kötelessége leend — ez idő 
szerint — a községbeli első osztályú fi- és leány-
növendékek, valamint a gazdasági ismétlőiskola-köte-
lesek vezetése. Pályázhatnak ev. reform, vallású ok-
leveles tanítók. Kellően fölszerelt kérvények e hó 
22-éig alulirotthoz küldendők. Nagy-Dobrony (Bereg-
megye, posta helyben), 1901 julius 6. Magyar Bertalan, 
ev. ref. lelkész s iskolaszéki elnök. 

A nagydobronyi ev. reform, egyház második 
tanítói állására pályázat nyittatik. Javadalma: 621 
korona államsegély; tandíjból 60 korona; minden 
tanítvány után egy ölő-csirke, értéke 19 korona; 
2 hold fold, értéke 20 korona; az egyház pénztárából 
100 korona; a jövő évi építkezésig bérelt lakás. 
Kötelessége, esetleges további intézkedésig, a másod-
osztályú tankötelesek tanítása; az első tanító aka-
dályoztatása esetén a templomi éneklés vezetése. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású tanítók, vagy tanítónők. 
Kellően fölszerelt kérvények e hó 22-éig alulirotthoz 
küldendők. Nagy-Dobrony (Beregmegye, posta hely-
ben), 1901 julius 6. Magyar Bertalan, ev. ref. lelkész. 

(774—1—1) 
A szerepi evang. reform, egyház az elemi leány-

tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés az egyháztól 
fizetve: 16 mmázsa kétszer buza; 7 mmázsa 40 kilo-
gramm ái-pa; 261 korona 60 fillér; 16 hold és 
436 öl szántóföld, 2 hold kaszálló 1200 ölével; lakás : 
két szoba, konyha, cselédszoba, kamra s ólak. Köte-
lessége: VI osztályú iskolának és az ismétlősök 
tanítása. Tanítványok száma 70—80. A kellően föl-
szerelt kérvények augusztus 10-ig alulírt lelkészi 
hivatalhoz küldendők be. Nőtanítók is pályázhatnak. 
Szerepen, 1901 julius 7. Fodor Sándor, ev. ref. lelkész. 

(798—1—1) 
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ÉFTANlTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óyodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban irigyeli. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez külciéndők. 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 lillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési penztk 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. Egyeli hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomásn és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KKii., OSI ROM»UTCZA 17. SZÁM. MAÍJY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISK01,A-TÉR 3. 

Kéziratolcat nem. advuilc vissza. 

Az intenzív nevelés szárny-
próbálgatásai. 

Nap-nap mellett mutatkoznak újabb 
időkben egyes jelenségek, melyek vilá-
gosan bizonyítják, hogy népnevelés-
ügyünk intenzív irányúvá alakulását 
ma már a közvélemény is hajlandó 
elősegíteni. Míg régebben a nevelés 
intenzív jellegének azt tekintették, 
hogy a népiskolát megtömték a leg-
különbözőbb tananyaggal, hogy ily 
módon a közegészségügy, nemzetgaz-
daság, művészet és minden más tár-
sadalmi mozzanat csiráját magában 
egyesítse és e mellett sokszor kurió-
zumok is honosodtak meg egyes nép-
iskolákban, mint pl. az iskolai katonai 
gyakorlatok, az iskolai takarékpénz-
tárak, a karénekek és más efélék, — 
ma már az ujabban előtérbe lépett 
szakismereteket vagy az ismétlő-iskolák 
keretében akarják fölkarolni, mint a 
mezőgazdasági képzést, avagy általános 
nevelői jellegűvé teszik, mint a kéz-
ügyességre nevelést ós ezzel kapcsolat-
ban legalább elméletben meg van a 
hajlam a népiskolai tananyag egysze-
rűsítésére és a nevelés egyenrangúvá 
tételére az oktatással. 

Újabb irányunk tehát határozottan 
intenzív jellegű. A fejlődés történeté-
nek természetes menete ez. Egy ember-

I 
öltő óta érvényben van a tanköte-
lezettség és teljes megvalósulását nem a 
közvélemény gátolja többé, hanem oly 
akadályok, minőket az alföldi pusztákon, 
avagy a hegyvidékek szórvány-lakásai-
ban a természet maga állított föl, 
avagy olyanok, mint különösen az oláh 
kis községekben, melyeket csak újonan 
józanabbul nevelt nemzedék győzhet 
le. Hasonlókép természetes az is, hogy 
a tanítás egyoldalú előtérbe jutása 
után a test ápolása és az erkölcsi 
nevelés kívánalmai is élénkebb párt-
fogásban részesülnek. 

Az új intenzív irányú nevelői áram-
latnak legérdekesebb jelenségei : a 
szülői értekezletek meghonosodása, a 
gyakorlati lélektan és a vele kapcso-
latos gyermek-pedagógia ápolása a szak-
irodalomban és egyesületekben, az ifjú-
sági kirándulások és társasjátékok föl-
karolása, a kézügyességre nevelésnek 
hangsúlyozása és mindenekfölött pedig 
annak a nagy eszmének lassú, de 
fokozatos térfoglalása, hogy a tanító 
nemcsak a kis gyermek oktatója, hanem 
az emberi társadalom jövőjének elő-
készítője, a gyermekek nevelője és hogy 
ezzel kapcsolatban az iskola tényleg a 
gyermekeké és a nevelés czélját nem 
az ismeretek nagysága, hanem a gyer-
mekek érdeke állapíthatja meg helyesen. 

Nagy és nevezetes lépést tesz tehát 
melléklet vau csatolva. 
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jelenleg pedagógiai közéletünk, midőn 
az extenzív irányú népnevelés határán 
már-már átlép és az iskoláztatásnál 
nemcsak az iskolák fölszerelésére, a 
tanítók fizetésére és más külső ténye-
zőkre fordít gondot, hanem a benső 
életre is. 

Szigorú bírálatot mondani az első 
lépésekről nem volna méltányos dolog. 
A tantervreformnál oly nagy gondban 
részesült egységes képzés és nemzeti 
nevelés, az előszeretettel fölkarolt mű-
vészi, kézügyességi és mezőgazdasági 
nevelési eszközök szigorúan véve nem 
különböznek qualitative a mult év-
tizedek reformjaitól, melyek mellett a 
selyemtenyésztés, fafaragászat, élet-
mentés és más eféle is helyet talált 
a népiskolák tananyagában. De külön-
bözik maga az irány, mely hangsúlyozza 
és pedig mindinkább erősebben hang-
súlyozza a nyelvtani, földrajzi és törté-
neti emlékezet-terhelő részletek kiküszö-
bölésének szükségét, a test egészségé-
nek és az erkölcsi irányzatnak előtérbe 
helyezését és mindenekfölött a gyermek 
egyéniségének megismerését. 

Rendszeres intenzív nevelési pro-
grammot Magyarországon ma még jó-
formán lehetetlen fölállítani. Mind-
addig, míg a 7-féle hit felekezet válasz-
falakat von magyar és magyar között 
és e válaszfalak ledöntésére az állam-
hatalom is gyenge, mindaddig, míg a 
tömeges é3 kellő kritikával nem gya-
korolt tanítói diploma-gyártás igen sok 
esetben jóformán korlátlanul tart , mind-
addig, míg a tanítók fizetésének átlaga 
a megélhetésre is elégtelen és a tanítói 
karban alig egy tizedrész gondol ko-
molyan a reábízott iskola benső fej-
lesztésére, míg a többi napszámos-
munkát végez; általában mindaddig, 
míg a magyar közoktatásügy sajgó 
sebei csak részben vannak orvosolva, 
örvendenünk kell azon, hogy a törté-
neti fejlődés menete szerint nálunk is 
megtörtént a nagy lépés az extenzív 

irányú fejlődésnek intenzív irányúvá 
alakulása útján és ne követeljük azt, 
hogy egyszerre egy ugrással legyen oly 
pedagógiai közéletünk, mint a minőt 
a kulturpolitikusok Massachusettsben 
vagy Svédországban örvendve látnak. 

Lehetetlen azonban elhallgatnunk 
azt a részben társadalmunk fejletlen-
ségét is tanúsító, de egészben véve 
mégis örvendetes tényt, hogy az 
intenzív nevelés haladásának nálunk 
az állami népoktatás az egyik legfőbb 
oszlopa. Ma, midőn az állami tanítók 
száma már jóval meghaladja a tanítók 
összes számának egy tizedrészét és ezek 
részben éppen a legtekintélyesebb helye-
ken vannak, az a nagy erkölcsi, élesztő 
kovászhoz hasonló erő, mely az állami 
tanítók működésében oly örvendetesen 
nyilatkozik meg mindenütt, nagyon jó 
példa a többi tényezőkre nézve is. Jó 
példa annál inkább, mivel a magyar 
közoktatásügyi kormány — sok más 
nemzet kormányával ellentétben — 
az önálló és öntudatosan szabadelvű 
kultúrpolitikának, legalább eddig és 
reméljük, hogy ezután is, valódi zászló-
vivője. 

Nagy napokat értünk meg mostaná-
ban. A lázas reformok munkájának 
forrongásából előreláthatólag az intenzív 
irányú nevelés diadalának kell kiemel-
kednie. és ezzel együtt meg kell szűnnie 
a lélekölő formalitások legnagyobb 
részének is, a mennyire az emberi tár-
sadalomban lehetséges. Nagy és szép 
napok lesznek ezek a diadal napjai, 
a gondolkozó fő már előre vetett 
fénysugaraiban is gyönyörködik, de 
látja egyúttal, hogy a teljes fény 
bekövetkezése nem napok alatt lesz 
és hogy addig sokat, nagyon sokat 
kell dolgoznunk, hogy a már meg-
kezdett szép úton állandóan csak előre 
menjünk. 

(Budapest.) Oyöryy Aladár. 

— aC^CB©— 
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Tanítók biztosítása.* 
Ismeretes már a tanítóság előtt az az újabb 

időben fölvetett eszme: a tanítók biztosítása 
a tanítók javára. 

Az eszme igen szép s ha kivitele nem üt-
köznék oly sok nehézségbe, példátlanul állana 
ez országban az a biztosító-társaság, melyet 
tanítók alapítanak s jövedelme a tanítók össze-
ségeé. Meszlényi Zoltán, Gömörmegye segéd-
tanfelügyelője pendítette meg az eszmét. A 
gömörmegyei ált. tanítóegyesület magáévá tette, 
hirdette s fölkérte az Orsz. Bizottságot, hogy 
tárgyalja a kérdést. Meszlényi és a gömör-
mtrgyei tanítóegyesület lelkesedéssel fogtak 
hozzá, de egyszerre egy kicsit sokat akartak. 
Ok a magyar tanítók országos biztosítási 
intézetének szövetkezeti alapon való megala-
kítását tervezték. Vérmes reményeik voltak, 
mikor .„egyelőre 10-ezer tanítónak a belépését" 
vették számításba olykép, hogy ezek évenkint 
30 korona járulékot fizessenek. Ilyen alapon 
ki is lehetett számítani, hogy 40 év alatt a 
nyereség egy millió forint volna. 

De nézzünk csak ennek a dolognak jól a 
szeme közé. Az Eötvös-alap idestova 30 éve 
működik áldásosán; az évi befizetés nem 30, 
hanem 3 (előbb 2) korona volt s ma sincs 
10.000 tagja, de ennek még a harmada sem. 
Nagy a szegénység, de még nagyobb a közöny 
a tanítóknál. Az Orsz. Biz. mindjárt erre az 
álláspontra helyezkedett, nem kívánta azt, 
hogy önálló szövetkezet létesüljön, hanem egy 
már régi, jeles, általánosan elismert igaz magyar 
társasághoz, az Első M. Alt. Biztosító-Társa-
sághoz fordult azzal a kéréssel, hogy miképen 
lehetne ezt a kérdést úgy megoldani, hogy a 
Társaság kebelében történjék a biztosítás, de 
a tanítóság közvetítse azt. 

* Ezt a czikket, mely az Első M. Ált. Bizt.-Társaság 
ajánlatát ismerteti, különösen ajánljuk t. kartársaink-
nak szives elolvasásra. A tanítók biztosításának ügye 
tudvalevőleg az Orsz. Biz. augusztus 19.-i közgyű-
lésén fog tárgyalásra kerülni Ujráry Bélának, az 
albizottság elnökének az előadásában. Az Orsz. Biz. 
a vidéki egyesületeket arra akarja fölszólítani, hogy 
tegyék magukévá az eszmét s alakítsanak az Eötoös-
alap helyi bizottságai mintájára biztositásüyyi bizott-
sápokat. A többi el van mondva a czikkben s el fog 
mondatni az augusztusi közgyűlésen. Ezt a meg-
oldást látjuk mi leginkább megvalósíthatónak, mert 
ily módon az Eötoös-alap semmit sem koczkáztat s 
talán internátusai javára — a mi a tanítók haszna — 
némi jövedelemre tehet szert. Mi, a czikkben is 
elmondott okoknál fogva, vérmes reményeket nem 
táplálunk s azért a kérdésnek úgy szövetkezeti 
alapon, mint külön biztosító-társaság alapítása útján 
való megoldását egyenesen az ábrándok világába 
utaljuk. Ha ezt a kérdést egyáltalán dűlőre lehet 
vinni, azt ma még csakis egy szolid, nagy biztosító-
társaság keretében tehetjük. Szeri. 

A válasz meg is érkezett, alább ismertetjük 
példákkal illusztrálva. 

Kétségtelen, hogy a Tanítók Házának 
nemcsak föntartása, de fejlesztése is a taní-
tóság becsületbéli kérdése. Arra kell minden 
magyar tanítónak főfigyelmét fordítania, hogy 
ez a szép intézményünk virágozzék. Családunk 
iránt viseltető szeretetünk arra buzdít, hogy 
gyermekeink neveléséről hozzánk méltó módon 
gondoskodjunk s ha anyagi tehetségünk nem 
áll arányban a teher nagyságával, gondos-
kodnunk kell olyan eszközökről, melyek vál-
lankról a teher egy részét leveszik s a 
melyek nem lealázok, sőt fölemelők. Magánk 
alapítunk magunknak segítő forrást, magunk 
erejéből gyámolítjuk kartársaink igyekvő, 
tehetséges gyermekeit. A Tanítók Házai s 
a nagyobb városokban nyitandó internátusok 
ezt a czélt szolgálják. Támogassuk azokat 
tőlünk telhetőleg. 

Ez lebeg az Orsz. Biz. szemei előtt, mikor 
a tmítók biztosításának kérdését olyképen 
óhajtja megoldani, hogy a befolyó hasznot a 
Tanítók Házaira és az internátusokra fordítja. 

Az egyesületek, testületek vegyék kezükbe 
ennek a kérdésnek megoldását. Igen sok tanító 
biztosítja valamijét. Vagy életét, vagy házacs-
káját tűzkár ellen, vagy földjét jégkár ellen. 
Mindezt tegye meg az első magyar általános 
biztosító-társaságnál annak a tanítóegyesület-
nek az útján, melyhez ő tartozik, ezzel elő-
segíti a Tanítók Háza és a vidékén fölállí-
tandó internátus ügyét. 

Az Orsz. Bizottság úgy tervezi, hogy a 
tanítóegyesületek kebelében alakuljon egy biz-
tosításügyi bizottság, mely a biztosítási díjakat 
beszedi, a beszedett összeget beküldi az Eötvös-
alapnak, az engedélyezett jutaléknak egy 
harmadát azonban maguknak tartják. A meg-
tartott összeg egy ötöde az ez ügygyei kap-
csolatos kiadásokra fordítható, míg a többi a 
tanítóegyesület által kijelölt helyen létesítendő 
internátus czéljaira fordítandó. 

Az Orsz. Biz. augusztus 19.-én tárgyalja ezt 
a kérdést, kívánatos, hogy ezen a gyűlésen 
minden egyesület képviseltesse magát. 

Az első magyar biztosító-társaság az Orsz. 
Biz. kérdéseire a következőket válaszolta: 

„1. A tanítók biztosítása halálesetre, a 
mellékletben csatolt díjtáblázatunkban foglalt 
A, B, C, D biztosítási módozataink egyike 
szerint köthető meg, illetve a tanító urak 
tetszésére kell bíznunk, hogy a föntnevezett 
biztosítási módozatok közül melyiket tartják 
anyagi viszonyaikra és körülményeikre való 
tekintettel megfelelőnek." 

Minden táblázatról két példát közlök, hogy 
könnyebben érthető és áttekinthető legyen. 

29* 
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A) táblázat: a) 1000 koronát biztosít egy 
20-éves ember halálesetre, fizet évenkint 16 
korona 68 filllért. b) 1000 korona biztosított 
tőke után halálesetre fizet a 30-éves ember 
21 korona 48 fillért. 

B) táblázat. Haláleseti 1000 korona tőke-
biztosítás, de a díjak esak egy bizonyos hat ír-
időig fizetendők; a) 20-éves ember halálesetre 
biztosítja magát olyképen, hogy ha 30 évig 
fizeti a járulékot, fizet évenkint 19 korona 
30 fillért; b) ugyanígy biztosítja magát 20-évi 
fizetési kötelezettség mellett egy 30-éves ember, 
fizet 28 korona 81 fillért. 

C) táblázat. Haláleseti 1000 korona tőke-
biztosítás oly föltétellel, hogy ha a biztosított 
a kikötött idő múlva még életben van, a tőke 
felerésze fizetendő, míg a másik fele csak 
halála után válik esedékessé; a) egy 20-éves 
egyén biztosít 25-évi tartamra 1000 koronát, 
fizet 27 koronát, egy 30-éves 20-évre, fizet 
36 korona 56 fillért. A díjfizetés az idő letel-
tével megszűnik. 

D) táblázat: a) egy 20-éves ember biztosítja 
magát akként 1000 korona erejéig, hogy 30 
év múlva kapja ki az egész 1000 koronát, ha 
azonban előbb hal meg, az összeg az örö-
kösöknek kifizetendő, fizet évenkint 27 korona 
3 fillért; b) ugyanígy biztosítja magát egy 
30-éves ember 20 évre, fizet 44 korona 32 
fillért. — Megjegyzendő, hogy a nők mindenütt 
10%-kai többet fizetnek. 

Azután a biztosító intézet így folytatja: 
,2. A tanító urak által kötendő halálesettel 

kapcsolatos biztosításokat kiterjeszthetjük arra 
is, hogy munkaképtelenségük folytán bekövet-
kező nyugdíjaztatásuk esetén, a díjfizetések 
folytatása alól a még hátralevő időre föl-
mentjük, a miért a koroknak a biztosítási 
módozat és tartamnak megfelelő csekély pót-
díjat számítunk." 

„3. A tanítók gyermekeinek biztosítása 
0 évben azon időre, mikor a gyermek közép-
iskolába kerül, legczélszerűbben köthető meg 
az I, K, vagy P táblázatok szerint olyformán, 
hogy a biztosítás a gyermek születésétől kez-
dődőleg 10-évi tartamra szóljon, a mely idő 
lejártával a szülő vagy gyám a tőkét fölveheti 
és a szükséghez képest rendeltetése czéljára 
fordítja." 

„4. A tanítók gyermekeinek biztosítására 
katonáskodásuk, esetleg felsőbb iskolai tanul-
mányaik folytatásának czéljából ugyancsak az 
I, K és P biztosítási módokat ajánljuk." 

I ) táblázat. Eleteseti 1000 korona tőke-
biztosítás. A tőke csak akkor fizetendő ki, ha 
a gyermek a kitűzött kort eléri; a) egy 0-éves 
gyermeket 15-évi tartamra biztosítva, fizetendő 
évenkint 47 korona 6 fillér; b) egy 1-éves fiú 

20-évre (katonáskodása idejére) 1000 koronára 
biztosítva, fizetendő érte 34 korona 76 fillér. 

K) táblázat. Eleteseti 1000 korona biztosítás. 
Ha a gyermek a kitűzött kor előtt hal el, a 
befizetett díjak visszafizettetnek kamat nélkül: 
a) 0-éves gyermek 15-évre biztosítva, fize-
tendő 51 korona 85 fillér; b) 1-éves gyermek 
20 évre biztosítva, fizetendő 37 korona 59 fillér. 

P) táblázat. Kiházasítási 1000 korona tőke-
biztosítás. A tőke csak akkor fizetendő ki, ha 
a biztosított gyermek a kitűzött kort eléri, ha 
előbb hal meg, a befizetett díjak visszafizettet-
nek kamat nélkül. Ha azonban a szerződő fél 
— az apa — előbb elhal, a további díjfizetés 
megszűnik; a) egy 25-éves atya 0-éves leánya 
részére 1000 korona hozományt biztosít akként, 
hogy ezen összeg a leány 18-éves korában 
kifizettessék, fizetendő évenkint 45 korona 78 
fillér; b) ha az apa 32-éves, leánya 4-éves, 
fizetendő évenkint 69 korona 8 fillér. A nő 
— anya — 5%-kai többet fizet. 

,5. A tanítók földjének jégkár ellen való 
biztosítására mindenkor az illető évre meg-
állapítandó díjtételeket fogjuk fölszámítani." 

„6. A tanítók házainak tűzkár elleni bizto-
sítását azon díjtételek mellett fogjuk meg-
köthetni, a melyek az illető vidékre rendesen 
alkalmaztatnak." 

„A mennyiben a tanító urak tűz- és jégbiz-
tosításra vonatkozó ajánlata az Eötvös-alap 
útján fog hozzánk beterjesztetni és a díjak is 
ezen alap által lesznek évenkint behajtva, a 
tanító uraknak vagy az Eötvös- alapvak a tűz-
biztosítások után az évi díjnak 5°/o át fogjuk 
jutalék czímén engedélyezni. A tanító urak 
életbiztosításai után pedig ugyanazon ked-
vezményeket fogjuk nyújtani, mint a melyeket 
a Grömörmegyei Tanítóegyesületnek fölaján-
lottunk, teszszük ezt kiválóan azon remény-
ben, hogy a tanító urak az életbiztosítás 
üdvös intézményét az Országos Bizottság szi-
ves ajánlatára és fölhívására tömegesen fog-
ják igénybe venni. Ezek szer nt hajlandók 
vagyunk a tanító urakn-ak azon kedvezményt 
nyújtani, hogy a szokásosan számítandó irás-
illetéket és póstabért, mely minden egyes 
kötvény után 4000 kor. biztosított összegig 
rendesen 7 koronában van megállapítva és az 
első díjrészlettel egyszersmindenkorra fizetendő, 
elengedjük. Ezenkívül engedélyezünk azon 
tagoknak vagy egyesületeknek, kik a biztosí-
tások fölvételével foglalkoznak, illetve az 
életbiztosítási ajánlatokat aláírásukkal ellátva, 
hozzánk terjesztik, 2% szerzési járulékot min-
den oly biztosítás után, melyek nálunk az A. B. 
C. D. E. vagy P. táblázataink szerint köttet-
nek, míg a K vagy L táblázatunk szerint kö-
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tendő biztosítások után P /2% szerzési juta-
lékot adhatunk. A szerzési jutalék a biztosítás 
első évére szól, a biztosított töke után lesz 
számítva, és a díjfizetés arán} ában jár le. 
Az általunk föntebb megállapított jutalékok 
teljes százalékban csak akkor adhatók meg, 
ha az illető biztosítás díjtétele legalább is 
3°/o-ot elér, 3%-nál kisebb díjtételű bizto-
sításoknál a szerzési jutalék aránylagosan 
leszállíltatik. Díjtáblázati könyvecskénkben fog-
lalt, itt meg nem nevezett egyéb biztosítási mó-
dozataink után, ha az egyesület egyik, másik 
tagja azok valamelyike szerint kiván biztosí-
tani, a szerzési jutalékot esetről-í setre az álta-
lunk adható maximális százalékban fogjuk 
megállapítani. Ha a t. egyesület útján létesült 
biztosítások díjainak behajtásával az Eötvös-
a'ap foglalkozik és azok pontos elszámolására 
és beszolgáltatására velünk szemben szavatos-
ságot vállal, hajlandók vagyunk azon időre, 
míg az Eötvös-alap megbízásunkból díjainkat 
beszedi, a föntnevezett biztosítási módozitok 
szerint kötendő biztosítások beszedett és el-
számolt díjai után 3% behajtási jutalékot az 
Eötvös-alapnak engedélyezni. Valahányszor az 
Eötvös-alap által életbiztosításra megszerzett 
tagok száma a százat eléri és ezek biztosítá-
sainak összege legalább 200.000 korona tőkét 
képviselni fog, engedélyezünk a tisztelt egyesü-
letnek 600 korona átalányt, mely azonban 
csak akkor tétetik folyóvá, ha az illető 100 
biztosítás, illetve a 200.000 kor. tőke után az 
első évi díj teljesen befolyt, vagyis olyan biz-
tosítások összege, melyek a biztosítás első 
évében töröltetnek, az átalány megállapításánál 
számítá ba nem jöhetnek. Tekintettel arra, 
hogy az itt fölsorolt kedvezmények által a 
tanító uraknak a lehető legnagyobb előnyöket 
nyujtjuk, azon reményünknek adunk kifejezést, 
hogy a t. Orsz. Bizottság hazai intézetünket 
és biztosítási módozatainkat a tanító uraknak 
melegen ajánlani szives lesz. Teljes tisztelettel: 
az első magy. ált. biztosító társaság. Ormody, 
Szende, Róna." 

Az ajánlat tehát kedvező és tárgyalás alap-
jául elfogadható. 

A ki biztosítani akarja életét és vagyonát, 
tehát csak az Eötvös-alaphoz forduljon, mert 
ebből magánk is hasznot huzunk, olyan hasz-
not, mit előre lehetetlen megállapítanunk, de 
annyit föltétlenül merünk állítani, hogy a 
tanítók házainak és vidéki internátusainak bő 
jövedelmi forrása leszen, ha fölkaroljuk és 
terjesztjük ezt az eszmét. 

Tudjuk, hogy egyszerre mindent el nem 
érhetünk; lassan, évek múlva jutunk oda, 
hova én szeretnék jutni, de odaérünk idővel, 
erős a reményem. 

A mozgalmat most megindítja a tanítók 
organuma: az Orsz. Biz. s kivitelre átadja 
majd az Eötvös-alapnak, 

Segítsünk magunkon s az Isten is meg-
segít ! 

(BudapestJ Hajós Mihály. 

A tanítoegyesületi élet fejlesztése. 
Nem szenved kétséget, hogy a tanítóegye-

sületi élet — ha nem pang — emeli a taní-
tóság szellemi színvonalát, társadalmi rutinját 
s ez által hathatósan előmozdítja a népnevelés 
mélyebben járó, intenzívebb fejlődését. Nem 
szenved kétséget az sem, hogy a tanítók tevé-
kenysége olyan közügy, mely messze kiemel-
kedik a mindennapi hivatalos működés szűk 
korlátai közül, hogy a nemzeti művelődés 
magasabb eszméit is szolgálja, a tanítók szak-
képzettségének fejlesztésével kapcsolatban. Az 
sem tagadható, hogy a tanítók czéltudatos 
egyesületi működése, a magyar nemzeti kultúra 
egységes fejlődését is hathatósan munkálhatja. 

Az is tagadhatatlan, hogy a magyar tanít ik 
egyesületi életében egy idő óta — sajnos — 
bizonyos visszaesés, hogy ne mondjam, vissza-
fejlődés tapasztalható. Ez a körülmény — azt 
hiszem — az egyesületek vezetésének bizonyos 
ötletszerűségében is leli némileg magyarázatát. 
Mintha hiányoznék az a magasabb czél! És 
e miatt hiányzik a határozott, az egységes ma-
gasabb czélokra törekvő irányítás és vezetés is. 

A tanítóegyesületek jórészének fejlődésében 
hiányzik a határozott irány, melyben az egye-
sületeket vezetni üdvös dolog volna. Hiányzik 
az a magasabb czél — mely mindnyájunkkal 
közös volna —- melyre mindnyájunknak egy 
akarattal törekednünk kell. Ma — mint mái-
máskor is mondottam — elég sajnos, a szét-
húzás, a szeparatizmus dominál a magyarországi 
tanítók között. Széthull a magyar tanítóság, 
mint az „oldott kéve", meggyengül az egye-
temes erő, elenyésző lesz ezek miatt a társa-
dalomra való hatása az egyesületi életnek s 
eredményeiben csak egy-egy csalódással lesz 
gazdagabb. Ez a gyengeség magában hordja 
már a visszaesés, a visszafejlődés csiráit. 
Hiányzik — a mint Láng M. is mondja — 
nagyrészben a leendő tanítóknak az egyesületi 
életre való nevelése s e miatt ugyancsak meg-
lazult az a testületi széllem, mely éltető, fön-
tartó és mozgató eleme nemcsak a tanítói, 
hanem minden társadalmi téren mozgó egye-
sületi életnek. Ebből kifolyólag, ha itt-ott egyik 
vagy másik egyesületben egy életrevaló eszme, 
idea fölszinre kerül, nem tud érvényesülni. 
Hiányzanak az eszközök, különösen az anyagi 
eszközök, melyek a czélra törekvésben, a 
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egyesületek fejlesztésében föltétlenül szüksé-
gesek. Hiányzik az a társadalmi és hivatalos 
téren is méltán megvárható melegebb érdeklődés, 
mely nélkül a tanítók egyesületi tevékenysé-
gének közvetlen hatása, intenzív eredménye 
alig képzelhető. 

Ezeken a bajokon, ezeken a hiányokon kell 
első sorban segíteni, ha azt akarjuk, hogy 
egyesületeink helyes irányba terelődjenek és 
fejlődjenek s ennek következtében mélyebben 
járó nyomokat is hagyjanak maguk után azon 
a téren, a hova intézve, a hová szánva vannak. 
Ha akarjuk a czélt, akarnunk kell az eszkö-
zöket is! 

Egyöntetű, helyes központi irányításra van 
szükség. Az a fő, hogy legyen mindig a napi-
renden olyan ügy, mely lekösse, foglalkoztassa 
a hazai tanítóságot. Ezzel azonban — nehogy 
félreértsenek — nem azt akarom mondani, 
hogy a központi vezető erők nem teljesítik 
feladataikat. Az adott viszonyok között az irá-
nyítás és vezetés dolgában alig tehetnének 
többet. Igenis, meg kell állapítani a fejlődés 
irányát, mely felé törekedjenek, komoly és 
határozott irányt, melyért lelkesülni tudjanak. 
Akkor majd megmozdul a tanítóság zöme, 
mihelyt érzi, hogy neki e téren komoly és 
értékes feladata van, mely eredményeiben 
biztató. Míg ez nem következik be, addig 
bizony csak tengődünk, csak éldegélünk mától 
holnapig. Ha valami jóra, életrevaló eszme 
kerül fölszinre, ne hagyjuk azt elaludni, ne 
engedjük fölötte a napi-rendre térést, hanem 
tőlünk telhetőleg iparkodjunk azt érvényesíteni. 
Ne nézzük azt, kitől származott, hanem azt, 
hogy mit ér s bánjunk vele érdeme szerint. 
A siker bátorítja a félénkeket, lelkesíti, erő-
síti a gyengéket. 

Mondhatom, hogy a vezetés és irányítás 
üres voltánál is nagyobb baj az anyagi esz-
közök hiánya, melyek között első helyen áll 
annak a költségnek fedezése, melybe a taní-
tóknak ez a közügy kerül. 

Nézzük csak, hogy állunk ? Más téren annak, 
a ki a közügyet szolgálja, annak érdekében 
elhagyja otthonát, legyen bármily rendű és 
rangú hivatalnok, megvan a tisztességes fuvar-
és napidíja. A tanítónak a legtöbb helyen 
fuvarja és 2 korona napidíja van. Igen sok 
helyen se fuvarja, se napidíja. 

En nem ismerek olyan embert a föld hátán, 
a ki 2 korona napidíjból föntartsa magát 
gyűlések alkalmával, kivált ha a gyűléseken 
való részvétel 2 — esetleg 3 napba kerül. 
Miért kivánja akár a társadalom, akár az 
illetékes hatóság azt, hogy a tanító, egyedül 
csak a tanító, a kinek legkevesebb fizetése 
van — akkor, mikor a közérdek, a közügy 

szolgálatában fáradozik, arra még aloposan rá 
is fizessen? Szolgálni a közérdeket, közügyet, 
a magyar társadalom és a magyar nemzeti 
kultúra érdekeit, mikor az olyan anyagi áldo-
zatba kerül, melyet esetleg a szükséget látó 
családoktól kell elvonni, bizony-bizony nem 
valami nagyon lelkesítő. Ilyen viszonyok között 
csak tanító tud olyan munkásságot kifejteni 
a közügy terén, a milyet a magyar tanítók 
még mindig kifejtenek. (Pedig még csak arcz-
képes vasúti igazolványt sem kaphatnak a 
nem állami iskolai tanítók!) 

Oda kell tehát törekedni, hogy a nagym. 
kormány, rendeleti úton állapítsa meg a tanító-
gyülésekre szolgáló fuvar- és napidíjakat oly 
mértékben, hogy arra a tanítóknak ne kelljen 
ráfizetniük. Az általános (hivatalos) tanítóegye-
sületeknek, melyek megyénként szervezendők, 
kötelezett tagja legyen minden tanító felekezeti 
különbség nélkül s mint ilyen a polgári köz-
ségtől, illetve az államtól kapja megfelelő fuvar-
és napidíját. A mennyiben pedig a felekezeti 
egyesületek föntartják, a megfelelő fuvar- és 
napidíjakról gondoskodjék az illető hitfelekezet. 

A tanítóképezdék vegyenek részt növen-
dékeikkel együtt a közeli vidéken tartandó 
tanítóegyesületi gyűléseken. Neveljék az ifjú-
ságot az egyesületi életre; ezzel csak hiva-
tásuknak tesznek eleget. Hiszen a tanító az 
egyesületben is a magyar kultúrát szolgálja, 
annak érdekében pedig fáradozni szent köte-
lesség, melynek elmulasztása bűn. 

A hol meglazult vagy éppen hiányzik a 
testületi szellen, azt iparkodjunk közakarattal 
föléleszteni, ébren tartani. Törekedjünk a tár-
sadalmi érdeklődést fölkelteni. De én hiszem, 
hogy ha az anyagi eszközök nem hiányzanak, 
föléled az a testületi szellem, mely tömöríteni 
fogja a tanítóságot az egy czélra való törek-
vésben, föléled az és nem remélt energiával fogja 
megmutatni: mire képes a magyar tanítóság. 

Most a tanítóság között építő kalapácscsal 
dolgoznak, mesterséges uton építik a széthúzó, 
a felekezeti válaszfalakat, de én hiszem, hogy 
ez a munka kárba vész. Nemsokára romboló 
kalapácsosai is dolgozunk, hogy lerontsuk az 
elkülönítő válaszfalakat. Megszűnik a felekezeti 
érzékenykedés és féltékenység, a hivatalos és 
társadalmi téren is föllendül az érdeklődés, 
befejezést nyer a megyénként, illetve tan-
kerületenként való szervezkedés, a mit magam 
is helyesnek tartok s a mi biztatólag indult 
meg, hiszem, hogy a tanítóegyesületek élete, 
működése föllendül s a föllendülés eredménye 
sokszoros maggal hálálja meg a ráfordított 
költséget és fáradságot a nemzeti kultúra nagy-
arányú fejlődésében. 

(Or.-Szt.-Oyöryy.J Yétjh István. 
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Az állami tanítók kérelme. 
Tudjuk jól, hogy az állami tanítók fizeté-

süket az adóhivatalból nyerik minden hó 1-én 
előlegesen. Ez azon varázstű, mely a tanító-
ságot az államhoz vonja; biztos és pontos 
fizetés a jól megérdemlett szolgálat díja. 

Egy kis kellemetlenség azonban itt is lábat-
lankodik és különösen azon állami tanítóknál, 
kik az adóhivatal székhelyétől távol laknak. 

Ezeknek nyugtáikat és fizetési ivüket egy 
héttel előbb postára kell adniok ajánlva az 
adóhivatal czímére, a miért portó fejében 
fizetnek 45 fillért. Ez a második kiadás. Első 
a nyugtáikra a bélyeg. Harmadik fizetés, illetve 
levonás a kereseti adó, negyedik a beteg-
ápolás. Fizetésüket a postadíj levonásával 
utalványon megküldi az adóhivatal, mi az 
ötödik adó. Fizetési ívüket külön küldi vissza, 
ez lesz a hatodik levonás. így tehát az, a ki 
az adóhivatal székhelyétől távol lakik, keve-
sebb fizetést kap, mire kézhez kapja, mint 
hasonló fizetéssel bíró és az adóhivatal szék-
helyén levő állami tanító-társa. 

Második baj meg az, hogy míg az adó-
hivatal székhelyén működő állami tanító 
elsején megkapja a várva-várt lénungját, 
addig a távol lakó egyén csak 4.-e felé jut 
hozzá, mert a sok munka, vagy nem tudom 
tán a közönyösség miatt, nem teszi az adó-
hivatal éppen 1-én postára azt; több helyen 
meg a póstaközlekedés is ritkább, így bizony 
a legkedvesebb vendég néha soká teszi be 
lábát kunyhóinkba. 

Ha pedig küldönczöt menesztünk pénzünk-
ért, többet fizetünk neki, mint a mennyit a 
föntebb elsorolt 6-féle czímén összesen levont 
összeg kitesz és még bizonytalanságban is 
lehetünk a felől, vájjon nem ugrik-e meg az 
ipse a fizetésünkkel? 

Hogyha pedig magunk megyünk be érte, 
iskolát is mulasztunk s fizetésünk egy jó kis 
részét el is költjük mindjárt. 

Harmadik bajunk az, hogy nyugdíjlerová-
sainkat nem vonja le az adóhivatal havonkint 
fizetésünkből, hanem azt is külön kell befizet-
nünk, pénzt, nyugdíjkönyvecskénket küldözget-
nünk, mi megint csak kiadással jár. 

Miért is oda terjed alázatos kérésünk, 1. 
hogy mi állami elemi és polgári iskolai taní-
tók ez ügyben portómentességet élvezzünk, 
2. köteleztessenek az adóhivatalok, hogy fizeté-
sünket 1- én délelőtt czímünkre postára tegyék 
és végül 3. hogy nyugdíjilletékeinket havon-
kint az adóhivatal fogja le fizetésünkből éppen 
úgy, mint esetleges fizetési előlegünket és mint 
az állami tisztviselők tisztidíjait. 

Ezen kérelmünk teljesítése is hozzájárulna 

anyagi helyzetünk javításához és ambíeziónk 
növeléséhez, minek teljesítését, ismerve bölcs 
ministerünk fenkölt gondolkozását, irántunk 
tanúsított páratlan jóindulatát, teljes bizoda-
lommal reméljük. 

(Szegzárd.) Nayy Béla. 

— Tanítók országos fíirdöháza Köröndön. 
A tanítói árvaházakba fölvett árvák atyjai 
90 százaléka légzőszervi bajban halt el. 
Udvarhelyvármegye északi felében a sóvidé-
ken van egy fürdő, az úgynevezett magyar 
Gleiehenberg, melynek tulajdonosa Gáspár 
Gyula Marosvásárhelyen. E fürdőt használják 
nagy sikerrel gége és minden légzőszervi 
bajokban, nátrium tartalmú vasas gyógyvize 
kefir és tejkurával gyomorbajokban, vérsze-
génység, a vese és egyéb szervek betegségeinél, 
miként influenzából visszamaradott bajokban. 
Sós, szénsavas, hideg és meleg fürdői, kitűnő 
hatásúak aranyér, csont és bőr bajoknál, csuz 
és köszvénynél, kiváltképen női bajoknál. 
A berlini dr. Simon-féle lignósulfát biztos 
hatású belégző-teremmel, fekvése e helynek 
igen kies fenyvessel van körítve s a sóváradi 
vasúti állomástól mintegy 3A órányira feksz k. 
E fürdő tulajdonosa a tanítói gyűlésen jelen 
volt, midőn szóba került a tanítók fürdőháza 
is, mely alkalommal készségesen fölajánlotta 
Gáspár Gyula úr koronái fürdőjén az ingyenes 
telket, a hol ez idő szerint is kedvezményeket 
élveznek kartársaink. Fölhivom tehát a hazai 
tanítóságot s főképen az Országos Bizottságot, 
indítson országos mozgalmat a tanítók első 
fürdőháza megteremtésére. Fajunk pusztul, a 
kit megtudunk menteni a családnak, tanügy és 
hazának, mentsük meg azt. Az eszme üdvös. Mun-
kára föl. F.-Sófalva. Veress Mózes, állami tanító. 

= A Tanítók Házáért . A Tanítók Háza 
iparczikkei érdekében a következő kartársak fej-
tettek ki dicséretes buzgóságot: Marschalko 
Gyula (Rákos-Keresztúr) Záborszky M. keres-
kedővel gyújtónkat és szappanunkat hozatta 
meg; Belohorszky Károly (Újvidék) Horváth 
István kereskedővel szappanunkat rendeltette 
meg; Kunszt János (Felső-Elefánt), Szabó 
István (Bana), Vértes Károly (Arad-Mácsa,), 
Beneze Károly (Szék), Pusztai József (Marton-
vásár), Singer Mór tanf. tollnok (Túrócz-Sz.-
Márton), Dénes Lajos (Somogy- Berzencze), 
Czakó Mihály (Német-Egres) és Hiszek Nándor 
(Duna-Ujfalu) a „Tanítók Háza szappanja" 
terjesztésének érdekében fejtettek és fejtenek 
ki dicséretes buzgalmat; Valkovits György 
(Felső-Domonya), Végh Mihály (Nagy-Tany) 

| és Hohner József úgy a gyújtó, valamint a 
! szappan érkekében nagy tevékenységet fejte-
, nek ki. Áldja meg őket a tanító-árvák Atyja! 



S Z U N O R A 
Egy tanítónő története. 

Szegény Lilla barátnőm! Még jól emlékszem 
rá, mikor a képesítő vizsgálat után elváltunk, 
mennyi reménységgel, milyen bizalommal nézett 
elébe a jövőnek ! Árva volt, anyját alig ismerte, 
apja is korán balt meg. Komoly leány volt, 
hiszen, míg mindegyikünkről szerető anya, apa 
gondoskodott, ő maga vezette ügyeit. Ez kissé 
önállóvá tette és önállósága tudatában oly bizton 
nézett a jövőbe. Jó, hogy nem ismerte! Tán 
nem merte volna megtenni az első lépést ki az 
életbe, egyedül magára hagyatva! Mert mi volt 
az ő képzett önállósága az életküzdelmében! ? 

Igaza van a német Scheffelnek, mikor ezt 
mondja Ekkchardjához: „Mily reményteljes és 
lelkes az ember, ki ifjú éveiben ismeretlen 
ösvényeken, ismeretlen jövőnek megy elébe. 
Előtte a nagy világ, felette oly kék az ég és 
szive ttli bizalommal, mintha vándorbotja, 
bárhol sülyeszti is a földbe, mindenütt zöld 
leveleket és virágokat hajtana és a szerencsét 
mint aranyalmát hozná gyümölcsül. Vándorolj 
csak előre! Te is egykoron fáradtan fogsz a 
poros országúton végig ballagni és vándor-
botod száraz tuskó, arezod hervadt és a gyer-
mekek ujjal mutatnak rád és nevetnek és 
kérdik liol az aranyalma?!" 

így Lilla is lelkesedéssel kezdte pályáját. Szive 
tele ideálizmussal, mely mindenkiben és minden-
ben csak a jót látja, mely ragyogó fényben nézi 
a világot. Czélja volt gyermekeket nevelni 
istenfélelemben, hazaszeretetben. Őket minden 
szépre és jóra tanítani. Velük és értük élni! 

Kisded falucskában szerény állás jutott neki, 
azt mondták, hogy ez nagy szerencse. Az első 
osztály vezetését, a kicsinyeket bizták reá. Es 
ő elégedett volt! Az intézetben töltött évek 
után, hol oly sokan éltek vígan együtt, különös 
volt ugyan megszokni a magányos, csendes 
életet, de megtetszett neki ez is. Szerette 
otthonát, tanulóit és __ szerette az embereket 
körülötte mind, mind. És bizott bennük! Hiszen, 
hogy ők mások lehetnek, mint a milyeneknek 
mutatják magukat, a tapasztalatlan leány, hogy 
tudhatta! Nem egyszerre, de lassan-lassan 
veszni kezdett bizalma, kezdte a világot meg-
ismerni. Es a milyen ragyogó szemmel nézett 
mindent pályája kezdetén, épp oly sötét lett 
előtte a világ azután. És kesergett csalódásain, 
kisded otthona megmondhatója annak, hogy 

mennyi könyébe került odaadni az emberekbe 
helyezett hitét. A kiket ő szeretett és a kik-
ben bizott, azok gyanakodtak rá, mert hiszen 
ő volt az egyetlen leány a faluban, az ő isme-
rősei mind férjes asszonyok valának. Nem 
volt szép, csak fiatal és azt bűnül rótták föl 
neki: „Csak a férjem kedvéért jön hozzám," 
mondja az egyik barátnője egy másik asszony-
ságnak: „de azért én nem vagyok féltékeny." 
Bezzeg féltékeny, a kinek mesélte, és kezd 
gyanúi szemmel a tanítónőre nézni és lesel-
kedni minden tettére. A leány büszkén utasítja 
vissza a gyanakodást, ignorálva a féltékeny 
asszony viselkedését. A féltékenységgel őrzött 
férj az ő igazgatója, volt dolga vele és mert 
többször kellett hivatalosan érintkezniök és 
többször az osztályába is mennie és a 
gyermekeket is ünnepségek alkalmával az 
igazgató osztályába vezetnie, az asszony ott 
állt az ablaknál, míg esik el nem ment a leány 
és ezt tette az összes növendékek szeme lát-
tára ! És ha valami hivatalos dologban taná-
csot kellett kérnie az igazgatójától vagy vala-
miről jelentést tennie, minden czédulát csak 
az igazgatóné felülvizsgálata után olvashatott 
el az igazgató úr. A gyermeknek, a ki vitte 
a czédulácskát, mindent oda kelett adnia előbb, 
mielőtt rendeltetési helyére juttatta^ akár a 
tanítónak szólt, akár a tanítóncnek. És mikor 
aztán egy alkalommal együtt, egy kocsin 
mentek egy szomszédos községbe a tanítók 
gyülekezetére, kitört az asszony vak dühe, 
egészen nyilvánosan kezdte a leányt gyalázni. 
Ő fölvette a követ és rádobta a nő becsületére 
és utána a többi mind, mind a faluban. Ki 
védte volna ? Hiszen, mondják az emberek 
gúnyosan, nem zörög a haraszt szél nélkül. 
A vérig sértett büszkeség már most nem volt 
képes föntartani szegény barátnőmet. Vissza 
vonult odújába, ott él egyedül könyeivel. És 
én is kérdem tőle, de nem nevetve, részvéttel: 
„hol az aranyalma?" . . . 

Lilla barátnője. 

Idegenben. 
Csend van körülöttem, olyan mélységes 

csend. Kis szobám ablakából elnézem, mint 
borul homály a kis falura, az erdő fenyő-
fáira és mint gyúlnak ki egyenkint az ég 
csillagai. 



Olyan csend van, mintha nem is laknának 
itt emberek és ez a nagy csend olyan mély-
séges szomorúsággal tölt el engemet. 

Nézem, nézem a magas égboltot és azt 
hiszem: itt nem oly fényesek a csillagok, 
mint otthon és erre talán madár sem téved, 
hogy csicseregjen a fák ágain. Vissza-vissza 
kívánkozom oda, hol nem magam nézem a 
csillagokat és az ablakból nem látok sötét 
fenyőt, csak egy koronás almafát. 

Edes, kis otthonom, kicsiny kert ott a há-
zunk előtt, meglát lake titeket valaha? Mikor 
fogok nefelejtset szedni csobogó patakod part-
j án? Meghallom e még a kis fecskéid csicser-
gését és teszélhetek-e az erdő kakuk mada-
raival ? Mennyi kérdés és nincs rá felelet! 

Egyedül vagyok; hiába várom, hogy kedves 
anyáin fejemre teszi áldott két kezét és vál-
lára borulva elpanaszolhatom neki, hogy mi-
lyen nehéz ott élni, hol senkivel bsszélni nem 
lehet ; hol szivünknek oly idegenek az em-
berek. Hallgatózom . . . De mindhiába, nem 
hallom meg jó atyám szavát: mélységes csend 
uralkodik, nincs itt senki sem. 

Könnyezni kezdek. Szemem elhomályosul 
és mégis, mégis most látok igazán. Otthon 
•fagyok, otthon a kis tanítói lakásban, az 
ismerősök között. Azt hiszem, tavasz van és 
látom, hogv az almafa zöldleveles ágait 
gyengén hajtogatja a szél és kertecskénk 
szegfűi, árváeskái szinte mosolyognak reám. 
Ott ülök édes Szüleimmel a kerti padon és 
hallgatom beszédjüket. Majd mosolygós gyer-
mek-arczokat látok és azt hiszem, a régi 
növendékeim között vagyok . . . Istenem, miért 
hogy mindez csak álom ? Miért, hogy ez 
álomból fölébredni fáj és a valóság olyan 
szomorú ? 

Elgondolkodom és megvigasztal az a tudat, 
hogy mindent begyógyít az idő; hogy nem 
leszek sokáig idegen itt, azt már tudom és 
ezt egy kis német leánykának köszönhetem. 

Alig veszem észre, mikor nyitja az ajtót, 
azután lassan hozzám sompolyogva, átöleli 
két karjával nyakamat és csendesen susogja: 
„Ne, ne." Még többet sem beszél édes ha-
zánk nyelvén, de megérezte, hogy magyar 
szót kivánok hallani; kitalálta, hogy gondo-
latban otthon vagyok és azt kérdezi: „Ott 
jobb, vagy i t t?" Sejti, hogy itt idegen vagyok 
és ölembe hajt ja kis fejét. 

S a mint simogatom arczát, már nem 
sajog úgy a szivem és nem érzem úgy az 
egyedüllétet, hiszen van már, a ki megért ; 
van már, a ki szeret. 

Elgondolom, mily nehéz lehet az élet annak, 
a ki egészen egyedül áll a világban és hálát 
adok a jó Istennek, hogy tanítónő lehetek. 

Tudom most már, hogy a gyermekek szere-
tete segít a küzdelmes úton és ha csüggedni 
kezdek, az erőmet ők fogják visszaadni nekem. 
Nem fájdalommal gondolok már a távollevőké, 
csak forró szeretettel és jólesik azt hinnem, 
hDgy otthon is most gondolnak reám. 

Mindig sötétebb lesz és azt veszem észre, 
hogy itt is ragyogók a csillagok és kezdem 
megkedvelni a sötétzöld fenyőt. Az est-
harang is megkondul és csengő hangját szerte 
hordja a szél. Lehet, hogy otthon is most 
harangoznak és édesanyáin éppen most kul-
csolja imára két kezét. Óh, de szeretnék most 
közöttük lenni, hogy elmondhatnám: Nem 
vagyok már idegen egészen, hiszen mellettem 
vannak a gyermekek. Szeretném elmondani, 
hogy most már én is tudom, mily szerencsés 
az, a kit tanítónak rendelt a sors. 

Esti szellő, kopogtisd meg otthon az abla-
kot és susogd el édesanyámnak izenetemet: 
mondd el, hogy gondolataim otthon járnak 
és forró szeretettel emlékezem Reájuk; azt 
is mondd el, hogy már megszoktam itt és ezt 
a gyermekeknek köszönhetem. 

Esti szellő, mondd meg nekem, ezt a kíván-
ságom teljesíted-e? Megtalálod-e azt a kis 
házat, hol ők laknak, ott a Bakony közepén? 
Én hiszem, hogy meg és arra kérlek: hozd 
vissza nekem izenetüket. 

(Sopron- Újlak.) Oszoly Jolán. 

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

Az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámintézetbe való 
fölvételhez szükséges okmányok másolatai-
nak kiállítása tárgyában. 1901. évi 45.'?52. sz. 
(Valamennyi kir. taiifeliigyelöségekiiek és kir. 

tanfelügyelői kirendeltségnek.) 
Gyakran tapasztaltam, hogy az orsz. tanítói 

nyugdíjintézetbe való fölvételhez bemutatott 
okmányok nem bírnak a föltétlenül szükséges 
hitelességgel s az egyes tanítók eredeti ok-
mányok avagy hiteles (közjegyző vagy kir. 
bíróság által záradékolt) másolatok helyett a 
községi elöljáróság, a községi bíró vagy közs. 
jegyző által láttamozott, sőt néha ily látta-
moz ást is nélkülöző okmányokat terjesztenek 
föl hozzám. 

Mivel ily módon az okmányok hitelességéhez 
gyakran kétség férhet, nehogy az ügymenet 
a folytonos visszaküldés miatt megakasztassék, 
fölhivom (a Czímet), hogy ezentúl nemcsak a 
nyugdíjazáshoz, hanem már a fölvételhez is 
eredeti okmányokat kívánjon be. 

A mennyiben azonban bármily körülmény 
az eredeti okmányok l emutatását akadályozná, 
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lehetőleg csak kir. közjegyző vagy kir. bíróság 
által hitelesített másolatokat fogadjon el. 

Oly esetekben pedig, midőn a közjegyzői 
vagy kir. bírósági székhely távolsága miatt az 
okmány - másolatok törvényszerű hitelesítése 
nagy nehézségekbe ütköznék, az egyes ok-
mányok hitelességét kivételesen az illető iskola 
hatósága vagyis az iskolaszék, i 11. gondnokság 
elnöke igazolhatja. Más módon hitelesített 
okmányok hozzám föl nem terjeszthetők és a 
tanítónak visszaküldendők. 

Budapest, 1901 julius hó 3.-án. 
A minister meghagyásából: 

Gömöry Oszkár, 
ministeri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání tot ta : Bliimélhüber 

Ferencz praelatus-prépost, esztergomi kanonok-
nak, a ki a nyitrabajnai róm. kath. felek, 
iskola czélja;ra 2000 koronát adományozott. 

Kinevezte: Lebánovics Vilmos oki. tanítót 
a szilasi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Hodor Kornélia oki. tanítónőt a holibinai áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Gáspár Frigyes 
oki. tanítót a dobsina-gölniczvölgyi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Teleli Sámuel oki. 
tanítót a dályai áll. el. népiskolához r. tanítóra; 
Kovács Mihály oki. tanítót a bodollói áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Bagoly Dávid oki. 
tanítót a dobollópataki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Szöcs Dénes oki. tanítót az istván-
házai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Nemes 
Irma oki. tanítónőt a vargyasi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Schlosz Lajos oki. 
tanítót a rimaszombati áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Jankovich Viktória oki. tanítónőt a 
verespataki áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Hajobács Iván csáktornyai áll. polg. isk. hely. 
tanítót a balatonfüredi áll. felső népisk.-hoz a 
XI. fiz. os?t.-ba s.-tanítóvá; Hrabusay István 
és Jakab Dávid alsó-kubini áll. polg. és felső 
keresk. isk. hely. tanítókat ugyanezen isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.- ba s.-tanítókká; Varga József 
oki. tanítót a tótpelsőczi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Keleméri Bélát a zsombolyai áll. s. 
közs. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá. 

Áthelyezte: Weisz József áll. polg. isk. 
s.-tanítót a sztarcsovai áll. el. iskolához; 
Pázsitzky Árpád sztarcsovai áll. el. iskolai 
tanítót a bánlaki áll. el. iskolához; Glodeák 
Gizella abrudbányai áll. el. isk. tanítónőt a 
budafoki áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Barna Margit verespataki áll. el. isk. tanító-
nőt az abrudbányai áll. el. iskolához jelen 
minőségében ; Molnárné-Takács Mária perecsei 

áll. el. isk. tanítónőt az aranyidkai áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Szabó János és 
Szabóné-Kusztika Laura mezőlaborczi meg 
Csizsmesia János és Csizsmesiáné-Berky Er-
zsébet perlaki áll. el. isk. tanítókat, ill. tanító-
nőket kölcsönösen; Sebők Vilmos taraczközi 
áll. el. isk. tanítót a tót-roszlaviczai áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Marosán Péter 
dobollópataki áll. el. isk. tanítót a taraezközi áll. 
el. iskolához jelen minőségében; Podluzsányi 
Gizella kunosvágási és Barla Vilma perlaki 
áll. el. iskolai tanítónőket kölcsönösen; Bol-
dizsár Béla és Baldizsárné-Háry Gizella per-
laki áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a zólyomi 
áll. el. isk.-hoz jelen minöségökben. 

Nyugdíjat utalványozott : Korecskó János 
bátyoki munkaképtelennek talált ág. h. ev. 
tanító részére évi G00 koronát; Perepatics 
János dőri munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 780 koronát; Újlaki Mátyás keszthelyi 
közs. isk. tanítónak évi 1130 koronát; Neve-
lősné, szül. Fischer Anna aranyidkai munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 840 
koronát; Öveges Alajos peéri elaggott r. kath. 
tanítónak évi 840 koronát; Ablonczy László 
karádi munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
1120 koronát. 

Segély-, ill . gyámpénzt utalványozot t : 
néhai Aclcermann János volt ilocskai nyug. 
róm. kath. tanító özv., szül. Koszler Teréz 
részére évi 419 koronát; néhai Krajcsovits 
Márton petrováczi nyug. ág. hitv. ev. tanító 
özv., szül. Bohónyi Emilia részére évi 474 ko-
rona 50 fillért; néhai Bőjtlie Gézáné, szül. 
Lelirer Czeczilia s.-szt.-györgyi áll. el. isk. 
tanítónő Klára és Viola nevű kiskorú árvái 
részére évi 283 korona 32 fillért; Lúgosán 
Zenob szatumiki g. kel. tanító özvegye, szül. 
Marcu Máriának 340 koronát. 

Árvaházba leendő fölvételét e l rende l te : 
néh. Bozinay László volt ipoly-balaghi róm. 
kath. tanító Aranka és Sarolta nevű árváinak 
a kolozsváriba. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
[x] A pestvármegyei ált . tanítóegyesület 

ez évi rendes közgyűlését Kecskeméten a 
tanítói árvaház dísztermében tartotta meg, 
Pesmegyében eddig ritkán tapasztalt érdeklődés 
mellett. A közgyűlést Földes Károly alelnök 
nyitotta meg. Ott voltak: Tóth József, kir. 
tanfelügyelő, Pogány István kecskeméti kiren-
delt s.-tanfelügyelő, Bagi László törv.-hatósági 
főjegyző, Mészáros 'János ev. ref. lelkész, s 
több előkelő tanférfiu. Földes Károly alelnök 
megnyitójában reámutatott arra, hogy minden 
téren, mindenki előre tör, s ebben a verseny-
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ben a tanítóság sem maradhat el. Sajnosan, 
a pestmegyei ált. tanítóegyesület ..eddig ebben 
a versenyben nagyon elmaradt. Összetartásra, 
közös munkára buzdítja a tagokat s lángoló 
hazaszeretettől áthatott hangon inti a tanító-
kat az új honfoglalás munkájából reájok eső 
résznek kivételére. Például állítja Müiler Imre 
tolnamegyei tanítót, a ki az általa alapított 
tejszövetkezettel községét boldoggá tette. 
Ilyen terményértékesítő-szövetkezetek alakí-
tására hívja fel a tanítókat. Az elnöki meg-
nyitó után Tomcsányi János egy. főjegyző 
tette meg évi jelentését az egyesület évi 
működéséről. Utána Káger János egy. pénz-
táros terjesztette elő jelentését a pénztár 
állapotáról. Megdöbbentő képet nyújt, mivel az 
évi bevétel C 3 a k 324 korona volt s a 
tagsági díjakból összesen 1344 korona hátra-
lék van. Ennek okát az eddigi ügykezelés 
nehézkességében látja. Ezután következett az 
új alapszabályok előterjesztése. Földes Károly 
alelnök röviden ismertette az új alapszabályok 
történetét s kérte a gyűlést, hogy végre 
oldja meg e kérdést. A fölolvasott új alapsza-
bályokat a közgyűlés Csepreghy Sándor, Pásthy 
Károly, Korányi Frigyes és Paullni Károly 
hozzászólásai után egyhangúlag fogadta el. 
Majd dr. Atzél Károly mentő-orvos tartotta 
meg előadását „az első segélynyújtás ismere-
teiből" nagy szaktudással és igen érdekesen. 
Ez alkalommal a fősúlyt a különféle ájulási 
esetekben alkalmazandó életre ébresztési kísér-
letekre- fektette. Óhajtandó volna a következő 
gyűlésünkön a leggyakrabban előforduló ragá-
lyos betegségek felismeréséről tartani ilyen 
orvosi előadást. Gróf Júlia tanítónő „az elemi 
iskola működése a hazaszeretet fölkeltésében" 
czímű fölolvasása következett, mely végig 
lekötötte a hallgatóság figyelmét. Végül Erdős 
Lajos tartotta meg kiválóan érdekes előadását 
„gyakorlati képzés a gazdasági ismétlő-iskolák-
ban" czímű tételről. A kitűnő geológus, tanár és 
pap, a ki végtelen hazaszeretetével beállott 
elemi iskolai tanítónak, s Szent-Endrén, mint 
felekezeti tanító a nép legalsó rétegeiben, 
nemzetiségi helyen, terjeszti a tudományt — 
gyakorlatilag ad példát a föld okszerű míve-
lésére. A tisztikar megújítása következett 
ezután. Elnöknek egyhangúlag megválasztották 
Földes Károly^ újpesti áll. isk. igazgatót, 
alelnökök Bíró Adámkecskeméti és Papp Mihály 
újpesti tanítók lettek. Titkárnak választották 
Paulini Károly víjpesti tanítót, jegyzőnek Ber-
talan Jolán kecskeméti tanítónőt. — Az indít-
ványok során dísztagoknak nagy lelkesedés 
mellett megválasztattak egyhangúlag: Halász 
Ferencz min. osztálytanácsos, Péterffy Sándor 
és Ujváry Béla kir. tanácsosok, dr. Göőz 

József és Lakits Vendel igazgatók. A jövő 
gyűlés helyéül Kun-Félegvházát jelölték ki. 

X A gömörkishontvármegyei ált . taní tó-
egyesület gyűléséről lapunk m. számában 
röviden már megemlékeztünk, most még pót-
lásul a következőket közöljük: A látogatott 
közgyűlésen megjelentek: Hámos László fő-
ispán, Bornemissza László alispán, Terray 
Gyula ág. hitv. ev. főesperes, Kemény Lajos 
osgyáni lelkész, Sziklay Ede polgármester, 
Józsa Antal kir. tanfelügyelő, Meszlényi Zoltán 
segédtanfelügyelő és számos tanügybarát. A 
jutalmak kiosztása után (melyről lapunk m. 
számában emlékeztünk meg) az Orsz. Biz. 
f. évi közgyűlésén tárgyalandó: „A tanító-
egyesületi élet fejlesztése" és „A záróvizsgá-
latok kérdése" cz. vitatételek fölött, melyeknek 
előadója Szombathy László egyesületi főjegyző 
volt, az előadónak azon határozati javaslata 
fogadtatott el, hogy az Orsz. Biz. erősbíttessék 
és az egyes megyei tanítóegyesületekkel szo-
rosabb viszonyba hozassék. Az „évzáró vizs-
gálatokat" az előadó előadása alapján a köz-
gyűlés föntartani kivánja. Ezután az „Eötvös-
alap" gyűjtő helyi bizottságának ügyrendje 
tárgyaltatott és fogadtatott el Járossy Endre 
egyl. elnök előadása mellett. Az ált. tanító-
egyesület segély-alapjából 310 korona osztatott 
ki. Az egyesület házi ügyeinek elintézése után 
elnök berekesztette a gyűlést, mire a köz-
gyűlés tagjai a „Szózat" eléneklése után szét-
oszlottak, hogy a közebédnél újra találkozzanak. 

• A nógrádvármegyei taní tóegyesület 
Balassa Gyarmaton tartotta meg ez évi rendes 
közgyűlését a tagok nagy részvétele mellett. 
A gyűlést, melyen a fő- és az alispán is meg-
jelentek, Kohán/ János elnök lelkes beszéddel 
nyitotta meg. A választmány javaslatára dr. 
Pacséri Károly kir. tanfeliigyelőtérdemeinélfogva 

: díszelnökévé választotta a közgyűlés. Magyar 
Béla titkár szépen megírt, az év történetét 
tárgyaló jelentését a közgyűlés tetszéssel és 
jegyzőkönyvi köszönettel jutalmazta. E jelen-
tésből kitűnik, hogy az egyesület tagjainak 
száma 1 alapító, 9 dísz, 28 tiszteletbeli, 
86 pártoló és 272 rendes tag; vagyoni állapota 
6371 kor. 85 fillér készpénz és egy 4000 
korona értékű háztelek; az Eötvös-alapnak 
4 alapító és 41 rendes tagja van. (Tehát 
127-en nem tagjai az Eötvös-alapnak, a mely-
nek jótéteményeire azonban minden tanító 
igényt formál, de a 3, illetőleg 2 korona évi 
tagsági díjat csak egy lelkes, de elenyésző 
kisebbség fizeti! Szerk.) Az egyesület által 
tervezett internátus rövid idő (legfeljebb 3 év) 
alatt megnyilik. Több bizottsági jelentés után 
Magyar Béla tartott sikerült és figyelemmel 
kisért fölolvasást a Czukrász Róza által kezde-



ményezett fon imimikai módszerről. Az elnök-
ség meleg szavakkal ajánlotta a tagtársak 
figyelmébe az Eötvös-alap támogatását s azon 
gyártmányok pártolását és terjesztését, melyek 
a Tanítók Házának is jövedelmet juttatnak. 
A gyűlés további folyamán Nagy József érte-
kezett az iskolaszékek hatásköréről. Határoza-
tokat hozott a közgyűlés a z egyes iskolák 
történetének évről-évre való megírása, a vármegye 
felső vidékén elszaporodott vadtanítóknak el-
távolítása, az egyesületi gyűléseken látogató 
tanítók napi- és fuvardíjainak kiszolgáltatása, 
a megye területére segédtanfelügyelői állás 
szervezése, stb. tárgyában. Dr. Pacséti Károly 
kir. tanfelügyelő az állami gondnokságok 
részére kiadott új utasítást ismertette. 

ffi Az Őrségi ev. ref taní tótes tüle t ez 
évi rendes közgyűlését Ori S;ent-P éteren tar-
totta meg, melyen a r. tagokon kívül meg-
jelent Chernél György tömördi földbirtokos és 
országgyűlési képviselő, tisztb. elnök is. Soós 
Gyula elnöki megnyitója és jelentése után a 
gvülés a következőkben folyt le: Fölolvasást 
tartottak: Darab Lajos és Ava-s Ferencz, kik-
nek a gyűlés jegyzőkönyvi köszönetet mondott. 
Ezután Darab L. olvasó- (és számoló-) gépjét 
mutatta be, mely olvasó-gép az elöbuvó, egy-
másmellé sorakozó betűk és számképek által 
mozgó alakokkal köti le a gyermek figyelmét 
és szemléletileg állítja eléje a hangokból a 
szótagokat, a szótagokból a szavakat és az 
alakuló tí-es számsort, mi által a kezdő gyer-
mek rövid idő alatt és fele fáradsággal köny-
nyen megtanulja a hangzók és szótagok helyes 
egybefüzését, a mi a kezdőknél a tanítóra és 
növendékre nézve a legnehezebb munka. 
Ezután a közgyűlés a solti ref. tanítótestület 
átiratát tette magáévá, hogy t. i. kérni fogják 
a kántori fizetésnek nyugdíjalapul való fölvéte-
lét. Pályamunkáikért Németh Gy. és Darab L. 
a Chernel-díjból, Kalmár Péter pedig a „fran-
czia sarcz-alap"-ból jutalmaztattak. — Ezután 
a Tan tok Háza gyufájánáli és szappanjának 
terjesztése került szőnyegre s Kalmár Péter 
indítványára a közgyűlés kimondta, hogy annak 
terjesztésére minden lehető; megtesz s e vég-
ből fölkéri és fölhívja a kartársak és tanügy-
barátok jóindulatát és figyelmét, hogy bármi-
féle czikk bevásárlását csak ama kereskedőnél 
eszközöljék, a melyik kereskedő Tanítók Háza 
gyufáját és szappanját is tart raktáron. 

$ A munkácsi egyházmegyei k. tanítók 
egyesületének b.-szt.-miklósi kerülete Papfalván 
tartotta tavaszi gyűlését. Szabó Oreszt ker. espe-
res tanfelügyelő nagyhatású megnyitó beszédet 
mondott, melyben a többi közt dicsérettel 
említette meg, hogy az ungvári „Erzsébet-
arvaház" iránt vállalt kötelezettségeiknek az J 

egyházmegyei k.-tanítók csekély kivétellel ele-
get tettek. (A tanító-árvák házának főntartá-
sához az ottani k.-tanítók egyenkint 42 koro-
nával . adóztatták meg magukat.) A gyűlésen 
volt sikerült gyakorlati tanítás, több értekezés 
és a m. évi értekezés bírálata, mely szerzőjének: 
Milialovich Síndor ügybuzgó néptanítónak 
megérdemelt dicséretet hozott. A közgyűlés 
napján érkezett B.-Szt-Miklósra a Rákóczy-ura-
dalom jelenlegi birtokosa: Schönborn Károly 
gróf, fiatal nejével: Del Frasso herczegnővel, 
a kiket nagy ünnepségekkel fogadtak. 

£ A borsodmegyei tanítóegyesület népes 
és érdekes évi közgyűlését Miskolczon, Borsol-
vármegye nagy tanácstermében tartotta meg. 
A közgyűlést Hídvégi Benő kir. tanfelügyelő, 
elnök nyitotta meg gyönyörű hazafias beszéd-
del. Első előadó volt dr. Virosztek Győző, a 
budapesti mentők főorvosa, a ki a mentés 
körül előforduló legszükségesebb teendőkről 
tartott érdekes előadást. Majd Kulik Márton 
főjegyző az egyesület mult évi működéséről 
számolt be. Kiemelte, hogy az egyesületnek 
jelenleg 6 járásköre van, a melyek a legbuz-
góbb tevékenységet fejtettek ki. Az egyesület-
nek mindössze 235 tagja van s örvendetes 
jelenségnek tekinthető, hogy az egri járásból 
a róm. kath. tanítók közül 24-en rendes tagul 
léptek be az egyesület kötelékébe (többnyire 
mezőkövesdi róm. kath. tanítók), a kiket a 
közgyűlés örömmel üdvözöl körében. — Jelen-
tése folyamán tudomására hozza a közgyűlés-
nek, hogy Gálffy Ignácz, a helybeli álL pol-
gári és felső kereskedelmi iskola igazgatója, 
az intézettel kapcsolatos internátu^ban 2 helyet 
ajánlott föl a megyebeli tanítók fiai részére, 
a kik 12 frt kedvezményes havi díj mellett 
teljes ellátást kapnak az internátusban. — 
A közgyűlés köszönettel veszi az ajánlatot s 
a két helyre pályázatot hirdet. Gergely János 
ózdi vasgyári tanító: „Néhány szó a tanmenet-
ről" czímén tartott fölolvasást, Pálfi Péter 
s.-tanfelügyelő pedig az állami iskolai gond-
nokságok számára kiadott új ministeri utasí-
tást ismertette. Az Eötvös-alap kezelő bizott-
ságának elnöke, Gebe Endre jelenti, hogy a 
vármegyében működő 392 okleveles tanító 
közül mindössze csak 114 tagja az Eötvös-
alapnak. Elítélte a közönyt (Méltán! Szerk.) 
s lelkes szavakkal hívja föl tanítótársait a fele-
baráti és kartársi szeretet nagy és magasztos 
munkájában való tömörülésre. Mindössze 763 
korona folyt be a bizottság pénztárába tag-
sági díj czímén, s ebből is 37 korona 11 fillér 
a megyei internátus alapjára jutott. A köz-
gyűlés az elnök éltetésével ért véget s utána 
100 teiítékü kö/ebéd volt, mely a legvidámabb 
hangulatban folyt le. 
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A bács-bodroghvármegyei tanítóegye-
sület Titelben tartotta évi közgyűlését, mely-
nek kimagasló tárgya volt dr. Virosztek A. 
Győző, a „Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesü-
let" ellenőrének előadása az első segélynyúj-
tásról. Az előadó élénk, tömör előadásban 
ismertette az első segélynyújtás különféle ese-
teit és gyakorlatilag bemutatta a sebkezelés 
és kötés különféle módjait, a mesterséges lég-
zés előidézését, mérgezési esetekben az első 
segítség módja,t, az ájulási, fulladási esetekben 
követendő eljárást stb. A „gazdasági ismétlő-
iskolákról" Novoszel János zentai gazd. ism.-
iskolai igazgató értekezett. Minden részletre 
kiterjedő előadása élénk vitára adott alkalmat. 
A tanulságos vitatkozásban résztvettek a töb-
bek között Graff Nikáz vármegyei kir. tan-
felügyelő és Scherer Sándor bajai tanítóképző 
igazgató is. Az előadó javaslatai közül egy-
hangúlag elfogadtattak a következők: 1. A 
gazd. ism. iskola mindenütt, a hol képesített 
szaktanító van, hivatalból állítandó föl. 2. A 
gazd. ism.-iskola a hozzá legközelebb eső m. 
kir. földmíves iskolával szerves összefüggésbe 
hozandó. 3. Minden gazd. ism. iskola gyűjte-
ménytárral és kísérleti teleppel látandó el. 
4. A gazd. ism.-iskola minden tanítója egyszer 
s mindenkorra választassák, fizetésük rendsze-
resítessék és a nyugdíjba beszámíttassák. 
5. Ezen javaslatok megvalósítása törvényhozá-
silag biztosíttassák. Valihwa Teréz szabadkai 
tanítónő hasonló értelemben tartott fölolvasást a 
gazdasági ism. leányiskolákról. A nyugdíjtörvény 
revízióját Zacskó Alajos gombosi áll. tanító 
ismertette. A közgyűlés csekély módosítással 
az Orsz. Biz. javaslatáttette magáévá. (N.) 

Szabolcsvármegye ál t . tanítóegyesüle-
tének választmánya évnegyedes ülést tartott, 
melyen Orsovszly Gyula elnök jelentette, hogy 
a tanítók napi- és fuvardíja tárgyában követ-
kező javaslatot terjesztett a vármegye kir. 
tanfelügyelőségéhez: 1. A tanítók napidíja az 
évi rendes közgyűlés napjára 4 korona legyen, 
mely összeg azon tanítónak is kifizettessék, 
kinek esetleg lakóhelyén van a közgyűlés. 
A közgyűlésen való jelenlét az illető tanítónak 
czímezett meghívón az elnökség egyik tagjának 
aláírása és lebélyegzése által igazoltatnék. 
Ha két napig tartana a közgyűlés, az esetben 
is csak egy napra számíttassák a napi- és 
fuvardíj. 2. A fuvardíj, eltekintve a természet-
beni fuvartól avagy kilométerenkinti díjtól, 
személyenkint 3 koronában állapíttassák meg. 
3. Minthogy ezen napi- és fuvardíjnak a köz-
ségi pénztárból való kiutalása csakis az éven-
kint egyszer tartandó rendes közgyűlésre — 
melyen az alapszabály értelmében minden 
rendes tagnak meg kell jelennie — hozatik 

javaslatba, ugyanazért ezen 4 korona napi- és 
3 korona fuvardíj, ha egy községben több 
tanító is működik, mindegyik részére külön-
külön lenne kifizetendő. — A gömör-kishont-
vármegyei tanítóegyesületnek a tanítók bizto-
sítása ügyében megküldött tervezetére kimon-
dották, hogy a tanítóság szerény javadalma-
zása miatt az még kivihetetlen. (Általánosságban 
csakugyan kivihetetlen; de mivel a tanítók 
közt is vannak kivételek, illetőleg jobbmódúak, 
úgy, mint a hogy az Orsz. Biz. tervezi, t. i. 
az Első Magy. Alt. Bizt. Társaság keretében, 
kisérletet lehet tenni ezzel a kétségkívül nagy-
fontosságú ügygyel. Szerk.) 

• Járáskör i ülések. A Trencsénvárm. ált 
tanítóegy. puchói járásköre Pruszkán tartotta 
meg tavaszi ülését Zsittnyay János elnöklete 
alatt. Sikerült gyak. tanítást (a földrajzból) 
Greguska József tartott, fölolvasást Háray 
Gyula áll. isk. igazg.-tanító, a ki az áll. gond-
noksági utasításnak az „egész vonalra" való 
kiterjesztését kivánja, Sadiba János és Btrger 
Ármin a tanítóegyesületi élet fejlesztéséről 
értekeztek és nagyon helyesen azt indítványoz-
ták, hogy a járásköri üléseken a tanító szemé-
lyére vonatkozó legújabb törvények és rendele-
tek ismertessenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics-kollégium. Az Orsz. Nőképző-

egyesiilet érdemeit új alkotással gyarapította: 
új intézményt alapított, kollégiumot egyetemre 
járó nők számára és Wlassics minister nevé-
ről nevezte el azt. A „Wlassics-kollegiumban" 
egyetemre járó nők ellátásban részesülnek, 
tanulmányaikban támogatást és vezetést talál-
nak, felügyelet alatt állanak és egyetemi tanul-
mányaik idejére otthont lelnek, mely némileg 
a családi kör hiányát pótolja nekik. Az intézet 
kurátora Beöthy Zsolt egyet, tanár lesz. 

— Yilág folyása. A délafrikai szabadsáq-
harcz a búrokra nézve kedvezően fo'y tovább 
s hír szerint a Fokföldön már 7000 fölkelő 
csatlakozott az oda betört búrokhoz. A háború 
még sokáig eltarthat s most már nem is oly 
lehetetlen az, a mit Kriiger elnök mindig 
mondott, hogy végre is az angolok vereségével 
fog végződni. Megeshetik, hogy a Fokgyarmat 
is elszakad Angliától. — A kinai keresztény-
mészárlások expiácziója is megkezdődött. F. hó 
14.-én kelt útra Csun kinai herczeg, hogy 
Berlinben megkövesse a német császárt Ketteler 
pekingi német követ meggyilkolásáért. — A 
tiidovész elleni védekezésről tanácskozó nemzet-
közi kongresszus f. hó 22.-én ül össze Londonban. 
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— A Ferencz József Tanítók Házának 
kiépítését f. hó 15.-én megkezdték A kert e 
munkálatoknak áldozatául esik ugyan, de 
marad azért még mindig eléggé tágas befásí-
tott udvar. Ebben az évben csak az új részt 
építik föl s a mostani kétemeletes épület 
átalakítása, még egy emelettel való emelése 
és a monumentális homlokzat kiépítése a jövő 

" évre marad, a mikor az internátus az új 
részbe költözik át. 1903-ban a báromemele-
tes, impozáns épület már egészen át lesz adva 
rendeltetésének s elhelyezést nyer benne az 
Orsz. Tanszermúzeum és a Pedagógiai Könyvtár 
is. Ha majd Budapesten rendben leszünk, 
megkezdjük Kolozsvártt az építkezést. 

— Ritka ünnepély taní tó családjában. 
Hosszú nemzedékek történetében is ritka 
ünnepség folyt le e hó 2.-án Margitai József 
csáktornyai állami tanítóképző-intézeti igaz-
gató c-aládjában. Ugyanis aranylakodalmát 
ünnepelte atyja Margitai (Mayhen) Ferencz, ki 
mint kántortanító félszázadot töltött a magyar 
népoktatásügy szolgálatáb m. Ezüstlakodalmát 
ülte maga Margitai József és ugyancsak 
ezüstlakodalmát nővére, Valló Vilmos kassai 
főreáliskolai tanár neje. Margitai József leá-
nyának Ilonának, ki szintén okleveles taní-
tónő, pedig Dékány Mihály csáktornyai ké-
pezdei tanár esküdött örök hűséget. A meg-
ható négyes frigy a csáktornyai plébániai 
templomban nyert egyházi megáldást. 

— Az Eötvös-alap (orsz. tanítóegyesület) 
f. hó 15-én rendkívüli közgyűlést tartott 
Ujváry Béla másodelnök elnöklete alatt. A 
közgyűlés fölhatalmazást adott az elnökségnek, 
hogy, ha alkalmas helyen hosszú törlesztésű, 
jutányos házat talál, azt megvehesse és abban 
a Tanítók Háza fiók-intemátusát elhelyezze és 
ez internátusba a fővárosi viszonyoknak meg-
felelő díjazásért, nem-tanítók tanuló fiait is föl-
vehesse. Azért van szükség ily intézkedésre, 
mivel az építkezés miatt a Ferencz József Tanítók 
Házába az eddiginél levesebb ifjú vehető föl, 
folyamodó pedig több van, mint eddig. Elha-
tározta továbbá a közgyűlés, hogy az árva-
alapra. melyet, ha a minister úr beleegyezését 
adja hozzá, Wlassics-árvaalapnak nevez el, 
az Eö!vös-álap vagyonából 10.000 koronát 
kihasít. WZassícs minister úrnak, a Tanítók 
Háza kibővítése megkezdésének napján, a 
közgyűlés táviratilag fejezte ki háláját. Bella 

László indítványára a gyűjtő- és kezelő-
bizottság megbízta a közgyűlést, hogy foglal-
kozzék a fővárosba ránduló vidéki tanítók 
otthonának eszméjével a Tanítók Háza kere-
tében. E szépen lefolyt közgyűlésen, melyről 
lapunk jövő számában részletes tudósítást köz-
lünk, mintegy 20 vidéki kartárs volt jelen. 

— Két levél. I. Bárány Géza Péterfy 
Sándorhoz. Nagyságos Uram, Kegyes jótevőm! 
Most, midőn egyetemi tanulmányaim befejezése 
után visszatekintek az ott töltött négy eszten-
dőre, nem mulaszthatom el megragadni az 
alkalmat, hogy nagyságos uramnak, a ki min-
denkor igaz atyai jóindulattal viseltetett irán-
tam, hálís köszönetet ne mondjak. Eszembe 
jut nagyságodnak ami kijelentése, hogy a 
legnagyobb köszönet és hála megnyilvánulását 
abban látja, hogy pártfogoltjaiból emberek 
lesznek, munkás polgárai szeretett hazánknak 
s büszkeségei a magyar tanítói karnak. 
Ez a mondás csengett fülembe m'ndenkor, 
ez adott erőt, akaratot és kitart íst pályám 
göröngyös utain s most bizonyos boldogsággal 
mondhatom el, hogy ember lett belőlem is, 
midőn kitüntetéssel letéve második szigorla-
tomat, a mérnöki oklevelet megszereztem. 
További pályámon is igyekezni fogok, meg-
hálálni nagyságtok kegyes jószívűségét, s 
mihelyt tehetem, belépni az Eötvös-alap tagjai 
közé, a hová különben családi tradicziók is 
vonzanak. — Bocsánatot kérve nagyságodtól, 
hogy így próbára tettem becses türelmét, 
fogadja mégegyszer köszönetem és hálám 
őszinte kifejezését. Csurgó, 1901 junius 29. 
Hálás tisztelője: Bárány Géza, oki. mérnök. — 
II. Péterfy Sándor Bárány Gézához. Kedves 
Öcsém Uram! Szívélyes és a lélek nemességéről 
tanúskodó sorait gyönyörűséggel olvastam. 
Örvendek annak, hogy Öcsém is hálásan 
emlékezik meg egyesületünk szent munkájáról 
akkor, a midőn a főiskolát elhagyva, az élet 
zajába készül belépni. Kisérje Öcsém Uramat 
is választott életpályáján a Mindenható áldása, 
hogy szándékait szülei örömére s a magyar 
tanítók gyönyörűségére, hazánk javára meg-
valósíthassa. A mit „Eötvös-alapunk" Öcsém 
Uram érdekében tehetett, köteles volt meg-
cselekedni, nemcsak azért, mert Öcsém méltó 
volt erre, hanem azért is, mert jó édesatyja 
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is kezdettől fogva hűséges küzdője annak a 
lelkes csapatnak, a mely 26 éve fáradozik 
abbsn, hogy a magyar néptanítóság egymást 
támogassa példás magaviseletű és jelesen 
tanuló gyermekeiknek a fölnevelésében és 
kiképeztetésében és mert Öcsém Uram annak 
a tanítóképző Bárány Ignácznak az unokája, 
a ki vallásos, nemzeti és kartársi közérzületből 
áthatott olyan jeles tanítókat nevelt nemze-
tünknek, a kik hűségesen őrködtek az „ Eötvös-
alap" bölcsője fölött s a kik azzal tisztelték 
meg nagy mesterük áldott emlékezetét, hogy 
nagyobb alapítványt gyűjtöttek az „Eötvös-alap" 
javára, mely a mester nevét viseli örök időkig 
könyveinkben. Vajha Öcsém Uram minél előbb 
arról győződhetnék meg, hogy „Országos 
tanítói segély-egyesületünknek?' minden 
eg/,es magyarországi tanító tagja lévén, „ Eötvös-
alapunk" a kötélékéhez tartozó jeles ifjak 
mindegyikét több jótéteményben részesítheti, mint 
a mennyit Öcsém Uram teljes joggal élvezhetett! 
Szivélyes soraiért köszönetet mondva, marad-
tam szeretettel Budapest, 1901 julius 4. 
öreg bátyja: Péterfy Sándor. — Ezt a két 
levelet a magyar tanítóságnak megszívlelésre 
ajánljuk. Yalóban, röstelkedve gondolunk arra, 
hogy 28.000 tanító közül még 3000 tagja 
sincs az Eötvös-alapnak! Pedig a folyamodók 
száma évről-évre növekszik. Csakhogy ha a 
tanítóság nem támogatja eléggé az Eötvös-
alapot, ez sem támogathatja a tanítók fiait, 
árváit és özvegyeit oly mértékben, mint a 
hogyan szeretné. A „Népt. Lapja" levélpapír-
jain ez olvasható: „A ki naponkint csak egy 
fillért takarít meg, évdíjas rendes tagja lehet 
a Tanítók Házát föntartő Eötvös alapnak és 
az összes jótéteményekben részesülhet." Szív-
leljék meg kartársaink ezt a figyelmeztetést 
és ha másként nem lehet, a megtakarított 
filléreket postatakarékpénztári lapokon bélye-
gekb jn rakják félre. Nem vállalkozhatnának 
erre a tanítónék — gyermekeik érdekében ? 
Saját jól fölfogott érdekökben kérjük a magyar 
tanítókat: elmélkedjenek az itt elmondottak-
ról! Szerk. 

— A Trencsénmegyei Alt Tanítótes-
tü le t folyó hó 9.-én Rajecz-fürdőn tartotta 
meg Bocsék György elnöklése mellett jól sike-
rült közgyűlését. A közgyűlésen, lapun-

kat dr. Göőz József segédszerkesztő képvi-
selte. — Az egyesület dísztagjaiul választotta 
Péterfy Sándor és Ujváry Béla kir. tanácso-
sokat, Lakits Vendel és dr. Göőz József 
igazgatókat. A részletes tudósítást hely szűke 
miatt, csak jövő számunkban közölhetjük. 

— Kérelem. A Magyar Tanítók Országos 
Bizottságának folyó év augusztus hó 19., 
Budapesten tartandó közgyűlésén „Az iskola-
széki intézmény" czímű tétel előadója én 
leszek. Hogy javaslatom az ország tanítósá-
gának véleményét lehetőleg magában foglalja, 
tisztelettel kérem t. kartársaimat szívesked-
jenek az iskolaszéki intézményre vonatkozó 
véleményeiket, javaslataikat aug. l-ig velem 
közölni. Kolozsvár, 1901 jul us 10. Pallós 
Albert, áll. polg. leányisk. igazgató. 

— A légyfogó-gyáros taní tó . Megemlí-
tettük lapunk 27. számában, hogy Haas 
Ferencz bács-szenttamási tanító a vakáczió 
csöndjében praktikus légyfogókat gyártat, s 
hogy jövedelme 5%-át a Tanítók Házára 
ajánlotta föl. Ajánlatunkra már több meg-
rendelést tettek nála, s most lapunk útján 
újra fölszólítja kartársait, hogy terjeszszék 
légyfogóit, melyekből 100 drb. és a csomagolás 
(erős postadoboz, 8 drb. állványnyal és szállító-
levéllel) 50 fillér. Haas Ferencz tájékoztató 
képes árlappal bárkinek szívesen szolgál, 
ingyen és bérmentve. Majdnem hihetetlen, 
hogy a hazai fogyasztás e czikkre nézve is 
importra szorult! Most, íme, itt van a hazai 
gyártmány, egy tanító becsületes és jó munkája! 

— A m. ki r . államvasutak nyári menet-
rendjéből közöljük a következőket: A vona-
tok a budapesti keleti pályaudvarra érkeznek': 
délélőtt 5 ó, t. szsz. Arad; 5 ó. 20 p , v. v. 
Berlin, Ruttka; 5 ó. 45 p., sz. v. Máramaros-
Sziget; 6 ó. 10 p., sz. v. Brassó, Arad; 6 ó. 
15 p., t. szsz. Bicske, Sárbogárd; 6 ó. 35 p , 
sz. v. Lemberg, Miskolez; 6 ó. 40 p , sz. v. 
Bécs, Sopron; 6 ó. 55 p., gy. v. Csorba, 
Kassa; 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., 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, Zág-
ráb, Eszék; 8 ó. 40 p., gy. v. Róma, Fiume; 
8 ó. 45 p., sz. v. Hatvan; 9 ó. 15 p sz. v. 
Szolnok; 9 ó. 20 p., sz. v. Győr; 10 ó. 05 p., 
sz. v. Szabadka; 10 ó. 05 p , sz. v. Ruttka; 
10 ó. 20 p., sz. v. N.-Kanizsa, Triest. — 
Délután érkeznek: 12 ó. 25 p., sz. v. Gödöllő-
ről; 12 ó. 50 p., gy. v. Berlin, Ruttka; 1 ó. 
05 p., gy. v. Konstantinápoly, Belgrád; 1 ó. 
10 p., gy. v. Bukarest, Arad; 1 ó. 25 p., 
gy. v. Gyékényes, Pécs; 1 ó. 30 p., Lemberg, 
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Kassa; 1 ó. 50 p., gy. v. London, Paris, Bécs; 
1 ó. 50 p., gy. y. Kolozsvár, Debreczen; 3 ó. 
10 p., sz. Y. Hatvan; 4 ó. 25 p., sz. v. 
Bicske; 5 ó. 35 p., sz. v. Gödöllő; 6 ó. 05 p., 
sz. v. Győr; 6 ó. 20 p., sz. v. Brassó, Kolozs-
vár; 6 ó. 40 p., sz. v. Belgrád, Eszék; 7 ó,, 
si. v. Berlin, Ruttka és Szerencsről; 7 ó. 
15 p., gy. v. Bécs, Graz; 7 ó. 20 p., sz. v. 
Brassó, Arad; 7 ó. 50 p., sz. v. Gödöllő; 8 ó., 
sz. v. Fiume, Zágráb, Pécs; 8 ó. 10 p., sz. v. 
Stanislau, M.-Sziget; 8 ó. 20 p., sz. v. Bicske; 
8 ó. 30 p., sz. v. Munkács, M.-Sziget; 8 ó. 
35 p., gy. v. Róma, Fiume, Zágráb; 8 ó. 45 p., 
tvszsz. Kis-Kőrös; 8 ó. 50 p., sz. v. Kassa, 
Csorba; 9 ó., sz. v. Bicske; 9 ó. 15 p., sz. v. 
Bécs, Graz; 9 ó. 20 p., gy. v. Berlin, Ruttka; 
9 ó. 40 p., gy. v. N.-Szeben, Gy.-Fetiérvár, 
Kolozsvár, Stanislau; 9 ó. 45 p., gy. v. Graz, 
Felír ing; 10 ó., gy. v. Munkács, Kassa; 10 ó. 
30 p., sz. v. Nagy-Káta; 10 ó. 40 p., sz. v. 
Hatran; 10 ó. 50 p., sz. v. Komárom. — 
Budapest k. pályaudvarról a vonatok a követ-
kező időkben indulnak: délélőtt: 6 ó. 20 p., 
v. v. Triest, N.-Kanizsa; 6 ó. 25 p., sz. v. 
Hatvan; 6 ó. 50 p., gy. v. Gyulafehérvár, 
N. Szeben, Kolozsvár, Stanislau; 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. 
30 p., gy. v. Fehring, Graz; 7 ó. 35 p., sz. v. 
Gödöllő; 7 ó. 40 p., sz. v. Belgrád, Brod; 
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. Mun-
kács, M.-Sziget; 9 ó., sz. v. Bicske; 9 ó. 15 p., 
sz. v. M. Sziget, Stanislau; 9 ó. 35 p., sz. v. Ruttka, 
Berlin. — Délután: 12 ó., tszsz. Kis-Kőrösre; 
10 ó. 10 p., sz. v. Nagy-Káta; 12 ó. 25 p., 
sz. v. Bicske; 12 ó. 35 p., sz. v. Hatvan; 
1 ó. 30 p., sz. v. Gödöllő; 2 ó., gy. v. Kolozs-
vár, Debreczen; 2 ó. 15 p., gy. v. Arad, 
Bukarest; 2 ó. 15 p., gy. v. Bécs, Páris, Lon-
don; 2 ó. 20 p., sz. v. Szolnok; 2 ó. 25 p., 
sz. v. Komárom; 2 ó. 35 p , gy. v. Kassa, 
Lemberg; 2 ó. 40 p., gy. v. Belgrád, Konstan-
tinápoly ; 2 ó. 40 p., sz. v. Hatvan; 2 ó. 45 p., 
sz. v. Gödöllő; 3 ó., gy. v. Zágráb, Fiume, 
Róma; 3 ó. 20 p., v. v. Adony- Szabolcs, Paks; 
3 ó. 35 p., sz. v. Szabadka; 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. 
20 p., sz. v. Bicske; 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., tszsz. Bicske; 9 ó. 

p., gy. v. Kolozsvár, Bukarest; 9 ó. 40 p. 
sz. v. Pécs, Brod; 9 6. 45 p., £y. v. Kassa. 
Csorba; 10 ó., sz. v. Fehring, Graz; 10 ó., 
sz. v. Arad, Brassó; 10 ó. 20 p., sz. v. Bel-
grád, Eszék, Brod; 10 ó. 45 p., sz. v. Bécs, 
Sopron; 11 ó. 10 p., v. v. Ruttka, Miskolcz. 
Közelebb a nyugoti pályaudvarba való érkezé-
seket és az onnét való indulásokat közöljük. 

— Rövid hírek. A Tolnavármegpei Álta-
lános Tanítóegyesület az általa hirdetett pá-
lyázat határidejét "julius végéig meghosszabbí-
totta. A kérdés ez: „mi haszon háramolliat 
a népre a jól vezetett gazdasági ismétlő isko-
lából?"; a jutalom 100 K. — A Tanítók 
Háza gyufáját és szappanját Berzeviczén 
Enten Lajos kereskedő Kecsethy kartársunk 
ajánlatára meghozatta és árusítja. Zemplén-
Szímán meg Mamiheim J. Henrik buzgósága 
folytán Rosin Hermán a „Tanítók Háza kénes 
gyufáját" (a melyet ismételten ajánlunk a falusi 
kartársaknak terjesztésre!) hozatta meg, Tiko-
vit s Salamon meg a „Tanítók Háza szap-
panját" árusítja. Fölhívjuk erre az illető kör-
nyék tanítóinak a figyelmét. Szegzárdon majd-
nem az összes boltokban árulják a mi „gj új-
tónkat." — Magyar Méhészek Zsebnaptárát 
adja ki Paczeli Béla; szept. hó végén fog 
megjelenni. Ára 1 K. 20 fillér, bérmentes 
szétküldéssel 1 K. 30 fillér. Bolti ára 2 K. lesz. 
Az előfizetési pénz szept. l - ig küldendő be 
Nánásy István nyomdászhoz Nagy-Bányára. — 
A Tanítók Háza gyufáját és szappanját Tolnán 
Pataky Izidor tanító ajánlatára Meixner János 
és Trutzer S. és Társa czégek meghozatták 
s e kitűnő iparczikkeket nemcsak a tanítók 
vásárolják szívesen, de a nagy közönség is. 

— Halálozások. Dorn János pozsonyi ág. 
hitv. ev. tanító, élete 38-ik évében f. hó 6.-án 
elhunyt. — Skrábik János némethii r. kath. 
kántortanító f. hó 6.-án életének 41. évében 
meghalt. — Özv. Janisch Józsefné, az Orsz. 
Nőképzőegvesületnek 23 éven át volt igazga-
tója, f. lió^ 9.- én 84-éves korában Budapesten 
meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját11 és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tartalom : Az intenzív nevele's szárny próbálga 
tásai. György Aladár. — Tanítók biztosítása. Hajó 
Mihály. — A tanítóegyesületi élet fejlesztése. Végh 
István. — Az állami tanítók kérelme. Nagy Béla. — 
Szünóra : Egy tanítónő története. Lilla barátnője. — 
Idegenben. Oszőly Jolán. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi k dában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Keresek nyilv. polg. fiú- s lányiskolámhoz okleveles 

polg. isk. rajztanítót, évi fizetése 1200 korona. 
N.-Biesén. Freund Bernát, igazgató. (661—III—2) 

Székudvari (Aradmegye) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
3 szobás lakás és konyha, kamra, istálló, disznóól, 
600 [j-öles házikerten kívül 600 korona készpénz, 
23 hold föld 600 korona bérösszeggel, 8 öl fa be-
szállítva, szabott stóla. Iskola fűtéséről és takarítá-
sáról a tanító gondoskodik. Választás, a pályázók 
személyes jelenlétének kötelezettsége mellett, augusz-
tus 1-én délelőtt. Az állás augusztus 15.-én elfog-
lalandó. Pályázatok Dienes Adorján plébános czímére 
küldendők. ' (655—III—3) 

A rimamurány - salgótarjáni vasmű - részvénytár-
saság salgótarjáni aczélgyártelepi, magyar tan-
nyelvű elemi nép- és iparostanoncz-iskolájánál egy — 
ezer korona évi fizetés, egy szobából álló lakás és 
fűtési anyag élvezetével egybekötött — újonan szer-
vezett segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázati határidő augusztus 10. Ipariskolai rajz-
tanfolyamot végzett tanítók előnyben részesülnek. 
A kellően fölszerelt folyamodványokhoz egészségi 
bizonyítvány is mellékelendő. Az állás szeptember 
elején elfoglalandó. Salgó-Tarján, 1901 junius 29-én. 
Aczélgyári iskolaszéki elnökség. (695—III—3) 

A marosvásárhe ly i ev. luth. német tannyelvű 
népiskolánál az orgonista-tanítói állás betöltendő. 
Javadalmazás : 708 korona, melyben az első ötödéves 
korpótlék is bepfoglaltatik, és lakás; magántanítás 
által 400—600 kor. mellékjövedelemre van kilátás. 
Pályázati határidő julius 27-e. Okmányokkal fölszerelt 
jelentkezések az ev. luth. presbyteriumhoz külden-
dők. A német nyelv tökéletes birása megkivántatik. 
Maros-Vásárhely, 1901 junius 26-án. (657—III-3) 

A tavarnokl államilag segélyezett községi iskolá-
nál egy újonan szervezett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma díjlevél szerint a következő : 
1-ször szabad lakás, ez áll: két szoba, konyha, 
kamra, pincze, fakamara, két ólból; 2-szor 100 ko-
rona a község pénztárából, 700 korona pedig a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium által van biztosítva; 3-szor a tanterem 
fűtésére 8 öl kemény tűzifát a kegyúr adja jószán-
tából. Pályázhatnak róm. kath. vallású tanítók, kik 
a magyar, német, tót nyelvben jártasak, s jeles 
képesítéssel birnak. A pályázók kellőleg fölszerelt 
kérvényeiket nagyságos Szecsányi Vilmos kanonok 
s iskolaszéki elnök úrnak (Nagytapolcsány) czímezve, 
folyó évi julius hó 31-ig beterjeszteni el ne mulasz-
szák. Tavarnok (Nyitramegye), 1901. évi juuius hó 
15-én. Bottka József, iskolaszéki jegyző. 

(684-11—2) 
Iaégrád róm. kath. magyar-horvát nyelvű elemi 

iskola tanítói állásra augusztus 15-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 800 korona ; 4 öl fa ; természet-
ben lakás ; ismétlősök tanításáért 50 korona. Kántori 
teendőkben segédkezni köteles. Az első tanításév 
próbaév. Kellően fölszerelt folyamodványok Fábián 
Gyula plébános, iskolaszéki elnökhöz Légrád (Zala-
megye) küldendők. (720—II—2) 

Abaúj-Nádaskáu róm. kath. elemi tanítói ál-
lásra julius 30-ig pályázat hirdettetik. Csak okleve-
les tanítók és tanítónők választhatók. Tannyelv: 
tót-magyar. Az ismétlők és vallástanításért külön 
díjazás nem jár. A családos állapot előnyösebb. Ki-
köttetik : egy próbaév, tanévközben nem szabad 
eltávozni, és az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Jövedelem : 800 korona, a törvényes korpó.tlék, nagy 
kert és 2 hold szántóföld; új lakás: két szoba, 
konyha, kamra, istálló, fatartó stb. Felső-Olcsvár. 
Kováts Tamás, plébános. (701—11—2) 

Kókán (Pestmegye) a róm. kath. népiskolához 
két okleveles rendes tanító kerestetik. Fizetés : 800 
korona, 64 korona fűtési pénz, 2 bútorozatlan szoba, 
1 konyha, külön padlás, közös pincze, közös ólból s 
kertből álló lakás. Az egyik megválasztott köteles 
a gazdasági ismétlő-iskolát vezetni, a ki mihelyt a 
gazdasági kert berendezve lesz, remélhetőleg 100 
korona évi állami segélylyel fog díjaztatni. A másik 
megválasztott a községi faiskolát tartozik vezetni 
egyelőre díj nélkül, később a kertből származó jöve-
delem egy részére fáradozása czímén számíthat. 
A kérvények a róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
főtisztelendő Trungel János plébános, iskolaszéki 
elnökhöz julius 22-ig küldendők. Az állások szept. 
15-én elfoglalandók s a fizetések is ez időtől folyó-
síttatnak. Úti s egyéb költségek megtérítésére a 
megválasztottak nem számíthatnak. (710—II —2) 

A békéscsabai ev. egyház két tanyai tót-magyar 
tanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalom mind-
kettőnél : szabad lakás, 700 korona készpénz, minden 
tanulótól 2 korona tandíj. Kérvények julius 31-ig 
az igazgató-lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(722—III—2) 
Az a l sóvadicsó i és lopussnai államilag segé-

lyezett róm. kath. iskolákhoz tót-magyar nyelvben 
jártas tanítók vagy tanítónők (óvónők) kerestetnek. 
Javadalmazásuk egyenkint 800 korona, 24—30 ko-
rona kertilletmény készpénzben, egy-egy szobából és 
konyhából álló lakás. A folyamodványok Bérhelyi 
Antal iskolaszéki' elnökhöz Felső-Vadicsóra (Tren-
csénm.) julius végéig küldendők. (705—II—2) 

A Nagy-Szred i s tyén (Temesm.) megüresedett 
magyar-német tannyelvű községi iskola róm. kath. 
kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Évi fizetés 
a községtől 680 korona, szabadlakás kerttel, 4'A hold 
szántóföld (adóját a tanító fizeti) 20 korona iroda-
átalány. a stóla-jövedelem és külön kérendő 200 
korona államsegély. Köteles kántortanító a rendes 
és ismétlő-iskoliban a róm. kath. hittant is tanítani, 
a kántori teendőket végezni, a tanulókat templomba 
vezetni és az iskolaszéki jegyzői teendőket végezni. 
A róm. kath. pályázók kellően szerelt kérvényei f. évi 
augusztus elsejéig alulírotthoz nyújtandók be. Szemé-
lyesen jelentkezők előnyben részesülnek. N.-Szredis-
tyén, 1901 julius hó 1-én. Jungen Jakab, isk. elnök. 

(709-11—2) 
Szenttamásra (Vasm.) egy róm. kath. képesített 

tanító szükséges. Fizetés : 800 korona, csinos bútoros 
szoba, fűtés és tisztogatással. Kötelmek : egyik osz-
tálynak és ismétlősöknek törvényszabta-módoni ok-
tatása. A kántoriakban segédkezés. Kérvények föl-
szerelve julius 27-ig nagyságos Legáth Kálmán apát 
úrhoz, u. p. Molnári, küldendők. Tormássy Károly, 
iskolaszéki jegyző. (718—II—2) 

A brassói róm. kath. elemi iskola I. fiúosztály 
tanítói állására f. évi aug. hó 1. záros határidővel 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 1000 korona havi elő-
leges részletekben kiadva a helyi alapból és 400 
korona lakbér, esetleg természetbeli lakás. Pályá-
zóktól megkivántatik, hogy életkoruk a 40 éven 
alul legyen, jő oklevéllel biijanak s a magyar mel-
lett német nyelven is tudjanak beszélni és tanítani. 
Az okmányokkal ellátott folyamodás a brassói róm. 
kath. plébánia-hivatalhoz nyújtandó be. Az állo-
más f. évi szept. hó 1-én elfoglalandó. (735—II—2) 

Pályázat a nagysa l ló i ev. ref. osztott elemi iskola 
harmadik tanítói állására. Fizetés: egyszobás lakás, 
800 korona havi részletekben, 60 korona fa- és fűtő-
pénz. Kötelesség: a második és harmadik osztály 
szakszerű vezetése. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők, orgonázni tudók előnyben részesülnek. 
Kellően fölszerelt kérvények f. hó végéig alulirctt-
hoz küldendők. Nagy-Salló (Barsmegye), 1901 julius 3. 
Juhász Pál, esperes-lelkész. (725—III—2) 
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A zs lgárdi ev. ref. másodtanítói állásra augusztus 
l-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 626 kor. az 
egybáz pénztárából és 174 kor. államsegélyből havi 
előleges részletekben s lakás az iskolánál. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók, tanítónők és óvónők. 
Kötelessége: a két, esetleg három alsóbb osztályok 
vezetése a dunántúli egyházkerület tanterve szerint. 
Az állás szept. 1-én foglalandó el, a megválasztott 
tanító által. Kérvények a zsigárdi ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők be. (726—II—2) 

Jászapátira október elsejére kántorsegédet kere-
sek. A kántori teendők összeségében egészen önálló 
jártasság, a rendkívüli terjedelmű templomban az 
erőteljes hangú érthető éneklés és kellő orgonálási 
képesség elengedhetlen föltételek s bizonyítvány-
nyal igazolandók. Fizetése évi 730 korona, egy 
hónapos fölmóndással és részletekkel; lakásról s 
minden ellátásról önmaga gondoskodik. Skultéty 
Gyula, róm. kath. kántor. (732—II—2) 

A k isvárdai áll. segélyezett községi polgári 
fiúiskolánál segéd-tanári állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : 1200 korona fizetés, 300 korona lakás-
pénz. Mellékjövedelemre is számíthatni. Egy évi sike-
res működés után a megválasztott rendes tanárrá 
lép elő. Ezen állás a nyelv- és történettudományi 
szakcsoportra képesített tanárral fog betöltetni. 
Kellően fölszerelt kérvények aug. 10-éig Kastal 
Ferencz iskolaszéki elnökhöz beküldendők. 

„ (749-III—2) 
A lugos i izr. hitközség által föntartott hatosztályú 

elemi leányiskolánál az egyik tanítónői állás lemon-
dás folytán megüresedvén, annak betöltésére követ-
kező föltételek mellett pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés 800 korona és 200 korona évi lakbér. A taní-
tónő alkalmaztatása egyelőre ideiglenes. A pályázat-
ban résztvehetnek oly izr. vallású okleveles tanító-
nők, kik az előírt tárgyakban, héber olvasás és 
hittanban, valamint női kézimunkákban sikeresen 
oktatni képesek. Kellőleg fölszerelt kérvények f. évi 
julius hó 27-éig alulírt iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. Lúgos, 1901 julius 4-én. Dr. Klein Jakab, iskola-
széki elnök. _ (761—II—2) 

A rumi kath. osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalom: 700 korona, egy bútorozott 
szoba és egy öl kemény tűzifa. Pályázhatnak nő-
tanítók is. Kérvények augusztus 15-ig Könczöl 
István plébánoshoz Rum (Yasmegye) küldendők. 

(766-11—2) 
O-Brettye államilag segélyezett községi népiskola 

tanítói állására pályázatot hirdetünk. Törzsfizetés: 
800 korona, 3 osztályú lakás, kert és udvarral, ele-
gendő tűzifa. Helybeli ev. ref. egyháztól orgonázni, 
énekelni tudók 100 korona külön díjazást nyerhet-
nek. Az oláh nyelvnek némi ismerete szükséges. 
Fölszerelt folyamodások augusztus 15-ig benyújtan-
dók és az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Ü. p. 
Russ. Az iskolaszék. (769—II—2) 

A láncz i ref. kántortanítóságra 900 korona java-
dalommal kántortanítókat, 800 korona javadalommal 
nőtanító pályázókat aug. 20-ig elfogad a ref. lelkész 
Felső-Lánczon, posta Abauj : Perény !! (810/a—I—1) 

Látkai — Nógrádmegye — államilag segélyezett 
róm. kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem: államsegély 552 korona, minden iskolás-
tól — 70—80 — 4 korona, egy fuvar fa, esetleg 
2 korona. Tanítónő vagy óvónő is pályázhatik. 
Okmányokkal fölszerelt kérvények aug. 10-ig ter-
jesztendők be az alulírotthoz. Zólyom-Miklósfalván, 
1901 julius 12. Molnár József, plébános. (908—1—1) 

A b.-szentesi (Zemplénm.) ref. egyház kántor-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése: 356 
korona államsegélylyel, chartailag megállapítva: 
1023 kor. 80 fillérre megy. Pályázati határidő aug. 
10. Miskolczy Endre, lelkész. (875—II—1) 

Az a g a i magyar tannyelvű r. kath. kántortanítői 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 korona 
készpénz, 2480 liter buza, fűtési — 24 korona, 
fuvarátalány 16 korona, alapítványi misék után 15 
korona, tűzifa 28 méter (tanterem is fütendő), 2 hold 
kaszálló, 2 szoba, konyha, kamarából álló lakás, 
istálló, kert és 1000 hívő után stóla. A kántortanító 
köteles mindennapi és vasárnapi iskolásokat tanítani, 
templomban a kántori teendőket végezni, harango-
zásról gondoskodni. Folyamodványok Agára plébá-
niára czímzendők augusztus 10. Állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (762—II—2) 

Kecsege pusztára egy okleveles, r. kath. vallású 
tanítónő kerestetik. Évi fizetése 600 korona, továbbá 
minden iskolába járó gyermek után egy korona; 
2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakás, 
12 méter tűzifa, melyből az iskolahelyiség is fütendő 
és házikert. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Véglegesítés egy sikeres próbaév után történik. 
Kérvények Strasser Jónáshoz Kecsege-puszta (pósta 
Tolna-Tamási) intézendők. (786—II-2) 

murakárolyi 2-odtanítói állásra pályázat hir-
detik. Fizetés: 800 korona, fél öl fa. természetbeni 
lakás ; a kérvények Mestrics Gábor plébános nevére 
küldendők Dráskoveczre, u. p. Mura-Király (Muraköz). 

(794—II—2) 
A bulkeszi (Bácska) ág. evang. német tannyelvű 

elemi népiskola I. vegyes osztályának tanítói állása, 
az illetőnek állami tanítóvá történt kinevezése foly-
tán, megüresedvén, ezen 800 korona fizetéssel és 
100 korona lakáspénzzel javadalmazott tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Kellőkép fölszerelt kérvények 
julius 31-éig az iskolaszéki elnökséghez intézendők. 
Az ág. ev. iskolaszék. (754 — 11—2) 

A rásztói (Zólyom m.) róm. kath. iskolaszék 
kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. Jövedelme : 
2 tisztességes szobából álló lakáson és gazdasági 
melléképületeken kívül készpénzben 628 kor.; tanító 
által élvezett földek jövedelme: 130 kor., stoláris 
mellékjövedelem 100 kor. és 40 méter vegyesfa 
udvarba szállítva. Tannyelv: magyar-tót. Kérvények 
ft. Plébániai Hivatal-ra Garam-Szent-Miklós (u. p. 
Zólyom-Szent-András) augusztus 14-éig küldendők. 

(760—11-2) 
A dobsinai ág. hitv. ev. egyház által segélyezett 

községi, magyar és német tannyelvű, polgári leány-
iskolában nyugalmazás folytán megüresedett igaz-
gatói állomásra, melylyel a nyelv- és történettudo-
mányi tantárgyaknak heti 12 órában magyar nyelven 
való tanítása van összekötve, pályázat nyittatik. 
Ezen állás javadalmazása: a) 1600 korona törzsfize-
tés ; bj 400 korona igazgatói tiszteletdíj; c) 350 
korona lakbér. A kik más szolgálatban már korpót-
lékot szereztek, azoknak ezen illetményük jövőre is 
érvényben marad. Más szolgálatban eltöltött évek 
Dobsina városánál az első, második stb. évötödös 
korpótlék megszabásánál számításba vétetnek. Az 
ezen polgári leányiskolában, vagy esetleg más tan-
intézetnél eltöltött folytonos szolgálat után öt izben 
megújuló 100—100 korona korpótlék jár. Az állam 
és a város között kötött szerződés értelmében ezen 
leányiskola legkésőbb 1904-ben államosíttatik. A 
vallás- és közokt. minister úr 1900. évi 4869. eln. 
szám alatt kiadott magas rendeletének 8. §-a értel-
mében a községnél töltött évek a korpótlókok meg-
szabásánál az állami szolgálatba beszámíttatnak. A 
nyelv- és történettudományi szakcsoportból polgári 
iskolákra képesített egyének fölhivatnak, hogy kellő-
leg fölszerelt kérvényeiket legkésőbb folyó évi julius 
31-ig alulírottnál nyújtsák be. A megválasztott köte-
les állomását folyó évi szeptember 1-én elfoglalni, 
Dobsinán, 1901. évi julius 6-án. Szontagh Béla, pol-
gármester, iskolaszéki elnök. (777—II—2) 
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Tanítónak vagy nevelőnek ajánlkozik jelesen 
képesített tanító. Czím: Omega. Nagy-Se lmecz . 

(792—II—2) 
A Szentkirály községben (Gömörmegye) újonan 

szervezett községi jellegű elemi iskolánál, a tanítói 
állomás betöltése végett pályázat nyittatik. A tanító 
javadalma: 800 korona készpénzben; 2 szoba, konyha, 
kamrából és melléképületekből álló lakás ; 600 [ -öl 
konyhakert. Ezenkívül a megválasztandó tanító, két 
úri családnál, házi tanításért — megegyezés szerinti — 
mellékjövedelemre számíthat. Az állomást elnyerni 
óhajtók, oklevéllel és szolgálati bizonyítványnyal 
felszerelt kérvényeiket, folyó évi augusztus hó 1-ső 
napjáig, alulírt iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. 
Szentkirály, 1901 julius 7. Szilárdy Béla, iskolaszéki 
elnök. ' (797—II—2) 

Törökszentmiklós község által a község területéhez 
tartozó Puszta-Szakál lason rendszeresített osztat-
lan vegyes tanyai iskolában alkalmazandó tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik és fölhivatnak 
mindazok, kik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy 
a törvényben előírt képesítésüket, eddigi működésü-
ket, továbbá koruk, vallásuk és családi állapo-
tuk, esetleg zenébeni jártasságukat igazoló ok-
mányaikkal fölszerelt kérvényüket a községi iskola-
székhez czímezve, folyó évi julius hó 30-ik napjáig 
annál inkább nyújtsák be, mivel a később érkező 
kérvények figyelmen kívül hagyatnak. Teendője 
lesz a megválasztott tanítónak az osztatlan vegyes 
iskolába beírt, valamint az ismétlő tankötelesek 
oktatása. A jelzett állás 800 korona készpénzfizetés, 
a törvényben előírt ötödéves korpótlék, 3zabad lakás 
és megfelelő kert használatával van egybekötve. 
A készpénzfizetés havi előleges részletekben a köz-
pénztárból fizettetik. Az állást a megválasztottnak 
folyó évi szeptember 5-én múlhatatlanul el kell fog-
lalnia. Megjegyeztetik, hogy a jelzett állásra csupán 
ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Törökszentmiklós, 
1901 julius 4. Dr. Rétay Gyula, iskolaszéki elnök. 

(772—II—2) 
A baranya-monostori róm. kath. iskola osztály-

tanítói állásra pályázat hirdettetik az 1901 — 1902. 
tanévre. Jövedelme: 720 korona készpénzfizetés. 
Lakás és kert egyenértéke fejében évi 120 korona, 
összesen: 840 korona, havi előleges részletekben. 
Kötelessége a három alsó osztály vezetése, a kántori 
teendőkben segédkezés, a kántor akadályoztatása 
esetén annak helyettesítése. Tannyelv: magyar. 
Pályázat határideje augusztus hó 1-én. Az állás a 
megválasztottnak költségén szeptember hó 1-én el-
foglalandó. Péhm Kristóf, plébános, iskolaszéki elnök. 

(834-1—1) 
Pályázat a parasznyai — utóp. Nagydobos — 

ref. kántortanítói állásra. Fizetés 800 korona állam-
segélylyel együtt. Pályázhatnak tanképesített nők is. 
Határidő augusztus hó 4. (835/a - III—1) 

A (Zemplén) rátkai, a tanító betegsége folytán, 
megüresedett róm. kath. kántortanítói állomás java-
dalmazása. Mint tanítónak: 2600 [ ,-öl szántóföld 
haszonélvezete (50 korona); ennek a hivek általi 
megmunkáltatási pénzértéke 26 korona; tandíjból 
280 korona; saját használatára 3 öl kemény tűzifa 
befuvarozással (60 korona); az ismétlők tandíja 80 
korona. Mint kántornak: készpénz 240 korona; stóla 
körülbelül 100 korona; 10 köböl rozs természetben 
(értéke 100 korona). Összesen 936 korona. Két szobá-
ból álló tisztes lakás konyhával, kamara és marha-
istálló. A telkesekkel közös legelő. Készpénzjárulékait, 
szintúgy a 10 köböl rozsot 3 havi részletekben elő-
legesen kapja az iskola gondnokától. Tanítási nyelv 
a magyar. A megválasztás az egész tanévre kötelező. 
Pályázati vizsga a helyszínén julius hó 31-én. Szig-
nárovich János, róm. kath. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(837—1-1) 

A Klotild-szeretethá-zzal kapcsolatos szeretetházi 
nevelőképző-tanfolyam felügyelő-bizottságának elnök-
sége a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minister 
úr megbízásából pályázatot hirdet két szeretetházi 
nevelő-gyakornoki állásra, egyenkint 800—800 korona 
ösztöndíjjal, a következő föltételek mellett: 1. Pályáz-
hatnak elemi iskolai tanítói oklevéllel bíró nőtlen 
ifjak, kik oklevelüket legkésőbb 1898-ban nyerték s 
kik a szeretetházban való működést életfeladatukul 
tűzték ki s ennek megfelelőn szeretik a gyermeke-
ket és a házi teendőktől sem vonakodnak. 2. Az 
ösztöndíjas nevelő-gyakornok a Klotild-szeretetházban 
a növendékekkel együtt lakik, egy-egy 20—30 tag-
ból álló családhoz lesz beosztva, ennek nevelésében 
résztvesz s e mellett az intézet többi teendőiben az 
igazgató és a felügyelő-bizottság utasításai szerint 
jár el. Lakásért és teljes ellátásért a szeretetházat 
föntartó egyesületnek 400 koronát fizet, a megmaradó 
400 koronával szabadon rendelkezik. Hetenkint leg-
alább egy, előre kijelölt, délután eltávozhatik az 
intézetbői, ezenkívül havonkint egy szabad vasár-
napja van. 3. A gyakornokok tartoznak állásukat 
1901 szeptember 1-én elfoglalni s a tanév végéig 
ott maradni s az év végén a felügyelő-bizottság 
előtt szeretetházi képesítő vizsgálatot tenni. 4. Kér-
vények a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe-
riumhoz intézve, aj születési bizonyítványnyal, b) ta-
nítói oklevéllel, c) orvosi s d) esetleg szolgálati 
bizonyítványnyal fölszerelve, folyó évi augusztus l-ig 
terjesztendők be a felügyelő-bizottság elnökségéhez 
Budapesten, I., Városmajor-utcza 59, hol részletes 
fölvilágosítást ad az igazgató. Budapesten, 1901. év 
julius hó. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-
tertől. (76/h—I—1) 

Betöltendő a nagyröcze i állami elemi iskolánál 
2 tanítói állomás. Törzsfizetés: egyenkint évi 1000 
korona és 240 korona lakáspénz. Az egyik állomásra 
az államosító szerződés értelmében ág. hitv. ev. 
vallású tanító neveztetik ki, a ki 100 korona külön 
díjazásért az igazgatói teendőket is köteles lesz 
végezni esetleg a kántori teendők vitelével is 
megbizatik az egyháztól nyerendő külön díjazás 
mellett. A pályázati kérvényeket eredeti vagy hite-
les másolatban csatolt szolgálati bizonyítványokkal 
és képesítő oklevéllel kellően fölszerelve, bezárólag 
julius hónap 21-dik napjáig kell hozzám benyújtani. 
Megjegyzem, hogy a tőt nyelvben jártasok előnyben 
részesülnek. Nagy-Rőcze városban állami polgári és 
felső kereskedelmi iskola is van. Rimaszombat 
(Gömör-Kishontvármegye), 1901 julius hó 8-án. Józsa 
Antal, kir. tanfelügyelő. (73/h—II—1) 

A berhidai (Veszprémm.) ev. reform, tanítói 
állásra augusztus 4-ig pályázat hirdettetik. Javada-
lom : két szobás lakás, kert, mellékhelyiségek, 258 
korona államsegélylyel kiegészített 800 korona. Szép 
mellékjövedelem szerezhető. Esetleg nőtanító is 
választatik. Pályázatok az ev. ref. esperesi hivatalhoz 
Bfőkajárra (Veszprémm.) küldendők. (840—I —1) 

A v e h é c z i (Zemplénm.) róm. kath. magyar-tót 
nyelvű kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: szabad lakás, megfelelő gazdasági 
épületeken kívül, földben, terményben, készpénzben 
800 koronára van beesülve. Kérvények a lelkészi 
hivatalhoz nyújtandók. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(836/a—III—1) 
Tanítónak, kántorsegédnek ajánlkozik kántorságban 

jártas, jó hangú, r. kath. göl lei s.-tanító. 
(848-1—1) 

A mezőberényi Il.-dik kerületi ág. hitv. evang. 
egyház V. VI. osztályú, tót-magyar tannyelvű elemi 
leányiskolájához, okleveles segédtanítót keresek. Fize-
tése : 300 korona készp., bútorozott szoba, fűtés, 
világítás, mosás és teljes ellátás. Mezőberény. Kemény 
Pál, tanító. (849—H-l) 
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A tóti i ev. ref. egyház kántortanítói állomására 
pályázatot hirdet. Javadalom : 1. Két szobából, zárt-
konyhából és kamarából álló lakás, 2 vékás házi 
kerttel. 2. 16 hold szántó- és kaszállóföld egy tag-
ban. 3. 4 hold erdő- és 4 hold legelő-illetmény. 
•4. 3 öl fa beszállítva. 5. Tandíj minden tanköteles 
gyermektől 3 korona, gyermeklétszám 100—120. 
6. Állami pótlék 152 korona. 7. Párbér minden pár 
után f/s véka kétszeres és 70 fillér. 8. Temetési 
Btóla 60—70 korona. Kellőleg fölszerelt kérvények 
Sípos János iskolaszéki elnökhöz küldendők Tótiban 
(Biharm., per Margitta). (751—I—1) 

A csehl- i (Komáromm.) reform, leányegyház elő-
könyörgői állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
államsegély '/« évenkint előre fizetve 552 korona. 
Egyháztól '/< évenkint előre fizetve 448 korona. 
Kétszobás lakás, melléképületekkel. 800 H]-öl kert. 
Stóla. Kötelessége: az iskolásgyermekek egyház-
kerületi tanterv szerinti oktatása, az isteni tiszte-
letek végzése. Okleveles tanítók pályázataikat julius 
hó 25-ig a nagytiszteletű esperesi hivatalhoz nyújt-
sák be. Búcs. (Esztergomm.) Kerekes József, ref. 
lelkész. (876—11—1) 

Pályázat l engye l fa lv i róm. kath. kántortanítói 
állásra. Jövedelme : két hold 1380 Q-öl szántóföld ; 
210 korona hívektől, öt köböl buza; tizenkét köböl 
rozs ; zsellérektől 26 korona ; alapítványokból 60 kor. 
66 fillér ; stóla 40 korona ; állami segély 298 korona; 
négy öl fa, melyből a tanterem fűtendő ; egészen új 
lakás. Pályázati vizsga augusztus 12-én tartatik meg, 
személyes megjelenés megkívántatik, folyamodvá-
nyok iengyelfalvai róm. kath. iskolaszék czímére 
küldendők. U. p. Kassa. (860—III—1) 

Nagyécsre (Győrmegye) augusztus 4-én válasz-
tunk r. kath. okleveles, kántorizálni képes, osztály-
tanítót. Javadalmazás : 820 korona, bútorozott szobá-
val. Iskolaszék. (790—II—2) 

A k is -székely i r. k. II. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 760 korona kész-
pénzfizetés, havi utólagos részletekben fizetve és a 
legszükségesebb bútorzattal ellátott egy szobából 
álló lakás, ennek fűtése és tisztogatása. Köteles-
sége : az iskolaszék által kijelölt tanteremben a 
mindennapi tanköteleseket tanítani, a kántortanító-

nak a kántorságban segédkezni, szükség esetén őt 
helyettesíteni. Ezen állomását évközben más hason-
javadalmi segéd- vagy osztálytanítói állomással fel 
nem cserélheti. Pályázhatnak férfi- és nő-okleveles 
tanítók, előbbiek azonban előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő: 1901 augusztus 10. Tannyelv: 
magyar. Az állomás folyó évi szeptember hó 15.-én 
elfoglalandó. Kérvények a simontornyai r. kath. 
egyházkerületi esperesi hivatalhoz czímzendők. Alagies 
János, pleb., iskolaszéki elnök. (850—1—1) 

A szá raz i l i (Tolnám.) ág. hitv. evang. gyülekezet 
Il-ik tanítói állomása f. évi szeptember l-ig betöl-
tendő. Fizetés : 800 K. és 100 K. lakásra. Utóbbi összeg 
azonban megtakarítható az illető által, ha a rendel-
kezésre álló egyszobás lakással is beéri. A német 
nyelvet is teljesen bíró ág. h. ev. tanítók kérvényei-
ket oklevéllel stb. fölszerelve, auguszt. l-ig küldjék 
a lelkészhez. (U. p. Gyönk.) (812-11—1) 

Marostordamegyében az ehedi kántortanítói állo-
másra pályázatot hirdetek julius végéig. Jövedelem 
pénzben 400 korona, terményben 425 korona. Köte-
lesség : az összes kántortanítói teendők végzése. 
Pályázatok alattírthoz intézendők. Kalapács Imre, 
lelkész, iskolaszéki elnök. (U. p. Deményháza.) 

(851—1-1) 
Csapodra (Sopronm.) julius végéig két róm. kath. 

képesített tanító kerestetik. Dijazás : szoba, 800 kor., 
kert. Bővebbet nálam. Peszlen Károly, plébános. 

(846-1—1) 

Sopronmegyei Répczefö fiókegyházban a róm. 
kath. német tannyelvű tanítói állomás üresedésben 
van. Fizetése 670 korona, az államsegélylyel 800 
koronára fog kiegészíttetni. Az iskolaház szépen 
újonan fölépült, rendezett lakással. Esetleg nőtanító 
is pályázhat. Szükséges okmányokkal fölszerelt 
folyamodványok a répezefői iskolaszékhez czímezve 
augusztus 15-ig az alsó-rámoczí (Sopronm.) plébánia-
hivatalhoz küldendők. (905—1—1) 

Győrmegye Markotabödöge község rém. kath. 
népiskolájánál az osztálytanítói állásra pályázat 
nyittatik. Évi fizetés 600 korona, a községi pénztár-
ból havi előleges részletekben fizetve, 200 korona 
államsegély, lakás és fűtés. Kötelessége az ismétlőket 
és az alsó osztályúakat tanítani. Okleveles nőtanítók 
is pályázhatnak. Fölszerelt kérvények f. évi augusz-
tus 15-éig bezárólag a róm. kath. iskolaszék elnöké-
hez küldendők. (906—1—1) 

Kiszácsra (Bácsmegye) ág. hitv. evang. három 
tanító kerestetik, tótajkú iskola I., II., Ill-ik osztá-
lyához. Jövedelem: lakáson, korpótlékon kívül 800 
kor., havi rendes részletekben, hat fuvar. Az egyik 
állomásnál kert, ismétlősökért 72 kor. Bizonyítványok 
julius 26-ig küldendők. (784—11—2) 

A balaton-csehii önálló róm. kath. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : két szoba, 
konyha és kamarából álló lakás; 800 Q-öl ker t ; 
200 korona a község pénztárából; minden egyes 
mindennapi tanköteles után 2 korona, ismétlősök 
után 1 korona, azonkívül a község pénztárából az 
ismétlők oktatásáért 38 korona, mely részletes tandíj-
jövedelem, ha 200 koronánál kevesebbet tenne ki, 
azt a község 200 koronáig kiegészíti; pótadóból 
300 korona; az ordai és csehii közös kántortanítótól 
300 korona, összesen: 1000 korona. A kérvények 
f. é. julius hó 81-ig alulírthoz küldendők. Szőllős-
Györök, 1901 julius 12. Kozma László, plébános, 
iskolaszéki elnök. (909—1—1) 

A szepesváraljai ág. hitv. ev. egyházközség 
6 osztályú népiskolájánál nyugalmazás folytán meg-
üresedett egyik kántortanítói állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Kötelessége : a három felső osztály-
ban hetenkint legalább 24 órában az összes tantár-
gyakat tanítani; a kántori teendőket a másik kán-
torral hetenkint fölváltva elvégezni; a lelkész urat 
betegsége vagy más megakadályoztatása esetén, a 
templomban helyettesíteni; végre az ipariskolában 
heti 1—2 órában tanítani. Javadalmazása: évi 540 
forint törzsfizetés és az állam által bistosított első 
ötödéves korpőtlék 50 f r t ; továbbá tandíj, beiratási 
díj, névnapi ajándék, temetési stóla, az iskolában 
adandó privátórák, egy iskola-alapítvány kamatai 
és ipariskolai oktatás fejében körülbelül 260 f r t ; 
végre két szobából álló szabad lakás a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel és házikerttel, egy káposztásföld 
haszonélvezete és 6 öl puha tüzelőfa az iskola fűté-
sére. Egyéb várható jövedelem 120 forint. Tájéko-
zásul megjegyezzük, hogy a nyugalmazott tanító 
nyugdíjába az első ötödéves korpótlékkal együtt 
711 fr t lett beszámítva. Ezen kántortanítói állásra 
csak oly ágost. hitv. °ev. okleveles tanítók pályáz-
hatnak, kik a magyar és német nyelvet tökéletesen 
bírják és a kántori teendőkben is teljesen jártasak. 
Előnyben részesülnek a zenében és karvezetésben 
jártasabbak. A személyes bemutatkozás, az illetők 
saját költségén, okvetlenül szükséges. Az állomás 
legkésőbb f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. A 
szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények folyó 
évi augusztus 3-ig Szontagh Sándor lelkész úrhoz 
beküldendők. (813—1—1) 

A sajószentpéteri kisebb fitanítói állomásra 
f. hó 28-ig pályázat nyittatik. Fizetése 960 korona 
az egyház pénztárából, egy szoba fűtéssel. Vadászy 
Pál, ref. lelkész. (844—II—1) 
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Eger város által föntartott iparostanoncz-iskolá-
nál rendszeresített igazgatótanítói állásra pályázat 
nyittatik. Az igazgató köteles az ipartanodai bizott-
ság által megszabandó heti óraszámban tanítani ós 
segédkezik az iparhatóságnak a tanonezoktatás körüli 
teendőkben. Évi javadalmazása 2000 K. és 400 K. 
lakáspénz. Pályázhatnak polgáriskolákra mennyiség-
és természettudományi szakcsoportból képesített 
egyének. Egyenlő képesítés mellett a rajzbeli képes-
ség különös figyelembe vétetik. Eredeti okmányok-
kal fölszerelt kérvények augusztus 12-ig alulirotthoz 
küldendők. Luga László, felügyelő-bizottsági elnök. 

(865—II—1) 
A s z e g h e g y i ev. egyház a II—III. elemi leány-

osztályba tanítót, esetleg tanítónőt keres, kinek fize-
tése 700 korona és 100 korona lakpénz, összesen 
800 korona előleges havi részletekben. Tannyelv: 
német-magyar. Engisch Frigyes, ev. lelkész. 

(867—1—1) 
A lut issai róm. kath. kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1070 kor. pénzben, 
20 fuvar tűzifa, megfelelő lakás. Tannyelv tót-magyar. 
Pályázhatnak csakis oklevelesek. A kérvények julius 
30-ig küldendők. Greben János plébános, iskolaszéki 
elnök. ü . p. Ö-Besztercze, (Trencsénmegye). 

( 8 6 8 - 1 - 1 ) 
Pályázat a görzsönyi ref. másodtanítói állásra. 

Fizetés: 800 korona, különálló lakás. Pályázhatnak 
ev. ref. férfi- vagy nőtanítók. A férfitanító, templomi 
szolgálat után, mellékjövedelemre , számíthat. Az 
okmányok alulirotthoz küldendők. Felső-Görzsöny 
(Veszprémmegye) 1901 julius 11. Antal Károly, ev. 
ref. lelkész. (871—1—1) 

A pápai egyházmegyében levő noszlopi ev. ref. 
kántortanítói állásra, esperesi engedély folytán, pályá-
zatot hirdetek. Javadalom: készpénz 120 korona; 
rozs 21 p. mérő; szántóföld 14 500 -öl, melynek 
felét a gyülekezet tartozik megmunkálni; 6 öl ke-
mény tűzifa, a gyülekezet által beszállítva és fel-
vágatva ; kert 678 Q-öl ; tandíj 120 kor. Azon eset-
ben, ha orgona lesz, fizetésjavítás 100 kor. Biztos 
mellékjövedelem 160 kor. Orgonálni tudók előnyben 
részesülnek. A szükséges okmányokkal fölszerelt kér-
vények augusztus l-ig alulirotthoz Noszlopra (Vesz-
prémmegye) küldendők. Szekeres Mihály, ev. ref. 
lelkész. (818—1—1) 

A pozsonyi ágost. hitv. ev. egyházközség segéd-
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalma: 
1000 korona készpénz havi részletekben előre fizetve 
és 200 korona lakpénz. Gyakorlatban levő ós taní-
tásban jártas okleveles tanító egy próbaév leteltével 
véglegesíttetik és a megszabott rendes tanítói fizetés 
élvezetébe lép. A szabályszerűen fölszerelt folyamod-
ványok f. évi julius hó 31-ig Nt. Schmidt Károly J. 
lelkész és iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pozsony, 1901. 
julius hő 9-én. Az egyházi elnökség. (819—1—1) 

Tolcsvai ref. orgonista-tanítóságra pályázat hir-
dettetik. Fizetés: 900 korona, jó lakás. Folyamod-
ványok julius 28-ig nyújtandók be Tolcsvai Nagy 
Barna főgondnokhoz Tolcsván. (820—II—1) 

A körmöczbányai ághev. egyház kántor-kateche-
tai állomására pályázatot hirdet. Kötelességek: Kán-
tori teendők templomban és temetéseknél, vallás-
oktatás és énektanítás heti 18 órában. Javadalmazás : 
kétszobás lakás szükséges mellékhelyiségekkel, kert, 
16 köbméter kemény tűzifa, 1330, azonkívül stólák-
ban 70—80 korona. Magyar, német és tót nyelv 
tudása szükséges. Kezdők egy próbaévre, már alkal-
mazottak véglegesen választatnak. Próba kívántatik. 
Az állomás szeptembei elejéig elfoglalandó. A kellően, 
esetleg működési bizonyítványokkal fölszerelt pályá-
zati folyamodványok julius 31-ig alulirotthoz. Raab 
Károly, esperes. (821-II—1) 

Az uzoni (Háromszékmegye) református népisko-
lánál egyik tanítói állomásra pályázat nyittatik. 
Javadalom: C00 korona készpénzfizetés az iskola 
pénztárából. Államsegélyből 200 korona, melynek 
megnyeréséért az eljárások folyamatban vannak. 
120 korona lakbér-illetmény, vagy ha a viszonyok 
úgy fogják kivánni, természetbeli lakás. A gazdasági 
ismétlő-iskola vezetéséért 100 korona a község pénz-
tárából. Egy dalárda szervezése és vezetéséért 100 
korona az ezen czélra szolgáló külön alap jövedel-
méből. Pályázhatnak ref. vallású okleveles tanítók 
vagy tanítójelöltek. A kérvényhez melléklendők: 
tanítói oklevél; ha állomáson levő tanító pályázik, 
tartozik külön okmánynyal igazolni azt, hogy dalár-
dát már vezetett; tanítójelölt pedig mellékeljen a 
szaktanártól nyert bizonyítványt, hogy dalárda veze-
tésére képes. Ha gazdasági ismétlő-iskola vezetésére 
képesítve nincs, tartozik a minősítést a jövő év 
nyarán megszerezni. Pályázati határidő folyó évi 
augusztus 15-ike. Megválasztott tanító tartozik állo-
mását szept. 15-ikén elfoglalni. Kérvények alulírott 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Pünkösti István, 
ref. pap. (825—1—1) 

A horpácsi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalma: két szobás lakás, 
konyha, kamra, istálló, kerttel. Hat katasztrális hold 
szántóföld — haszonbére 187 korona; — 384 kor. 
államsegély ; 60 kila párbérrozs, 30 kor. párbérpénz; 
tűzifáért 72 kor.; deputatum 28 kor. 96 fillér; tandíj 
44—50 kor.; munkaváltság 29 kor.; stóla 10 kor. ; 
faiskola kezelés 10 kor. Pályázhatnak okleveles 
tanítók julius 26-ig. Kérvények alulirthoz küldendők. 
Borsos-Berénke, u. p. Nagy-Oroszi, Nógrádmegye. 
Lengyel Imre, plébános. 

A pusztaberkii róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalma: két szobás lakás, 
konyha, kamra, istálló, 1000 Qí-öl kert tel ; öt 
katasztrális szántóföld, két katasztrális hold r é t ; 
484 kor. államsegély ; községi pénztárból 100 kor.; 
14 kila rozs, páronként 50 fillér; tandíj 40—45 kor.; 
stóla. Oklevéllel bíró tanítók vagy tanítónők kérvé-
nyeiket julius 26-ig alulirotthoz küldjék be. Borsos-
Berénke, u. p. Nagy-Oroszi. Lengyel Imre, plébános. 

(739—1—1) 
Pályázat a m.-csanádi ev. ref. leányegyház 

ideiglenes tanítóságára. Fizetés: készpénz évi 1000 
korona. Fűtési átalány 120 korona, melyből a tan-
terem is fűtendő. Tandíj másvallású gyermekért 
személyenkint 8 kor. Temetési stóla. Az állomás 
1 évig ideiglenes. Kérvények a makói anyaegyház 
elnökségéhez intézendők f. évi augusztus hó l-ig. 
Makó, 1901 jul. 3. Az auyaegyháztanács elnöke. 

(743-11 - 1 ) 
A tunyog i ev. ref. egyház mindkét tanítói állásra 

pályázatot hirdet. A kántortanítói állás javadalma: 
17 és "i mm. rostált buza, az egyház gondnoka által 
kimérve, egy összegben p. 10 kor. = 175 kor. Kész-
pénz 100 kor. 9-612 kat. hold föld p. 16 kor. = 150 
kor. Tandíj 80 kor. 3'A méteröl kemény tűzifa 
beszállítva. Állami kiegészítésből 246 kor. Kántori 
fizetés czímén: Tisztességes lakás. Készpénz 100 kor. 
Az egyházjegyzőségért tiszteletdíj 30 kor. Stóla 
mintegy 20 kor. Kötelessége : III., IV., V., VI. vegyes 
osztályok vezetése. Az összes kántori teendők, s a 
presbyteri jegyzői tiszt teljesítése s lelkész akadá-
lyoztatása esetén templomi szolgálat teljesítése. •— 
Á kisebb tanítói állás javadalma: Kényelmes lakás 
1 holdas [1000 öl] kerttel. 700 kor. készpénz, 120 
kor. tandíj. Kötelessége I. és Il-ik vegyes osztályok 
vezetése. Mindkét tanítói állásra nézve az állandó-
sítás sikeres egy próbaév után történik. Kellően 
felszerelt pályázatok julius hó 25-ig az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Tunyog. (Szatmárm.) 
Pósta helyben. "(757—1—1) 
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A f e l söregmecz i ev. ref. kántortanítóságra a 
pályázat határideje julius 25-ig meghosszabbíttatik. 
Tanítónők is pályázhatnak, azonban a javadalmuk a 
földbirtok stb. helyett csak 800 korona készpénz 
leend. (823-11— 1) 

A f enyökoszto iányi (Barsmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 2 kat. hold 752 C-ö l szántóföld; 1 kat. hold 
1338 • - ö l ré t ; 4 szarvasmarhára legeltetési, 2 ser-
tésre makkoltatási jog; 30 szekér fa, melynek be-
szállítása úgyszintén a földek bemüvelése a hívek 
kötelessége ; párbér 11 '/i hektoliter rozs ; 11'/.i hekto-
liter árpa; tandíj 200 korona, ismétlő-iskoláért 60 
korona ; stóla 60 korona ; zsellérpénz 25 kor. 90 fill. ; 
államsegély 198 korona, összes jövedelem: kántori 
318 kor. 90 fill. ; tanítói 580 kor. 36 fill. Pályázat 
határideje augusztus 4. Hruska Béla, plébános. 

(824—II—1) 
A zó lyom-bucsi róm. kath. magyar-tót nyelvű 

kántortanítói állomásra augusztus 12-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme hivatalos összeírás alapján 
kitesz több czím alatt 825 koronát. A felszerelt 
folyamodványok a beszterczebányai m. kir. erdő-
igazgatóságra czímezve az alulirotthoz beküldendők. 
A rendes tanító helyben is véglegesen, máskülönben 
csupán próbaév letelte után lesz kinevezve. Márik 
Pál, iskolaszéki elnök. (803—1—1) 

A tá l lya i (Zemplénvm.) államilag segélyezett 
róm. kath. népiskolánál III. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 800 korona, ötödéveskorpótlék, 
tisztességes lakás, 450 O-öl konyhakert, kilátásba 
helyezett 40 korona városi segély és 8 O tüzifa-jog. 
Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt osztályt és 
az ismétlősöket önállóan tanítani, a gyermekeket 
isteni tiszteletre vezetni és ott reájok felügyelni. 
Pályázhatnak oki. férfi- és nőtanítók. A személyesen 
megjelenő és zeneértő pályázó előnyben részesül. 
A megválasztott sikeres próbaév leteltével fog vég-
legesíttetni. Oklevél és egyéb okmányokkal fölszerelt 
kérvények julius 31-ig az iskolaszéki elnökséghez 
intézendők. Választás augusztus 1-én. Hupka József, 
iskolaszéki jegyző. (801—I—1) 

Szalacs i reform, egyház tanítót keres, kinek 
kötelessége első és második fiosztály (növendékek 
száma 50—60) vezetése és lelkész akadályoztatásakor 
kántor helyettesítése. Javadalma: természetbeni lakás 
kerttel; 800 korona készpénz negyedévenkint egy-
ház pénztárából előre fizetve; énekszós temetésekért 
stóla 30—40 korona. Korpótlék biztosítva államilag. 
Fölszerelt pályázatok aug. l-ig küldendők. Szeptember 
1-én elfoglalandó. Nagy Imre, lelkész. (802—I—1) 

A hajdúhadházi ev. református egyház pályá-
zatot hirdet egy tanítói állásra. Javadalma: ezer 
korona törzsfizetés, száz korona lakbér, két osztály 
vezetése esetén száz korona pótlék az egyház pénz-
tárából évnegyedes részletekben előre fizetve. Üresedés 
alkalmával sikeres működés feltétele mellett 1260 
koronára értékelt jobb fisetésre léphet elő. Köteles-
sége : az iskolaszék által kijelölt osztályt vagy 
osztályokat a tiszántúli egyházkerület tanterve 
szerint vezetni. Állandósítás egy évi sikeres műkö-
déshez van kötve. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Pályázhatnak nők is. Felszerelt kérvények 
augusztus l-ig alulirotthoz küldendők. Hajdúliadház, 
1901 julius 8. Szabó Lajos, ev. ref. iskolaszéki elnök. 

( 8 0 4 - 1 - 1 ) 
A gesz t i (Somogym.) róm. kath. osztálytanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : havi előleges 
részletekben a hitközségtől 500 korona, államsegély 
240 korona, bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás. Köte-
lessége : a reá bizott növendékeket tanítani, kántor-
ságban segédkezni. Kérvények az iskolaszék elnök-
ségéhez jul 27-ig eredeti okmányok mellékletével 
küldendő. Iskolaszék. (807—1 1) 

Okleveles tanító nevelői állást keres. Czím f 
Dvorszky Ferencz, Betlér. Gömörm. (809 - I — l ) 

Csíkszentlmrére julius 20-ig, 880 koronát érő 
tertnény-fizetésre, személyes megjelenésre kötelezett 
róm. kath. kántortanítót keresek. Iskolaszék. 

(810—1—1) 
Kesztö lczön (Esztergom mellett) két osztály-

tanítói állás lesz julius 28-án betöltve. Javadalma-
zásuk egyenkint 800 kor., 1 bútorozott szoba, 1 öl 
hasábfa. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Kérvé-
nyek főt. Pelczer Lipót úr, ker. esperes, intézendők 
Doroghra. Jaksics Imre, főtanító. Srobár József, 
igazgató. (811—1—1) 

A ké ty i másodtanítói állomásra pályázat hirdette-
tik. Fizetése: állami segélylyel 800 korona készpénz, 
megfelelő korpótlékkal; egy szoba, konyha, kamara. 
Kötelessége : három alsó osztály tantervszerinti veze-
tése. Pályázhatnak oki. ev. ref. vallású tanítók és 
tanítónők. Az állás szept. 15-én elfoglalandó. Pályá-
zati kérvények aug. 15-ig az esperesi hivatalhoz 
N.-Sallóba küldendők. Kéty, 1901 jul. 12. Molnár 
Dénes, lelkész. (889—1—1) 

A badini róm. kath. k.-tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. A díjlevél 461 korona 42 fillér tanítói, 
225 korona 12 fillér kántori jövedelmet tüntet föl; 
113 korona 54 fillér államsegély. A folyamodványok 
kellően fölszerelve és a nagyt. Erdőkincstárhoz 
czímezve Badinba (Zólyomm.) dr. Gonda György, 
egyházk. tanfelügyelőhöz intézendők folyó évi 
augusztus 1-éig. 

A szé lnyei róm. kath. k.-tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. A díjlevél 629 korona 12 fillér taní-
tói, 297 korona 04 fillér kántori jövedelmet tüntet 
föl. A folyamodványok kellően fölszerelve és a szél-
nyei iskolaszékre czímezve dr. Gonda György, egy-
házk. tanfelügyelőhöz intézendők f. é. augusztus 1-éig. 

(770-1—1) 
Komárvárosra (Zalam.) az I. és II. osztály, vala-

mint az ismétlő-iskolások tanítására okleveles tanító 
kerestetik. Fizetése : évi 600 korona, lakás fűtéssel. 
Ha a kántorátusban is segédkezik, úgy havi 20 ko-
ronáért a kántortanítónál élelmezést kap. Állam-
segélyért folyamodva van. Pályázati határidő augusz-
tus 5. Az iskolaszék. (861—1—1) 

A nagy-kéri (Nyitram.) róm. kath. felekezeti 
iskolánál másodtanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazása: 700 korona és bútorozott 3zoba fűtés-
sel. Az orgonálásban jártasak előnynyel bírnak. 
Esetleg tanítónők is pályázhatnak. Kérvények az 
iskolaszéki elnökre czímzendők. Zórád Ferencz, iskola-
széki jegyző. _ (879—1—1) 

Az öri-szent-péteri (Vasmegye) plébániához tar-
tozó fiókközségben megüresedett Il-od tanítói állásra 
aug. hó 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalma iskola-
évre : 600 korona, 40 korona fapénz és egy bútoro-
zott szoba. Okleveles tanítók és tanítónők kérvényei-
ket Tihanyi Ödön, pleb. elnök úrhoz küldjék be. 
Az állás szept. 15. elfoglalandó. Horváth, iskolaszéki 
jegyző. _ ( 8 8 0 - I - l ) 

A jákfai r. kath. népiskolába osztálytanító keres-
tetik. Fizetése polgári évre 800 korona és bútorozott 
szoba fűtéssel. Kötelmei: egy osztályt és ismétlősö-
ket önállóan vezetni és a kántorságban segédkezni. 
Esetleg tanítónők is pályázhatnak Folyamodványok 
fölszerelve 1901 augusztus 20-ig Puli György plébános, 
iskolaszéki elnökhöz — Felső-Paty, Vasvármegye — 
küldendők. (827—Hl—1) 

A bogács i (Borsodm.) róm. k. népiskolánál a II. 
tanítói állomásra aug. 10-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma: évi 800 (nyolczszáz) korona készpénz, 2 
(kettő) öl tűzifa és egy bútorozott szoba. Kötelessége a 
kezdő vegyes osztályt és az ismétlő leányosztályt 
tanítani. Az állomás szept. 1-én foglalandó el. Áz 

i Iskolaszék. (832—1—1) 



A baranya-szabolcsi plébániához tartozó S o m o g y 
fiókközségben újonan szervezett róm. kath. osztály-
tanítói állásra 1901 aug. 10-i határidővel pályázat 
hirdettetik. Fizetése: egy bútorozott szoba és 1 
konyhából álló lakáson kívül, a bányatársulat pénz-
tárából havi előzetes részletekben 600 korona, — a 
második' szoba, kamra és kert pótlásául a pécsi 
székesegyházi uradalom pénztárából 120 korona, 
évnegyedes részletekben fizetve ; a lakszoba és tan-
terem fűtésére, és a konyhára szükséges fűtőanyag 
— kőszén — a bányatársulattól kiszolgáltatva, és 
házhoz szállítva, értéke 100 korona. Köteles ezért a 
bányászok gyermekeit a püsp. kar által megállapított 
tanterv szerint tanítani, az ismétlő-iskolásokat oktatni. 
Tannyelv: magyar. Folyamodványok az iskolaszék 
elnökéhez, Baranya-Szabolcs, pósta helyben, külden-
dők. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. 

(826—1—1) 
A karászi (Szabolcsmegye) ev. ref. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 520 
korona államsegély, 24 hold föld, 12 köbölre menő 
párbérgabona, 12 köbölre menő tandíj-gabona, 100 
koronára menő tandíj, stóla 20 korona, községtől 
30 korona, lakás, 1 hold kerttel, földeket egyház 
megszántatja, adót és ártért tanító fizeti. Okleveles 

Eályázók kérvényeiket augusztus 11-ig adják be. 
elkész akadályoztatása esetén azt helyettesíteni 

tartozik. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Karász, 
1901 julius 8. Paál Gyula, ev. ref. lelkész. Bedeő 
Lajos, főgondnok. (828—I—1) 

Szabolcs (Szabolcsm.) fiók-egyházközség róm. 
kath. kántortanítói állomására pályázat. Javadalma : 
540 kor. készpénz, két kat. hold szántóföld, 50 kor. 
tandíj és 30 kor. stóla. Államsegély 800 koronáig 
elődjének volt. Egyszobás lakás, konyha, kamra 
istállóval. Kérvények Bukoveczky Sándor vencsellői 
plébánoshoz küldendők. (829 — 1—1) 

Kis-Komárom (Zalam.) róm. kath. iskolához az 
I. II. osztály és ismétlőiskola vezetésére a kántori 
teendőkben jártas, okleveles osztálytanító kerestetik. 
Évi fizetése : 400 korona, élelmezés, lakás fűtéssel. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati 
határidő aug. l-ig. Az államsegély elnyerése végett 
a kérvény be van adva. Iskola. (830—1—1) 

Hevesmegyében a nagy iván i r. kath. iskolánál 
megürült nőtanítóságra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : évi 8u0 korona havi előleges részletekben, 
2 szobás lakás konyhával s házi kerttel. Köteles a 
haladó leányosztályt vezetni, a nőismétlősöket taní-
tani, a női kézimunkákban oktatást adni, osztályát 
a templomba s körmenetekre vezetni. Okleveles 
tanítónők folyamodásaikat augusztus hó 3-ig alul-
irthoz küldjék. Skody József, plébános. (833—1—1) 

Nagyharsány i (Baranyam.) közs. Il-od tanítói 
állásra újból pályázat hirdettetik augusztus 15. 
határidővel. Fizetés : évi 700 korona havonkint előre, 
egy bútorozott lakás. Orgonálásban magát képez-
heti ; van az iskolában jó fiszharmónium. Köte-
lesség : I—II. osztály 20—25 növendék tanítása, a 
főtanítót esetleg, ha akadályozva van, hivatali teen-
dőiben kisegíteni. Pályázatokat oki. vagy képezde-
•végzett ev. ref. tanítók és tanítónők alulírott iskola-
széki elnökhöz küldjék. Kis Szabó Sándor, iskola-
széki elnök. _ (814—III—1) 

A dnnaszekcsöi róm. kath. magyar-német tan-
nyelvű iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: évi 900 korona 
havi előleges részletekben. Kötelessége : egy osztályt 
önállóan vezetni, ismétlősöket kartársaival fölváltva 
oktatni, nemkülönben a kántort díjtalanul bármikor 
helyettesíteni. Pályázati határidő aug. 4. Az állomás 
ezept. 1-én foglalandó el, a mikor a fizetés folyósít-
tatik. Kérvények róm. kath. iskolaszékhez Duna-
Szekcső (Baranyam.) intézendők. (816—11—1) 

Betöltendő az újbessenyöi állami elemi népisko-
lánál egy, évi 800 korona fizetésből, szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomást elnyerni óhajtók kellően 
bélyegeit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
úr ő nagyméltóságához intézett, képesítő s egyéb 
okmányaikkal fölszerelt kérvényt iket, melyekben 
koruk, családi állapotuk, szolgálati éveik száma 
és nyelvismeretük is megemlítendők, illetőleg igazo-
landók, hozzám folyó évi augusztus hő 10-ig nyújt-
sák be. Ezen állomás betöltésénél róm. kath. vallású, 
németül is tudó s állami iskolánál már működő taní-
tók előnyben részesülnek. Temesvár, 1901. évi julius 
hő 8-án. Kir. tanfelügyelő szabadságon: Sziklay P. 
Gyula. kir. s.-tanfelügyelő. (74 h—I—1) 

Betöltendő az újbessenyöi állami elemi isko-
lánál egy, évi 800 korona fizetésből, szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomást elnyerni óhajtók kellően 
bélyegeit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
nister úr ő nagyméltóságához intézett, képesítő s 
egyéb okmányaikkal fölszerelt kérvényeiket, me-
lyekben koruk, családi állapotuk, szolgálati éveik 
száma és nyelvismeretük is megemlítendők, illetőleg 
igazolandók, hozzám folyó évi augusztus hó 10-ig 
nyújtsák be. Ezen állomás betöltésénél róm. kath. val-
lású, németül is tudó s állami iskolánál már működő 
tanítók előnyben részesülnek. Temesvár, 1901. évi 
julius hó 8-án. Kir. tanfelügyelő szabadságon: Sziklay 
P. Gyula, kir. s.-tanfelügyelő. (75/h—I— 1) 

A lancsuki róm. kath. elemi iskola osztálytanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 600 kor. 
készpénz havi előleges részletekben, a politikai köz-
ség által fizetve. Két méteröl tűzifa a község által 
az udvarra hordva. Esedékes ötödéves korpótlék. Elő-
és utószobából és melléképületekből álló lakás. Köte-
lessége : az első vegyes elemi osztályt tanítani, a 
tanulókat mindennemű isteni tiszteletre vezetni, a 
kántort szükség esetén helyettesíteni. Az állomást 
tanév közben elhagyni nem szabad. Kellőképen föl-
szerelt folyamodványok a lancsuki róm. kath. pleb. 
hivatalhoz nyújtandók be folyó év julius 31-ig. Tan-
nyelv magyar ós német. (862—1 — 1) 

Az lpacsfal evang. ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : kétszobás tisztességes lakás, 
konyha, kamra, 'A holdnyi kert, két hold szántóföld, 
adóját haszonélvező fizeti. Két öl hasábtüzifa. Állam-
segély 500 korona. Egyházpénztárból 80, község-
pénztárból 40 korona. Minden gyermektől 14 liter 
bor, 14 lit. csőskukoricza, egy csirke, egy söprű. 
Egy kis temetési stóla. Van jelenleg 30 gyermek. 
Az állomás szeptember elsején elfoglalható. Pályázati 
kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők augusztus 
15-ig. Pósta : Harkány, Baranyamegye. (843—1—1) 

A h.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet egy 900 korona törzsfizetés, ÍÖO korona lakbér 
illetménynyel és az állam által adandó 100 korona 
ötödéves korpótlékkal javadalmazott tanítónői állo-
másra. A megválasztottnak kötelessége a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület tanterve szerint, az egyház-
tanács vagy az iskolaszék által reá bizandó két 
leányosztály — ez idő szerint I—II. osztály — taní-
tása ; s azon esetben, ha az egybáztanács megbízza, 
az ismétlő-iskola tanítása külön díj nélkül. Megvá-
lasztott állandósítása egyévi sikeres működése után 
eszközöltetik; a tanítótestület kötelezett tagja. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles tanítónők. 
Kellően fölszerelt kérvények (oki., kereszti., orvosi 
és működési biz., s ha férjezett: esket, biz.) folyó 
évi julius 31-ig Győrffi József iskolaszéki elnök-lel-
készhez küldendők. Az állomás folyó évi szeptember 
1-én foglalandó el. Útiköltségül 20 kor. adatik. 
H.-M.-Vásárhely, 1901 julius 1. Az egyház elnöksége, 

i (852—II—1) 
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A szentmártonkátai ev. ref. harmadik tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : egyháztól 
200 korona, államsegély 600 korona, törvényszerinti 
korpótlék, tisztességes lakás. Kötelessége: a III—IV. 
vegyes osztály tanítása. Pályázati határidő augusztus 
10. Patonay Dezső, lelkész. (842—II—1) 

Nakon (Tolnamegyében) a jövő tanévre egy ma-
gyarajkú, képesített, róm. katholikus vallású osz-
tálytanító kerestetik, kinek kötelessége lesz egy 
osztályt önállóan kezelni, az ismétlősöket oktatni s 
a kántorságban segédkezni. Javadalmazása tíz havi 
szorgalmi időre: egy szép s bútorozott padlós szoba 
(ágyneműn kívül), 720 korona fizetés, 2 öl kemény 
tűzifa s az ismétlősök oktatásáért 20, esetleg, ha 
mindkét nembelieket oktatja, 40 korona. Az állás 
szeptember elején elfoglalandó. Pályázati határidő 
augusztus 4. A megválasztott tanító állását időköz-
ben csak akkor hagyhatja el, ha valahova kántor-
tanítónak választatnék meg. Kérvények főt. Kőmives 
Gyula plébános és iskolaszéki elnök úrhoz inté-
zendők. ^ ' (841—1—1) 

P e r b á l (Budapest mellett) róm. kath. iskolaszéke 
11. tanítói állásra pályázatot hirdet, mely julius 24-én 
lejár. A magyar és német nyelv ismerete szükséges. 
Fizetése egy polgárL évre 800 korona, bútorozott és 
fűtött szoba és stóla. Nagy temetésért 1 korona, 
kicsinyért 50 fill., de csak, ha a gyászolók kívánják. 
Csak okleveles férfitanító pályázhat. A megválasztott 
tanév alatt el nem távozhat. Orgonálásban jártas 
•lsöbbséggel bír. Az ismétlősöket a kántortanítóval 

L-lváltva tanítani tartozik. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. Herbst József, iskolaszéki elnök. 

(839—1—1) 
K o v á c s i fiókközségben (Temesvármegye) I. osz-

tályú tanítói állásra pályázat nyittatik. Jövedelme: 
a községtől 200 kor., 12 méter fa, lakás-fűtésre be-
szállítva, lakás hiányában 100 kor., lakáspénz, 476 kor. 
államsegély és a magas kincstártól kilátásba helye-
zett 5 hold kegy adományi föld. Pályázhatik augusz-
tus 10-ig oki. tanító és tanítónő, előbbi ismétlő, 
utóbbi női kézimunka-oktatásra köteles. A meg-
választott tartozik állását szept. l-jén elfoglalni. 
Folyamodványok az iskolaszéki elnökséghez külden-
dők Temes-Gyarmathára. (854—1 — 1) 

A sopronszováthi r. kath. osztálytanítói állásra 
] ályázat hirdettetik. Fizetése: képezde-végzettnek 
600 kor., oklevelesnek 800 kor., külön szoba fűtéssel. 
Férfitanítók előnynyel bírnak. Kötelessége: a reábízott 
osztályt vezetni, az ismétlősök felét tanítani, a kán-
torságban segédkezni. Folyamodványok augusztus l-ig 
főtisztelendő Paár József plébános iskolaszéki elnök 
úrhoí Bágyogra küldendők. Megbízásból Oross Gábor, 
főtanító. (855—It—1) 

Ev. reform, tanítói állás Bihar-Tordán. Javada-
lom : 23 hold szántóföld, 1200 •-ölével . Mint egy 
300 P -öl puszta föld a szőlőskertben. Készpénz az 
egyháztól 79 korona ; a község pénztárából 80 korona. 
180 kilogr. buza; 152 kilogr. árpa. Tandíj az egyház 
pénztárából a növendékek számához képest 140—150 
korona; 9—12 mázsa buza ; 15—17 mázsa árpa. 
Mincen növendéktől egy csirke. A törvényes kor-
pótlék. Tisztességes lakás melléképületekkel, házi-
kerttel. Kötelesség : a mindennapi iskolában 6 leány-
osztály tanítása s az ismétlő-iskolások oktatása. Az 
állás szept. 1-én elfoglalandó. Pályázatok Vértessy 
Mór ev. ref. lelkészhez augusztus 20-ig küldendők 
Bihír-Tordára. (856-1—1) 

Tót-Diós i (Nyitram. Galgócztól 2 óra) államilag 
segélyzett r. kath. népiskolához tanító vagy tanítónő 
kerestetik. Javadalma államsegély beszámításával 
tíuo korona készpénz, 6 -köbméter tűzifa felvágva, 
házhozszállítva, lakás, kis kert. Tanítási nyelv : 
magyar-tót. Pályázatok Pulmann Andor espereshez 
Radosna küldendők julius hó 30-ig. (858—1—1) 

A mocsai (Komárommegye) ev. ref. egyház elemi 
népiskolájának I—III. vegyes osztályú tanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Fizetés: lakásul, egy 
szoba. Készpénz: 580 korona. Tandíj : 140 korona. 
Kertpótlék : 10 korona. Tűzifa 6 mt. vagy értéke : 
75 kor. 60 fillér. Pályázati kérvények Mészáros 
Károly ev. ref. lelkészhez, Mocsa, (Komárommegye) 
augusztus hó 15-ig,küldendők. (884—I—1) 

A szihelnei (Árvám.) róm. kath. tanítói állo-
másra augusztus 8-iki határidővel pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: községtől 400 — az államtól 
400 — összesen 800 korona, a jogosultnak ötödéves 
korpótlék az államtól biztosítva; nemkülönben sza-
bad lakás és fűtés. Folyamodhatni főt. Vojticsek 
József zakameno-klini plebános-tanfelügyelő úrhoz. 

(873-1—1) 
Érsekcsanád református tanítóságra pályázatot 

hirdet. Fizetés: nyolezvan korona ; tizenöt hektoliter 
rozs, kilencz hektoliter zab ; négy bécsi öl puhafa ; 
28 hold föld (1200 •-ölével), adóját egyház fizeti; 
tandíj egy-egy gyermektől nyolezvannégy fillér, 25 
liter zab ; lakás. Az első évben, ha tanítónak úgy tet-
szik, mindezek helyett fizet az egyház pénztára egy-
ezer koronát, havi részletekben, meg természetbeni 
lakást. Kötelesség: I., II., III. népiskolai osztály veze-
tése. Rektor, lelkész akadályoztatása esetén, isteni 
tiszteleteknél, valamelyik helyettesítése. A kérvé-
nyek augusztus hatig református lelkészi hivatalhoz 
küldendők Érsekcsanádra, Pestmegye. (872—II—1) 

Betöltendő a fe lsö-bessenyői újonan szervezett 
állami elemi iskolánál évi 800 K fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
róm. kath. okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
julius hó 3 1-ÍÍT Barsvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott taní-
tók előnyben részesülnek. A.-Marőt, 1901 julius 11. 
Dr. Hámos, Barsvármegye kir. tanfelügyelője. 

(77/h—I—1) 
Betöltendő az újonan szervezett g y e r t y á n f a l 

állami elemi iskolánál évi 800 K fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
róm. kath. okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi aug. hó 
10-ig Barsvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. A.-Marót, 1901 julius 11. Dr. Hámos 
Péter, Barsvármegye kir. tanfelügyelője. 

(78/h—I—1) 
Temesmegyei Knéz község két osztályú községi 

népiskola I. osztályú tanítói állására ezennel pályá-
zat hirdettetik augusztus 5-ig következő járandósá-
gokkal : 320 K készpénz, 50 pozsonyi mérő tiszta 
buza, körülbelül 2 hold föld, '/< pótkert haszonélve-
zete, 3 öl kemény tűzifa, 2 öl tüziszalma helyett 
32 korona, 12 korona irodaátalány; lakás 2 szoba, 
éléskamra, konyha, padlás, pinczéből, disznó-, és 
tehénistállóból. Okleveles róm. kath. tanítók pályáz-
hatnak, kik a magyar és német nyelvben, orgoná-
lásban jártasak; kötelesek a kántort akadályozta-
tása esetén helyettesíteni, a kántori teendőkben 
segédkezni. Személyes megjelenés kívánatos. Az 
állás szept. 1-én foglalandó el. Működési bizonyít-
ványnyal kellőleg fölszerelt kérvények az elnökség-
hez intézendők. Áz iskolaszék elnöksége. 

'885—1—1) 
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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 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 kiadó hivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

. K é z i r a t o l t a t n e m ad.uii.lt v i s s z a . 

A népiskolai ifjúsági iratok a 
külföldön. 

(K. II.) Rövid időközökben három 
rendkívül fontos iskolai kérdést vetet t 
föl és visz dűlőre Wlassics minister. 
Az egyik: a népiskolai szemléltető-képek, 
a másik: a helyesírás, a harmadik: az 
ifjúsági olvasmányok kérdése. Az első 
már a megvalósulás stádiumába jutot t . 
Elsőrangú művészeink vetélkednek a 
minister által kijelölt hét történelmi 
kép megfestésében. A másodikat most 
tárgyalják az Országos Közoktatásügyi 
Tanács és a középiskolai tanáregyesület 
vidéki körei. A harmadik kérdésről a 
minap értekeztek a közoktatásügyi 
ministeriumban. 

Mindahárom kérdés megmozgatta 
irodalmi, művészeti és tudományos 
életünk legkitűnőbb férfiait és kétség-
telen, hogy e kérdések tárgyalásánál 
fölvetett eszmék és indítványok nagy 
hatással lesznek népiskolai oktatásunk 
színvonalának emelésére. 

Nem érdektelen az sem, hogy 
Magyarország vezet e kérdésekben. 
Tudvalévő, hogy a népiskolai szemlél-
tető-képeknek új alapra való fekteté-
sében Wlassics minister megelőzte fran-
czia kollégáját. Berlinben, Drezdában 
jóval később rendeztek a szemléltető-
képekből kiállítást. A helyesírás egy-

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 

szerűsítése érdekében már javában 
folytak nálunk a tárgyalások, a midőn 
a franczia, német ós az osztrák helyes-
irás reformálása került napirendre. Az 
ifjúsági irodalom helyes irányba való 
terelésében pedig bátran mondhatjuk, 
hogy úttörők vagyunk. Es hogy ez 
csakugyan így van, arról könnyen 
meggyőződhetünk, ha megnézzük, hogy 
az iskolai ifjúsági könyvtárak szerve-
zése és az azokba beszerzendő mü-
vekre nézve a külföldön miféle törvények 
és rendeletek vannak. 

A német szövetséges államokban 
iskolai könyvtárakra vonatkozólag sehol 
sincs semmiféle törvényes rendelkezés. 
Sőt Angolországban, de az Egyesült-
Államokban sincsenek az iskolai könyv-
tárak mindenütt törvényileg szervezve. 
A nyilvános könyvtárakra nézve azon-
ban már vannak Angliában törvényes 
intézkedések, a melyek a legtöbb eset-
ben az ifjúság olvasmányaira is kiter-
jeszkednek. Francziaországban 1862-
ben kiadott ministeri rendelet intéz-
kedik arról, hogy minden népiskola 
mellé iskolai könyvtár szerveztessék. 
Németországban csak i t t -ot t vannak az 
iskolai könyvtárakra vonatkozó hatósági 
intézkedések. Bajorországban még ható-
sági intézkedés sincs e tekintetben. 
Württembetgben a felsőbb iskolák 
könyvtára i^ nézve vannak egyes álta-
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lános rendelkezések. A népiskolákra 
csak annyiban, hogy gyűjtsenek köny-
veket, a melyek a tanítónak tovább-
képzésére szolgáljanak és hogy a tan-
felügyelők gondoskodjanak arról, hogy 
az ifjúság részére alkalmas könyveket 
szerezzenek, akár az iskolai alap ter-
hére, akár pedig más forrásból. A leg-
több német államban azonban — mint 
Badenben, Szász-Weimárban, Olden-
burgban, Hessenben, Mecklenburgban, 
Koburg- Gothában, Szász-Meiningenben, 
Hamburgban, Lübeckben, Brémában 
stb. — sem törvényes, sem hatósági 
intézkedés nem szól az iskolai ifjúsági 
könyvtárak szervezéséről: bár Koburg-
Gothában ós Lübeckben mindezek elle-
nére igen szép iskolai könyvtár van. 

Ausztriában gondosan kidolgozott 
szabályzatok mellett általában szépen 
fejlődnek az iskolai könyvtárak. Az 
1869. népiskolai törvény 44. §-a értel-
mében minden tankerületben egy tanítói 
könyvtár és az 1870. ministeri rendelet 
szerint lehetőleg minden népiskola mellé 
ifjúsági könyvtár szervezendő. A tanítói 
és ifjúsági könyvtárak alapításáról és 
berendezéséről az 1871. évi deczember 
15.-i ministeri rendelet intézkedik. 
E rendelet szerint kétféle népiskolai 
könyvtár van Ausztriában. Az egyik-
nek föladata az, hogy a népiskolai 
tanulók intellektuális és morális kép-
zésüket megfelelő olvasmányokkal gya-
rapítsák; a másiknak, az ú. n. helyi-
tanítói könyvtárnak pedig az a czélja, 
hogy az egyeo népiskolákban alkal-
mazott tanítók tovább képezhessék 
magukat. 

Épp ily fontosságú az 1875. évi 
ministeri rendelet, mely az iskolai 
könyvtárakba beszerzendő művekre 
nézve ad utasítást. E rendelet szerint 
egyetlen könyvet sem szabad az iskolai 
könyvtárba addig beszerezni, a míg 
egy tanító azt behatóan át nem olvasta ; 
és gondosan nem mérlegelte, hogy 
alkalmas-e az ifjúsági könyvtárba. Fele-

lősségének teljes tudatában ajánlhatja 
csak ezek után a könyvet a könyv-
tárba és a katalógusban neve aláírá-
sával kell bizonyítania, hogy e könyv-
ért a felelősséget elvállalja. Az 1883. 
évi ministeri rendelet szigorúan figyel-
mezteti a tanítókat, hogy oly könyvek, 
a melyek a gyermekben „a vallás 
iránti tiszteletet, a dynastia iránt 
való hűséget, a hazafias érzést, vagy 
a hazai intézmények tiszteletét sértik," 
kiküszöbölendők az iskolából. 

Az ifjúsági művek kiosztásánál a 
legnagyobb rigorozitással kell eljárnia 
az osztrák tanítónak; mert azt mondja 
az előbb említett ministeri rendelet, 
hogy a gyermekek házi olvasmánya 
hatalmas befolyást gyakorol a tanuló 
egész lelkületére, jellemének kialakulá-
sára, E végből utasítja a tanítóegye-
sületeket, hogy gyűléseiken állandóan 
ébren tartsák az ifjúsági olvasmányok 
megválasztásának és a tanításban való 
fölhasználásának ügyét. Az olvasmá-
nyok gondos kiszemelésére és a káros 
hatású ifjúsági iratok kiküszöbölésére 
vonatkozólag több rendeletben intéz-
kedett az osztrák kultuszminister. Sőt 
olyan könyvjegyzékeket is állítanak 
egybe időről-időre, a melyek a káros 
hatású könyvek jegyzékét tartalmazzák. 

A sweizi kantonokban több helyütt 
szintén törvény rendelkezik az iskolai 
ifjúsági könyvtárak szervezésére. Fran-
cziaországban az iskolai könyvtáraknak 
határozottan az a czéljuk, hogy olyan 
egyének is használhassák, a kik nem 
tudnak könyveket vásárolni. Minden 
falu — úgymond a pedagógiai muzeum 
az iskolai könyvtárakról kiadott kata-
lógusában — hozzájuthat ily könyv-
tárhoz, a mely vándorol és az olvasót 
otthon a lakásán keresi föl minden 
költség és fáradság nélkül; a gyermek 
elkezdi és a szülő befejezi. Míg Német-
országban csaknem kivétel nélkül gyer-
mekkönyvtáraknak mondhatók az iskolai 
ifjúsági könyvtárak, addig Franczia-
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országban a hivatalos katalógus spe-
cziális ifjúsági olvasmányokon kívül a 
tudomány összes ágaiból tartalmaz 
szakkönyveket, sőt a hazai és a világ-
irodalomból költeményeket is. Érdekes, 
hogy Francziaországban maga a kor-
mány ad ki minta-katalógust és any-
n j i r a hajszolja az egyöntetűséget, hogy 
még a könyvek bevásárlását is czentra-
lizálta, a mennyiben egész Franczia-
országnak az iskolai könyvtárba beszer-
zendő műveket egy könyves-boltban 
kell vennie. 

Az iskolai ifjúsági könyvtárakba 
beszerzendő művek kiválogatására nézve 
az egész külföldön a lehető legnagyobb 
rendszertelenség uralkodik. Egyes he-
lyeken csak találomra, a könyvkiadók 
által kibocsátott katalogusok alapján 
szerzik be a könyveket. Másutt csak 
azt nézik, hogy van-e a könyvben 
haza-, vallás-, erkölcs-ellenes tétel vagy 
kifejezés. Sok helyt a helyi ható-
ság által összeállított könyvjegyzék az 
irányadó: Különös figyelemben azonban 
egyedül a Drezdában megjelenő „Útmu-
tató", a hamburgi „Ifjúsági könyvjegy-
zék" és a karácsonyi piaczon meg-
jelenő ú. n. „ Jugendschriften-Warte" cz. 
folyóirat részesül. Felsőbb intézeteknek 
jó szolgálatot tesz az Ellendt-féle kata-
lógus. Elszászban a kormány minden 
évben a hivatalos konferenczia által 
megállapított könyveket ajánlja be-
vásárlásra. Ismét másutt a kormány 
egyes katalógusokat a járási tanfel-
ügyelőknek tudomásvétel végett küld 
meg, sőt néhol „miheztartás végett" 
is. Boroszlóban és Hannoverben a vá-
rosi iskolaszék nyomatott könyvjegy-
zékeket, a melyek alapján kell az ifjú-
sági könyvtárakba a műveket besze-
rezni. Kölnben egy tanítókból álló 
testület élén a városi közokt. tanács-
nokkal határozzák meg és bírálják 
el, bogy mely ifjúsági könyvek sze-
rezhetők meg a könyvtárba. Ham-
burgban csak azokat az ifjúsági mű-

veket szabad fölvenni a könyvtárakba, 
a melyeket az ifjúsági műveket bíráló 
bizottság kifogástalanoknak itélt. Mióta 
Münchenben az ifjúsági olvasmányok 
megbírálására egy bizottság alakult, 
azóta a városi iskolaszék számos köny-
vet küldött oda megbírálás ós jóvá-
hagyás végett.* 

A mint látható tehát, a lehető leg-
nagyobb zűrzavar uralkodik Európa-
szerte az iskolai ifjúsági könyvtárak 
alapítása, szervezése ós az azokba beszer-
zendő művek megválogatására nézve. 
Érzik, hogy ezen a téren még sok a 
tennivaló. Keresik, kutat ják az iskolai 
ifjúsági könyvtárak szervezésének leg-
helyesebb módját ; mert tudják, hogy 
az ifjúsági könyvtáraknak pedagógiai 
és didaktikai tekintetben igen nagy 
fontosságuk van és szorosan összefügge-
nek az iskola nevelő föladatával. 

E chaoszból vezet ki Wlassics minister 
modern lelke. Előbb megjelöli a helyes 
forrásokat a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak alapítására, azután a beszerzendő 
ifjúsági olvasmányok megválasztására 
nézve biztos kézzel rajzolja meg az 
alapos kritika mikéntjének körvonalait. 
E nagy munkájában pedig buzgón segíti 
őt fáradhatatlan munkatársa: Halász 
Ferencz, a ki előadói javaslatában he-
lyesen mutatot t arra, hogy a nép-
iskolai könyvtárak számára elsősorban 
oly hazafias, erkölcsi irányú és isme-
retterjesztő művek szerzendők be, me-
lyeket a serdülő ifjúság és a magasabb 
fokií műveltséggel nem bíró felnőttek 
is élvezettel és haszonnal olvashatnak 
és hogy a népiskolai könyvtárak 
létesítésénél a főczél: a hazaszeretet, 
a koronás király iránti hűség ápolása, 
népünkben pedig a művelődés vágyá-
nak fölkeltóse és boldogulásának elő-
mozdítása. 

* H. Wolgast: Iskolai könyvtárak. Bein: Hand-
buch d. Paed. VI. k. 

30* 
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— Halász Ferenez minis ter i osztály-
tanácsos a napokban Kecskeméten és Szegeden 
járt, a hol a Guttenberg Pál vezette kézimunka-
tanítást nézte meg. Az osztálytanácsos úr úgy 
Kecskeméten, valamint Szegeden arra irányozta 
főfigyelmét, hogy miként lehetne a kézimunka-
oktatást a gazdasági ismétlő-oktatással olyképen 
összeköttetésbe hozni, hogy a gazdasági ismétlő-
iskola a maga növendékeit főleg a gazdasági 
eszközök készítésére tanítaná meg ? — Az 
eszme kitűnő s megvalósítása, kivált az alföldön 
(a hol a földmíves gazdák oly kevéssé értenek 
a famunkákhoz!) szembeötlő haszonnal járna 
a gazdálkodó közönségre nézve. Halász osztály-
tanácsos, a ki a maga alkotásaiban mindig 
keresi az élettél va'ó kapcsolatot, úgy Kecske-
méten, valamint Szegeden (a mely utóbbi 
helyen 20 tanító már második éve tanulja a 
kézimunkát) meghallgatta a gyakorlat emberei-
nek : a tanítóknak e tárgyról való nézeteit. 
Mi, részünkről, erősen bízunk abban, hogy 
Halász osztálytanácsos úr a maga részéről 
megfogja ennek a kiválóan fontos ügynek is 
a praktikus végét s hogy terveinek megvaló-
sításában e tanfolyamok fáradhatatlan vezetője: 
Guttenberg tanár is sikeresen tamogatni fogja 
őt. — Az alföldi magyar népet szellemileg 
úgy fejleszteni, hogy ezzel egyszersmind anya- j 
gilag is gyarapodjék: ez Wlassics minister • 
kultúrpolitikájának a sarkpontja s ebben hű 
munkatársa a minister urnák Halász Ferenez 
osztálytanácsos. Az alföldi iskolák államosí-
tásának üdvös volta máris kifejezésre jut a 
magyar faj szellemi erősödésében. Következni 
fog ezután az anyagi erősödés is. Halász F. 
osztálytanácsos szegedi tartózkodását fölhasz-
nálta arra is, hogy kirándult Kis-Kun-Dorozs-
mára, a hol megnézte az új iskolai épületre 
szánt telkeket, majd a gazdasági ismétlő-
iskola 58 hold területű telepét s megelége-
déssel tapasztalta, hogy a dorozsmaiak nagy 
hálával veszik a ministernek róluk való gondos-
kodását s hogy a maguk részéről sem idegen-
kednek, erejökhöz mérten, a szükséges áldo-
zatokat meghozni. Wlassics minister kultúr- : 
politikájának erős része az, mely az alföldi 
magyarság megerősítését tűzi ki egyik, de 
legfőbb föladatává! 

Wlassics - árvaalap és új 
Tanítók Háza. 

(Az Eötvös-alap rendkívüli közgyűlése.) 

Ezelőtt három esztendővel a Tanítók Háza még 
az ábrándok világába tartozott. Olyan óhajtás 
volt, melynek megvalósulását csak 10 —15 év 
múlva reméltük. És a Tanítók Háza hirtelen, 
váratlanul létesült. Az a kérdés, hogy hol 
helyeztessék el az Országos Tanszermúzeum ? 
váratlanul fölszinre hozta a Tanítók Háza 
létesítésének kérdését is. 

— Ennek az intézménynek a Tanítók Házá-
ban volna a helye! — vallotta a tanítóság 
atyja: Péterfy Sándor, s a mihez különben 
évek latolgató fontolgatása, lassan érlelődő 
elhatározása és munkája lett volna szükséges: — 
megszülte egy hirtelen támadt, de végtelenül 
szerencsés elhatározás. Az Eötvös-alap, egész 
vagyonának belefektetésével, házat vett, a 
melyből lett a Tanítók Háza. És most mái-
nem az a kérdés, hogy hová jöjjön az Országos 
Tanszermúzeum, a lelkekhez nőtt kérdés az 
most már: hogyan tegyük nagygyá a Tanítók 
Házát? . . . Az épületet átváltotta az állam. 
Az Eötvös-alap tőkéje fölszabadult. Mozog-
hatunk. És ime: az idő megint meghozta a 
maga nagy eszméjét. A Tanítók Házát építik. 
Kibővíti a ministerium. Ez által egy eszten-
dőre hajléktalanná válik sok tanítófiú. Ezt 
nem lehet megengedni. „Ha 80—100 fiú 
helyett csupán 40—50 fiút vehetnénk csak föl 
a Tanítók Házába: csináljunk fiók Tanítók 
Házát!" — mondja ismét Péterfy Sándor. 

És megcsinálta a fiók Tanítók Házát. 
Megcsinálta úgy, hogy nem hiába mondotta 

róla Szabó B. László, az eszmének a tanügyi 
sajtóban egyik régi harezosa, hogy ez lesz az 
igazi Tanítók Háza. 

De lássuk az Eötvös-alap rendkívüli köz-
gyűlésének lefolyását. 

A közgyűlés a folyó hó 15.-én délelőtt a 
felsőerdősori iskola tornatermében folyt le. A 
Tanítók Házában nem tanácskozhatott az egye-
sület, mivel ott aznap kezdték meg a bontás 
munkáját, hogy az ország költségén, monu-
mentálissá kiépülő házat egy óv múlva egészen 
átadják rendeltetésének. 

Az Ujváry Béla másodelnök által vezetett 
közgyűlésen ott voltak: Péterfy Sándor, Göbel 
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János György (Székesfehérvár), Léderer Áb-
rahám, Somlyay József, Móra István, Schön 
József, Szabó B. László, Böngérfi János, 
Patacsics János, Szőlce István, Belle László 
(Székely-Keresztúr). Magyar József, Scholtz 
Lajos, Szabó Dezső, Pál Albert, Horcsik 
Kálmán, Gotléb György, Tóth János (Kispest), 
Fodor József, Stelly Géza, Hajós Mihály, 
Zipser Károly, Maszny Sándor (Kispest), 
Eördögh Károly (Kispest), Ilosvay L. Károly 
(Majosháza), Kiss Béla, Pusztai József (Marton-
vásár), Volenszky Gyula, Tomcsányi János 
(Mátyásföld), Hangi József, Kapy Rezső, 
Bursics Ernő jegyző és mások. 

Elnök megnyitván a közgyűlést, jelenti, 
hogy a mai rendkívüli közgyűlés a létesítendő 
árvaalapról és annak elnevezéséről s a Tanítók 
Háza továbbfejlesztéséről fog tanácskozni. 
Ez a két fontos ügy tette elkerülhetetlenné a 
mai rendkívüli közgyűlés összehívását, melyet 
az elnökség azért az örvendetes alkalomért 
tűzött ki éppen a mai napra, mivel az első 
kapavágással ma vette kezdetét a Tanítók Házá-
nak kiépítése. 

Az említett ügyekre nézve két határozati 
javaslat nyújtatott be. Az egyiken Péterfy és 
Ujváry elnökök arra kérik a közgyűlést, hogy 
az Eötvös alap hálájának jeléül a 10.000 ko 
ronás árvaalapot, melyet a gyűjtő és kezelő 
országos bizottság nemrég hasított ki az 
Eötvös-alap tőkéjéből s a mely a tanítóság 
adományaiból és gyűjtéséből remélhetőleg nem-
sokára hatalmas tőkévé gyarapodik, abból az 
alkalomból, hogy a Tanítók Háza kiépítése a mai 
napon kezdetét vette: „ Wlassics-árvaalap"-nak 
nevezze el. 

A gyűlés általános lellcesedéssel fogadta el az 
indítványt s a nyaraló ministernek a követ-
kező táviratot küldte: 

„Az Eötvös-alap ma tartott rendkívüli köz-
gyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy a 
Tanítók Háza kiépítésének megkezdése alkal-
mából tízezer korona tőkével létrehozott árva-
alapot teremt és örök hálája jeléül azt Nagy-
méltóságod nevéről „ Wlassics- árvaal ip" - n ik 
nevezi el. Közgyűlésünk, kifejezve ezúttal is 
hálás köszönetét, Nagyméltóságod kegyes enge-
delmét kéri ehhez. A közgyűlés nevében: 
Ujváry, elnök." 

A másik határozati javaslatot a gyűjtő és 
kezelő országos bizottság nyújtotta be. 

Ez így szól: „ A gyűjtő és kezelő országos 
bizottság a következő indítványt terjeszti a 
közgyűlés elé: 

Hatalmazza föl a közgyűlés az elnökséget 
arra, hogy hosszú törlesztésre, jutányos áron 
alkalmas házat vehessen és abban a Tanítók 
Háza fiókinternátusát elhelyezhesse; — hatal-

mazza föl továbbá arra, hogy az alaptőkéből 
ehhez a házvételhez az Eötvös alap alap-
szabályai 11. §-ának megfelelőleg az alaptőke 
egy részét — a mi iránt egyébként, mint 
általában az egész ügyletről, egy közgyűlés fog 
intézkedni — befektethesse, kikötvén, hogy a 
fiókintemátas első évi berendezésére és fön-
tartására az Eötvös alap és Tanítók Háza va-
gyonából legföljebb húsz (20) % fordítható; — 
a minek pótlására a közgyűlés végül hatal-
mazza föl a Tanítók Háza felügyelő-bizott-
ságát arra, hogy a Tanítók Házába a fővárosi 
viszonyoknak megfelelő fizetés ellenében nem-
tanítók fiait is ellátásra fölvehessek 

Evvel a határozati javaslattal megszületett 
az új főisko'ai internátussal k'bővült Tanítók 
Háza. Egyhangúlag fogadta el azt a köz-
gyűlés. A javaslatot megokoló Péterfy Sándor 
szavai után fölzúgó egyhangú helyeslés fölös-
legessé tett minden vitát, Csupái a tisztes, 
őszfejü, nagyérdemű Göbel János emelkedett 
föl szólásra, hogy a tanítóság bizalmának adjon 
kifejezést az elnökség iránt és mindenekfölött 
az eszméiben és a tanítóság javáért való küz-
delmében örökifjú Péterfy Sándor iránt. Leg-
nagyobb köszönetét tolmácsolja az eszméért 
és annak megvalósításáért, áldást kiván az új, 
kibővített Tanítók Házára. 

Ezután már csak részletkérdéseket intézett 
el a közgyűlés. Nevezetesen kimondotta, hogy 
a mai határozatról a közoktatásügyi minister 
úr hivatalosan értesíttetik és egyúttal fölkéri 
a közgyűlés a minister urat, hogy a mennyiben 
a vakok a számukra épült új intézetbe még 
augusztus hó folyamán átköltöztethetők volná-
nak : az építés tartamára engedje át a vakok 
épületét a Tanítók Háza számára. Azután 
kimondotta, hogy az átköltözéssel járó minden-
nemű költségekre és berendezésre teljes biza-
lommal szabad kezet ad az elnökségnek; Belle 
László indítványát pedig, mely szerint a vidék-
ről a székesfővárosba fölutazó tanítók számára 
a Tanítók Házában egy-két vendégszoba, vagy 
vendégágy, tartandó fönn, elfogadván, kiadta a 
gyűjtő és kezelő országos bizottságnak, hogy 
ezt az eszmét érlelje meg és megvalósítása 
iránt tegyen jivaslatot. 

így ért véget az Eötvös-alap és a Tanítók 
Háza életében forduló pontot képező eme 
nevezetes közgyűlés, mely lerakta alapjait a 
Tanítók Háza továbbfejlődésének, a nem-tanítók 
fiait is fölvevő internátus létesítésének egész-
séges eszméjével egy oly jövedelmi forrást 
biztosítván a Tanítók Házának, mely lehetővé 
teszi, hogy majdan minden tanító főiskolába 
járó jóravaló fiáról gondoskodhatunk! 

(Budapest.) Bursics Ernő. 
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= Földmíves-olvasókör Egerben. A „He-
vesmegyei Tanügy" ír ja: „Az egri Maklár 
II. negyedben (Kertész-utcza) Frinth László 
áll. tanító vezetésével új egyesület alakult. 
Az egyesület czíme: „Egri Maklár II. negyedi 
Földmíves-olvasókör." Czélja: a negyedbeli 
feddhetlen életű, nős földmíves polgárok hasz-
nos szórakoztatása. Olvasóhelyiségül az egri 
áll. el. iskolák gondnoksága a kertész-utczai 
iskola tantermét engedte át az idáig 42 belső 
tagból álló egyesületnek. Ide gyűlnek a tagok 
minden ünnep- és vasárnap délután 4 órakor; 
újságok és jó könyvek olvasásával, épületes 
beszélgetéssel töltik el azt az időt, melyet a 
föld-népének nagy része a korcsmák testet és 
lelket megrontó levegőjében szokott átdorbé-
zolni. A m. kir. földmívelésügyi minister aján-
dékából létesült népkönyvtár bőven ellátja 
hasznos olvasmányokkal az olvasókör tagjait, 
a hirlapok beszerzésének költségei pedig az 
évi 2 korona tagsági díjakból fedeztetnek, 
valamint a dologi kiadások is (fűtés, világítás, 
tisztogatás). Az olvasókör tisztikara a kör 
földmíves tagjaiból került ki s igazán elisme-
résre méltó buzgalommal fáradozik az egyesü-
let minél népszerűbbé tételében. Igen kivána-
tos lenne, ha Frinth László kartársunk példáját 
követve a vidéken is alakítanának ilyen Föld-
míves-Olvasóköröket a népkönyvtárakkal kap-
csolatosan kartársaink. Ezek az olvasókörök 
idővel valóságos erősségei lennének az iskolának, 
mert lassan-lassan egybeforrasztanák a társa-
dalmat az iskolával s a tanító nevelői munkája 
nem lenne — miként most — csaknem teljesen 
elszigetelt." — Ez az, a mire lapunk f. szer-
kesztője az ifjúsági könyvtárak ügyében tartott 
tanácskozáson czélzott s a mi iránt Wlassics 
minister is érdeklődést mutatott. Franczia-
országban ezt „enseignement postscolaire"-nek 
(iskolán túli oktatásnak) nevezik s ott ezen 
ifjúsági egyesületek útján állandósítják az 
iskola üdvös befolyását a népre. Hazánkban 
is vannak már egyes helyeken ifjúsági egyesü-
letek, leginkább népkönyvtárral kapcsolatban, 
így p. sok szépet hallottunk és olvastunk a 
gyöngyösi ifjúsági egyesület felől, de ezek csak 
szórványos jelenségek. Ideje, hogy az ifjúsági 

egyesületeket az egész vonalon életbeléptessük! *§•><«§*-

A tanítóegyesületi élet fejlesztése. 
Evek óta figyelemmel kisérem a tanító-

egyesületek működését, melynek eredményeként 
én is ama szomorú tapasztalatra jutottam, hogy 
a többé-kevésbbé elszigetelten működő egye-
sületek mai szervezetük mellett a valódi czélt, 
a mely az egységes tanügyi közvélemény meg-
teremtésében, népoktatásügyünk fejlődésének 
irányításában áll, — elérni nem képesek. 

Mindenesetre elszomorító körülmény látni és 
tapasztalni azt, hogy az egyesületi élet terén 
a szellemi munkából csak kevesen igyekeznek 
kivenni méltó részüket, de e jelenséget Zoványi 
kartársammal ellentétben nem tarthatom olyan-
nak, a mely az egyesületek reformjának a 
kérdésénél döntő szerepet játszani volna hivatva. 
Nem pedig azért, mert nem vagyok képes el-
hinni, hogy azon kartírsaink közül, kik nem 
vitték magukkal pályájukra leikök ideálizmu-
sát, az önképzés utáni erős vágyat, idők multá-
val bármilyen szigorú rendszabályokon nyugvó 
egyesület a közügynek lelkes munkásokat 
volna képes fölmutatni; ezekhez a közöny, 
maradiság szegődött egy hosszú életre uti-
társakul. A mi egyesületi életünknek nem 
napszámosokra, hanem igazi munkásokra van 
szüksége; olyanokra, kik nem kényszerűségből, 
de lelki szükségérzetből állanak oda a közügy 
munkásai közé; a többiek csak a tagok szá-
mát növelik. 

Ez az oka, a miért én egyesületi életünkbe 
a szigorúbb rendszabályok behozatalát nem 
óhajtom. Maradjon az csak ott, a hol fizikai 
erő játszsza a főszerepet; az ész nem kény-
szerítő körülmények hatalma alatt, hanem csak 
szabad röptében teremthet nagy eszméket. 

Lapunk egyik utóbbi számában Szentkereszty 
kartársam a tanítóegyesületek szövetségének 
eszméjét vetette föl. Ezt ideálisnak, de kivi-
hetetlennek tartom. A magyar tanítóságra 
még legnagyobb ellensége sem háríthatja ama 
vádat, hogy ideális czélokért lelkesedni nem 
tud, ideális eszmékért lelkesedni nem akar. 
A multak küzdelmei között ez volt éltetőnk, 
ez békít ki jelenünkkel, ez kecsegtet egy jobb, 
biztatóbb jövővel. De azért érezzük, hogy a 
kenyérért való küzdelem lekötve tart bennünket 
a föld porához, csekély fizetésünkből ideális 
czélokra sokat nem áldozhatunk. Bizony-bizony, 
kevés kartársunknak van módjában az, hogy 
az 5 — 6-ik vármegyébe menjen gyűlésekre. 
Teljes meggyőződésem az, hogy az ilyen szö-
vetség rövid idő alatt képviseleti alapon meg-
tartott gyűlésekké zsugorodnék össze, már 
pedig ez czélunk nem lehet. 

Ezeknek előrebocsátása után kijelentem, 
hogy én az egyesületnek olyan reformjít, a 
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mely a mai szervezetet alapjában támadná 
meg és forgatná föl, czélravezetőnek egyáltalá-
ban nem tartom. Egy tisztességes rnult áll 
védőként a mai szervezet mellett, a mely mult 
arról tesz bizonyságot, bogy ezek az egyesü-
letek nemcsak a testületi szellemet ápolták és 
fejlesztették, de sokszor a jobb és korszerűbb 
tanügyi eszméknek is melegágyai lettek. Tart-
suk meg a mai szervezetet, de hozzuk az 
egyesületeket szoros összeköttetésbe az „Or-
szágos Bizottsággal." 

Az Országos Bizottságot mi nagyon fontos 
tényezőnek tekintjük. De éppen ez teszi el-
odázhatatkn kötelességünkké, hogy az egyesü-
letekhez való viszonyának reformálását sür-
gessük, az összekötő kapcsot szilárdítani s ez 
által összes egyesületi munkásságunkat helye-
sebb alapokra fektetni igyekezzünk. 

A reform szerintem leghelyesebben úgy 
oldható meg, ha kivitelénél az egyes tanító-
egyesületek belső szervezete szolgál zsinór-
mértékül. Az egyesületek vidékek szerint járás-
körökre oszlanak, s úgy ezeknek, mint általában 
az egész egyesületnek működését a központi 
választmány irányítja, sőt a határozatok foga-
natosításáról is gondoskodik. Ily szervezet 
mellett az egyöntetűség biztosítva van. 

Az Országos Bizottságot azért én hazánk 
összes tanítóegyesületére nézve a központi 
választmányéhoz hasonló hatáskörrel látnám 
czélszerűnek fölruházni. Legyen ez a bizottság 
az egyesületek összes szellemi életének, mun-
kásságának irányítója, mert csak úgy érhetjük 
el azt az egyöntetűséget, melyre munkánk 
sikerének biztosítása szempontjából föltétlenül 
szükségünk van. Ez a bizottság tűzze ki eset-
ről esetre az időszerű és megvitatásra czélsze-
rűnek látszó tanügyi kérdéseket is; a beérke-
zett s jóeleve összegezett vélemények fölött 
ez a bizottság hozzon végérvényes határozatot; 
de másrészről találjon útat és módot arra 
nézve is, hogy határozata, mint az egységes 
tanügyi közvélemény megnyilatkozása ott, a 
hol kell, kellő figyelemben is részesüljön. 

Ha erőnket szétforgácsoljuk, ha egyesüle-
teinkben százfelé szétágazó tanügyi kérdések-
kel foglalkozunk, az — mint a szellem gim-
nasztikája — csak az önképzés szempontjából 
érdemel figyelmet, már pedig az egyedüli czél 
nem lehet. Határozatokat is hozunk ugyan, de 
ezek csak papiroson, a jegyzőkönyvek lapjain 
maradnak meg, lomtárba kerülnek, hol a sárga, 
elavult ^ lapok az idő vasfogának esnek áldo-
zatul. így volt ez eddig, mostani szervezetünk 
mellett, így lesz ezután is! Az eredmény csak 
egy fakó papírlap, mely az egyesületi irattár 
halmazát növeli. 

Nincs ez így jól! Komoly munkára, nem 
játékra van szükségünk! Biztosítani kell az 
egyesületi élet munkásságának sikerét s akkor 
nagyobb lesz a munkakedv, nagyobb lesz az 
eredmény is. A tanítóság immár tud is, akar 
is dolgozni, 28-ezer tanítóban van annyi szel-
lemi erő, hogy elő tudja segíteni hazánk nép-
oktatásügyének szerencsésebb irányú fejlődését. 

Az Országos Bizottság a szükséghez képest 
gyűléseket tart, melyekre az egyesületek meg-
határozott számban tanácskozási és szavazati 
joggal fölruházott képviselőket küldhetnek. 
Ennek úgy kellene maradni továbbra is, de, 
hogy e gyűléseknek határozatai tényleg a 
tanítói közvélemény megnyilatkozásai legyenek, 
szükségesnek tartom, hogy minden egyesület 
föltétlenül gyakorolja képviseltetési jogát, még 
pedig az alapszabály által meghatározott számú 
képviselőkkel. Itt az egyesületeknek egy oly 
fontos jogáról van szó, melytől eltekinteni 
éppen az Országos Bizottság határozatainak 
fontossága szempontjából nem volna szabad. 
Jól tudom, hogy a képviseltetés költségei te-
temesen szaporítanák a pénztári kiadásokat, 
de inkább más dolgokban takarékoskodjunk. 
Mit érnek a legüdvösebb határozatok, ha azok 
csak papiroson maradnak ? Mit ér a mi i icsiny 
körünkben időnkint lángra lobbanó összes lel-
kesedésünk, ha azt nem látjuk élni, hatni 
másokban is ? Elszigetelve csak önmagunknak 
élünk. Tárjuk föl eszméioket mások előtt is, 
keljünk annak védelmére ott, hol legnagyobb 
szükség van reá s igyekezzünk meggyőzni 
másokat is álláspontunk helyességéről, igazsá-
gáról. Tudják meg mások is, hogy mi élünk, 
dolgozunk: egy mindnyájáért s mindnyájan 
egyért! 

Az általam körvonalozott alapon létesült 
viszony idők folytán apróbb részleteiben is 
helyesebb kialakulást nyerhet, mihelyt a tanító-
egyesületeket és az Országos Bizottságot szo-
rosabb s az egyöntetű munkásságot jobban 
biztosító kapocs fogja összefűzni. Az ör.tudatos 
és tervszerű munkásságtól várhatunk s remél-
hetünk egyedül kielégítő eredményeket. 

(Dobsina.) Szombatiig László. 

Az alkohol vetélytársa. 
Ujabban sokat írtak arról a veszedelemről, 

melyet az annyira elterjedt pálinkaivás a nép 
erkölcseiben okoz. Kézzelfogható módon be-
bizonyították, hogy számtalan falu népének 
durva szokásait, verekedő-veszekedő természe-
tét a pálinkaivásnak lehet tulajdonítani. A 

i pálinkaivás rabjává lett nép anyagi és erkölcsi 
i romlása komoly intőjel arra nézve, hogy 
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minden olyan veszedelemtől, mely a nép 
erkölcsi és anyagi hanyatlásával az állam 
életbevágó érdekeit teszi koczkára, a népet 
óvnunk mindegyikünk szent kötelessége. 

Ilyen veszedelemnek tartom én a nép közt 
nagyon elterjedt kártyázást is. A pálinkaivás-
tól elcsigázott ember idő előtt elveszti munka-
bírását, azt az erőt, melyet a mai időben, 
mikor a munkaerőnek annyi becse van, az 
állam jól tudna értékesíteni. A kártyázás 
szenvedélye által megtévesztett lélekből pedig 
kivesznek azok az erkölcsi hajlamok, a melyek 
az embert erkölcsös, szép, nemes cselekede-
tekre, józan életmódra ösztönzik, sarkalják. 

Szerintem a kártyázás szenvedélyét épp oly 
körültekintő, czéltudatos, preventív módon kell 
iparkodnunk kiirtani, mint a pálinka-ívásét. 
Hogy a kártyázás iránti hajlam a köznépben 
gyökeret ne verjen, arra vonatkozólag sokat 
tehet az iskola, mert ez ellen úgyszólván 
biztosan ható eszközökkel rendelkezik. 

Ha az iskolai nevelés szelleme nem ellen-
kezik a nevelés erkölcsi czéljaival, ha a tanító 
ezeket a czélokat híven, lelkiismeretesen szol-
gálni s megvalósulásukat előmozdítani ipar-
kodik, a 6 évi mindennapi s a 3 évi ismétlő-
iskolai tanítás folyamán olyan erkölcsi meg-
győződést nevelhet tanítványaiban, a melynél 
fogva azok semmiesetre sem a kártyajátékban, 
banem más, szebb, nemesebb mulatságokban 
fognak keresni szórakozást. 

Ha az iskolai nevelésnél az élet gyakorlati 
czéljait tartjak szem előtt s tanítói eljárásun-
kat mindenben ebhez alkalmazzuk, lehetetlen, 
hogy tanítványaink majdan az életben nél-
külözzék azt a gyakorlati érzéket, mely kizárja 
azt, hogy olyan élvezeteket keressenek, a 
milyen a kártyajáték. 

Gyakorlati érzékkel bíró ember az élveze-
teket is akként tudja megválasztani, hogy 
abból se anyagi, se erkölcsi kára ne legyen. 
Már pedig a kártyajáték olyan élvezet, ha 
ugyan élvezet, melyből nem egy ilyen kár 
származik. A kártyajátékos elhanyagolja hiva-
tását, föláldozza vagyonát, megkárosítja család-
ját, elhanyagolja gyermekei nevelését, kivet-
kőzik minden nemesebb érzésből, a mi miatt 
az önzés rabjává lesz s kivesznek belőle azok 
a nemesebb érzelmek, a melyek az embert 
lelkes, önfeláldozó szolgálatokra vezetik. 

Kellemes szórakozásra megtanítani tanítvá-
nyait az iskolának nem csekély jelentőségű 
föladata azért is, mert a tanulás iránti kedvü-
ket fokozza, ha olyan szórakozást tudunk adni 
tanítványainknak, mely a munkaszeretet meleg-
ágya. A tanulók szórakoztató játékait akként 
kell irányítanunk, hogy azok az akarat, a 

jellem kifejlesztésére s a munka megkedvelte-
tésére szolgáljanak A játékok tulajdonképen 
arravalók, hogy általuk a tanulók testileg, 
lelkileg ügyesedjenek s ennek az ügyesedés-
nek az életben hasznát vegyék. Dr. Kiss Áron 
„Játéktanító vezérkönyvé"-ben csak olyan 
játékok foglaltatnak, melyek a játék erkölcsi 
czélját megvalósítani hivatvák. A kik ilyen 
játékokban vettek részt az iskolában, azok 
előszeretettel fognak viseltetni később is a 
testedző és ügyesítő, a lelket nemesítő játékok 
iránt. Még felnőtt korukban is szívesen ellab-
dáznak, örömmel vesznek részt a szórakoztató 
kirándulásokban, nem vonják ki magokat a 
dalos-körökből, szerény tagjai lesznek a tűzoltó-
egyesületeknek stb. S mert már az i-kólában 
megtanultak a tanulás (komoly munka) mellett 
kellemesen el-elszórakozni, megkedvelik a hasz-
nos könyvek olvasását, szívesen eljönnek az isko-
lában a felnőttek számára tartatni szokott 
fölolvasásokra. Egyszóval: megkedvelik a férfi 
akaraterejének megfelelő szórakozásokat s 
elfordulnak a kártyajátéktól, mely a köznépnél 
elterjedt alakjában a férfias akaraterő meg-
ölője s szülőoka a léha életmódnak s a gyenge 
jellemnek. 

(Nagy-Tapolcsány.) Zsoldos Károly. 

= A Tanítók Házáért . Maros-Tordamegye 
érdemes kir. tanfelügyelője: Deák Lajos kir. 
tanácsos a megyéje áll. iskoláiban fölállított 
perselyek gyűjtésének eredményét, ismét a 
Tanítók Háza javára küldötte be hozzánk. A 
perselyes gyűjtés a kir. tanfelügyelő sokszoros 
buzdításai és példaadásai alapján a különben 
szegény vidék áll. iskoláibal álLndó és bár-
csak mindenütt így volna! De hát . . . Egyéb-
iránt ne beszéljünk erről, mert sokaknak nem 
tetsző igazságokat találnánk elmondani. A 
gyűjtés főösszege 43 K. 64 fillér, mely így 
oszlik meg: Gödemesterháza 1 K. 20 f.; 
Görgényszentimre 1 K. 12 f.; Görgényüvegcsűr 
2 K.; Mezőbánd 6 K. 35 f.; Marosszent-
király 76 f.; Nagyölves 3 K. 50 f.; Marosvécs 
4 K. 5 f.; Mezősámsond 80 f.; Magyarrégen 
3 K.; Magyarfülpös 3 K. 45 f.; Remeteszeg 
19 fillér; Yajdaszentivány 2 K.; Szentgericze 
3 korona; Erdőszentgyörgy 2 K. 15 f.; Erdő-
szengyel 63 f.; Beresztelke 1 K. 54 f.; Harczó 
70 fillér; Sárd 1 K.; Nvárádszereda 1 K. 
46 fillér; Kibéd 2 K. 58 f.; Csókfalva 2 K. 
16 f. = 43 K 64 f. Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros úrnak, az Eötvös-alap elnöksége 
nevében meg köszönetet mondunk Beák Lajos 
kir. tan., tanfelügyelő úrnak a Tanítók Háza 
érdekében kifejtett tevékenységéért. 
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Napszá mosok. 
Ismerek egy bányászt: aknák rémes útján 
Lankadatlan kidat a nemes érez után 
S ha egy kicsinyke ér megcsillan előtte, 
Nincsen addig nyugta, nincsen pihenője, 
Míg kőtől, salaktól meg nem tisztogatja 
S aztán . . . az egészet hazájának adja. 
Közös kincset terem az ő verejtéke . . . 
A jó tanító az . . . tisztéljétek érte. 

Ismerek egy leertészt: reggeltől estéig 
Ápolja, gondozza kertje csemetéit; 
Lemetéli róluk a vad hajtásokat 
S béléjük nemesebb ágakat oltogat; 
Aztán elülteti idakon, teréken, 
De gyümölcsöt a fa már nem neki terem. 
Szegény kertész boldog, ha termését érte . . . 
A jó tanító az . . . szeressétek érte. 

Ismerek egy búvárt: nem néz a veszélyre, 
Le-leszáll a tenger kincses fenekére; 
Alatta, felette kietlen éjszaka, 
Száz halállal néz rá már az örvény maga; 
Feléje rémséges szörnyek közéigenek, 
Hanem az ő szive azért meg nem remeg: 
Igaz gyöngyöt hoz föl ragyogó napfényre . . 
A jó tanító az . . . becsüljétek érte. 

Ismerek egy szobrászt: az őskövet fogja 
S a mint képzelete immár megalkotta: 
Dolgozik kezében kalapács és véső; 
Lassan-lassan enged a kemény terméskő, 
S rajta addig simít, vés, farag és fárad, 
Míg a hólt anyagnak emberi formát ad, 
Oh, mint dobog szive a mű sikerére, 
A jó tanító az . . . tiszteljétek érte. 

Ismerek egy szántót: egyszerű ekével 
Küszködik a földnek töretlen gyepével; 
Nehéz verejtékkel mélyen szántogatja, 
Belőle a gyomot, dudvát irtogatja; 
Majd keblére piros buzamagot hint el, 
Hogy kalász susogjon a nyár szellőivel. 
Övé csak a munka — másé a termése . . . 
A jó tanító az . . . szeressétek érte. 

Ismerek egy koldust, a ki mégis gazdag, 
S kincset oszt, a minőt egy király sem adhat; 
Marhádat, pénzedet rabló elveheti, 
Áradás, jégeső, tűz megemésztheti; 

Hanem a mit ő ád: a nemes aharcit, 
A hit és a tudás mindig véled marad, 
Hogy gyönge léptedet sírodig kisérje . . . 
A jó tanító az . . . becsüljétek érte. 

Bányász, kertész, búvár, szobrász, szántó, koldus: 
Munkád jutáimasni van e hazánk oly dús ? 
Te egy világot adsz, örökszépet nekünk 
S mi tenéked száraz kenyérrel fizetünk. 
És ha mégis néha, olykor nagysokára 
Bád süt a hálának kései sugára, 
Akkor is azt mondod: nem illet meg téged, 
Hiszen mást nem tettél: a kötelességed . . . 
Áldjon meg az Isten, jó tanító, téged! 

Haloy István. 

IRODALOM. 
Félszegségék a nevelésben. I r ta: Mosdóisy 

Imre. A Népnevelők Könyvtára III. évfolyamá-
nak 2 füzete. Mosdóssy kir. tanfelügyelő hasznos 
dolgot cselekedett, midőn e munkáját, melyet 
ő „elmefuttatásnak", illetőleg „társadalmi 
tanulmánynak" nevez, megírta. Igaza van abban, 
hogy nem újak azok, a mik füzetében vannak, 
de az is igaz, hogy „ha rendszerbe foglaljuk 
félszegségeinket, komolyabban foglalkozunk 
a nevelés hibás irányával, mintha e bajokat 
csak szórványosan emlegetjük." Mosdóssy tanul-
mányának első fejezete az életviszonyokkal és 
a neveléssel foglalkozik és sok helyes meg-
figyelést tartalmaz, mint általában az egész 
munka. A további fejezetekben élvezetesen ír 
a „fényűzésről a nevelésben", a gyermekről, 
mint a szülők gyöngéinek megfigyelőjéről, a 
szülői ház és az iskola között észlelhető disszo-
nancziákról, a magára hagyott és az agjon-
nevelt gyermekről; ügyesen fejtegeti a korai 
érettség okait, majd a naivságot és hitet, mint 
a jellem alaptényezőit. M. munkájának „Gya-
korlati életre való nevelés a esaládbin és az 
iskolában" cz. fejezetét lapunk f. é. 21. szá-
mában egész terjedelmében közöltük. Végül 
sok figyelemre méltó tanáesot ad az elkényez-
tetés, a túlszigorúság és a végrehajtás dolgá-
ban. Mosdóssy érdekes és becses tanulmányát, 
mint általában a Népnevelők Könyvtárának 
összes füzeteit, melegen ajánljuk minden m agyai-
tanítónak elolvasásra. Ezekből a füzetekből, 
melyek a közoktatásügyi minister úr segítsé-
gével jelennek meg, a magyar tanító pedagó-
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giai ismereteit mélyítheti és a pedagógiai 
eszmeáramlatoknak mindig a színvonalán ma-
radhat. A Népnevelők Könyvtárának egy 
iskola tanítói könyvtárából sem volna szabad 
hiányoznia! (sz.) 

Elemi népiskolai Értesítő-könyvecske. Kitűnő 
gondolatot valósított meg a Lampel R -féle 
(Wodiáner F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyv-
kereskedés, midőn „Hungária Értesítő cz. alatt 
bármely elemi népiskolai tanuló részére hasz-
nálható Értesítő-könyvecskét adott ki. E mű 
szigorúan a közokt. min. 32.055/901. sz. rende-
letével kiadott utasítás mintája szerint készült. 
Magába foglalja a tanulónak anyakönyvi és 
iskolai rendtartási adataira szükséges rovatokat 
az elemi iskolai 6 és ismétlő-iskolai 3 osztály 
számára. E mellett közli „A mi jó királyunk" 
pompás metszetű arczképét hangulatos, dicsőítő 
sorok kisérefcében; közzéteszi nemzeti énekün-
ket : Vörösmarty Mihály „Szózat"-ját. Az 
alkotmányos király iránt való hűségre s a 
magyar liaza szeretetét parancsoló kötelességre 
ekként állandóan emlékezteti a magyar nép 
minden fiát; ingyen beviszi minden házba jó 
királyunk arczképét, a király és haza iránt 
való szent lelkesedés igéit. Emeli evvel a mű 
emlékszerűségét. A czím lapot Hungária alakja 
ékesíti a magyar koronával és ezímerrel. 
Eme rendtartási könyvecskének ára mindössze 
10 fillér. Hozzáfogható olcsó, díszes, nemzeti 
karakterű Értesítő-könyvecske nem jelent meg 
a magyar könyvpiaczon. 

Megjelentek: Félszegségek a nevelésben. írta 
Mosdóssy Imre; ára 1 kor. Lampel R. 
(Wodiáner F. és Fiai) kiadása. — Szabolcs-
vármegye földrajza. A népiskolák IH-ik osztálya 
számára__ a min. tanterv alapján írta Stoffan 
Lajos. Ára 36 fillér. Földrajz. A népiskolák 
IV-ik osztálya számára. írta Stoffan Lajos. 
Ára 50 fillér. Kapható Hoffmann B. Béla 
könyvkereskedésében Nyíregyházán. Minden 
egyes példány után 2 fillér az „ Eötvös-alap" 
javára esik. (Minden népiskolai könyvnél így 
kellene lennie és lehetne is, ha a kiadó urak, 
memorandumok szerkesztése helyett, ilyesmire 
gondolnának!) Melegen ajánljuk. — Á Nagy 
Képes Világtörténet 121 —122. füzete, mely 
a reformáczióról szól, egy-egy kötet ára díszes 
félbőrkötésben 16 korona; füzetenkint is 
kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Test-
vérek írod Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés útján. 
— Az Olcsó könyvtár újabb kötetei közül az 
egyik Vörösmarty beszélyeit és regéit adja 
(1198—1200. sz.), a melyek eddig külön nem 

voltak kaphatók s csak az összes munkákban 
voltak hozzáférhetők. Három kötet költői 
műfordítást is ád a vállalat ezúttal: A mak-
ranczos hölgy, Shakspere-től Lévay József 
fordításában (1201—04. sz.), Schillertől Teli 
Vilmost PalmerKálmán fordításában(1215—17. 
sz.), Lenautói Faustot, Szomory Károly fordítá-
sában (1212—14. sz.). Az új korszak embereit 
ezúttal Sudermann képviseli, kinek „A kíván-
ság" czímü beszélyét Voinovich Géza fordította 
le. (1205—08. sz.). Érdekes a két krónikás 
könyv, mely az Olcsó Könyvtár forrásmunkáit 
szaporítja. Az egyik Eginhard krónikásnak 
Nagy Károly élete, a középkor emez egyik 
legérdekesebb krónikája, melyet az irásmester-
ségben alaposan jártas barátkortárs közöl a. 
nagy császárról (1209—11. sz.) s a mely a 
legbecsesebb kútforrás Nagy Károlyról. A 
másik bennünket még közelebbről érdeklő-
munkát Fraknói Vilmos tes i közzé: Egy 
pápai követ Mátyás udvaránál (1218—20. sz.). 
Pecchinoli Angelo 2 évig tartózkodott mint 
pápai követ Mátyás udvaránál, s leírásai, jelen-
tései, új és eddig ismeretlen adalékok Mátyás 
királyról, melyekből Fraknói mesteri kézzel 
szedte egybe mindazt, a mi bennünket kiválóan 
érdekel. — Kis Muzsikus. 1. füzet. 50 válo-
gatott magyar népdal, megfelelő szöveggel 
ellátva, két gyermekszólamra hangjegyezve,, 
népiskolai tanulók használatára írta, illetve 
összeállította Jósvay Gábor kántortanító. Ara 
30 krajczár. Csakis a szerzőnél lehet meg-
rendelni Poroszlón (Hevesm.) — Nagy idők. 
Drámai költemény. Ára 20 fillér. A kereszt 
diadala. Drámai költemény. Ára 30 fillér. 
Mindkettőt írta JBatog István, sopronmegyei 
kir. s.-tanfelügyelő. 

HIVATALOS 11É S Z. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét ny i lvání to t ta : nagyilosvai 

Ilosvay Ágoston kopócs apáthii nagybirtokos-
nak, a ki az Ilosva községben létesítendő 
kisdedóvoda czéljaira egy 600 korona értékű 
telket adományozott; a temesvári kereske-
delmi és iparkamarának, a mely a par.csovai 
iparos- és ker eskedőtanoncz-iskola számára 
az 1900/1. tanévre 800 kor. segélyt adomá-
nyozott ; az orsovai általános jótékonysági nő-
egyletnek azon áldozatkészségeért, hogy az 
orsovai áll. el. és polg. isk. 60 szegénysorsú 
tanulóját az 1900/1. tanév folyamán 662 ko-
rona értékű ruhaneművel és táplálékkal segé-
lyezte ; a balázsfalvi áll. isk. gondnokságának 
azon buzgóságáért, hogy az ottani szegénysorsú 
tanulók fölruházására társadalmi úton gyűjtött 
300 koronát fordított. 
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Kinevezte: Körösi Sándor és Butsek Imre 
kir. segédtanfelügyelőket, jelenlegi állomás-
helyükön való meghagyása mellett a IX. fize-
tési osztály 3. fokozatába; Felméri István 
hajda- szoboszlói áll. polg. isk. h.-tanítót ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; 
Mocsáry Olga csongrádi áll. segély, közs. polg. 
isk. h.-tanítónőt a szombathelyi áll. segély, 
közs. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítónővé; Lázár Gyula galgóczi áll. polg. 
isk. h.-tanítót az orsovai áll. polg. isk.-hoz a 
XI. fi5. oszt.-ba s.-tanítóvá; Popov Bogdán 
titeli közs. isk. oki. tanítót a titeli áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Misialowszky Hedvig oki. 
tanítónőt a rozávlyai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Miloszavlyevits István oki. tanítót 
a homoliczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kólómban Lajos liptó-szt-miklósi áll. polg. isk. 
h.-tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá; Jankura Béla pinkafői áll. polg. 
isk. h. tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Balogh Antal oki. tanítót 
a gajári áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
&omom István, Kölln József, Bovatsek Mihály, 
KöVn Ödön, Kiss Zoltán, Marosi/ Károly, 
Bucsy Kristóf, Jakab Imre, Schivarcz Magdolna, 
Szomornné-Lovászt/ Janka, Leitnemé-Turcsányi 
Mária, Markovits Kornélia és Hellerné-Mautner 
Berta oki. tanítókat, ill. tanítónőket a magyar -
pécskai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve 
tanítónőkké és az igazgatói teendők ellátásá-
val Szomorú Istvánt bizta meg: Mayr Károly 
oki. polg. isk. tanítót a beszterczebányai áll. 
segély, közs. polg. fiuisk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
s.-tanítóvá; Czitó Jolán oki. tanítónőt a pere-
csei áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szrnecz 
János orsovai áll. polg. isk. hely.-tanítót a 
galgóczi áll. polg. isk.-hoz a Xí. fiz. oszt. 
s-tanítóvá; Lengyel Henrik huszti áll. polg. 
isk. hely.-tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. 
fiz. o-zt. s.-tanítóvá; Gerinczy Károly oki. 
tanílót az odvosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Jáger Lenke budafoki áll. el. 
isk. tanítónőt a gajári áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Haller Imre odvosi áll. el. isk. tanítót 
a magyar-pécskai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Kipper István breznóbányai áll. polg. 
isk. igazgató-tanítót jelenlegi minőségében a 
hatvani áll. polg. fiúiskolához; Török Mihály 
pócsfalvi és Osz János kibédi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Bencsák Richárd zay-
ugróízi áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a csáktornyai áll. polg. iskolához; 
Albertné-Bertalan Sarolta nagy-kikindai áll. 
polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
fogarasi áll. polg. leány isk.-hoz; Kolb Lajos 
beszter czei áll. segély, közs. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a nagybecskereki áll. 

polg. iskolához; Szittner Mária lupényi áll. el. 
isk. tanítónőt a perlaki áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Dienes József hosszufalusi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
beszterczebányai áll. polg. iskolához; Philippi 
Vilmos és neje Phűippiné- Steinberger Irma 
gajári áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt az 
újbányái áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; 
Virágh, Péter és Virághné-Maszanek Luiza 
újbányái áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt az 
Örkényi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Istvánffy Gyula liptószentmiklósi áll. polg. isk. 
r. tanítót a breznóbányai áll. polg. isk.-hoz 
az igazgatói teendőkkel megbízva; Istvánff'yné-
Márky Gabriella liptószentmiklósi áll. polg. isk. 
r. tanítónőt jelenlegi minőségében a breznó-
bányai áll. polg. isk.-hoz. 

Megerősítet te: Knaute Rezső körmendi 
áll. polg. isk. igizgató-tanítót igazgatói minő-
ségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Kynczel Ferenez 
bakabányai munkaképtelennek talált áll. el. 
tanító részére évi 980 koronát; Miron Vazul 
kurticsi munkaképtelennek talált g. kel tanító 
részére évi 820 koronát; Han Flórián rosi-
czai munkaképtelennek talált g. kel. tanító 
részére évi 820 koronát; Tuschter József rigyi-
czai róm. kath. tanító részére évi 780 koronát: 
Varga József pápai munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére évi 1060 koronát; Márkos 
János csik-újtusnádi munkaképtelennek talált 
áll. s. közs. tanító részére évi 1080 koronát; 
Csiszér Áron csik-csomortáni munkaképtelen-
nek talált közs. tanító részére évi 980 ko-
ronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott : 
Plavecz János csesztvei nyug. ág. hitv ev. 
tanító özvegye, szül. Mocznay Mária és Irma 
nevű kiskorú árvája részére 350 koronát; 
Krisztea Demeter vizaknai nyug. volt g. kel. 
tanító özvegye, szül. Krisztea Mária részére 
évi 300 koronát. 

Árvaházba való fölvételét e l r ende l t e : 
néh. Supka István volt ráczalmási közs. tanító 
Rezső nevű árvájának a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
KI Trencsénvármegye általános tanító-

testülete julius 10.-én tartotta évi közgyűlését 
Rajeczfürdőben. Szerencsés gondolat volt e 
helyválasztás. Könnyű és olcsó a közlekedés a 
történelmi emiekekben s természeti szépségek-
ben gazdag Vágvölgyén, a m. kir. államvasút 
vagy a Kassa- Oderbergi vasút vonalán Zsolnáig, 
hol julius 9.-én választmányi gyűlés volt s a 
vendégek nagy részét elszállásolták. Innen a 
14 kilométernyi távolban levő Rajeczfürdőbe 
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a legregényesebb begyi tájképek mellett ha-
ladva, viczinális vasúton, kényelmesen lehet 
eljutni néhány fillérért. A közgyűlésre 10-ikén 
a reggeli vonattal mintegy 200-an érkeztek, 
kiket az üdülő közönség élén a tanítók lelkes 
barátja, a fürdő tulajdonosa: Smiálovszh/ Valér 
országgyűlési képviselő fogadott. Az ő leköte-
lező szívessége folytán a fürdő igazgatósága 
mindent elkövetett, hogy a vendégsereg e 
helyütt kellemes emlékeket szerezzen. A park 
fő bej ái-óján ál nemzeti zászlókkal, lombfüzérek-
kel díszített diadalkapu alatt a község elöl-
járósága nevében Hecht Ármin bíró lendületes 
szavakkal üdvözlé a megjelenteket. A gyűlés 
példás rendben, kiváló érdeklődés mellett folyt 
le Bocsck György elnök tapintatos vezetése 
alatt. Kárpáthy Sándor kir. segédtanfelügyelő, 
Smialovszky Valér a zsolnai járás orsz. kép-
viselője, Bndnay István főszolgabíró rokon-
szenvesen üdvözölték a közgyűlést; aztán 
lapunk képviselője, Göőz József dr. emelkedett 
szólásra s mindenekelőtt Wlassics Gyula dr. 
közokt. minister úrnak az egyesület iránt való 
meleg érdeklődését tolmácsolta. 0 nagyméltó-
sága ugyanis ugyanakkor utazván a Vág-
völgyén, Göőz Józseftől értesült a trencsén-
megyei tanítóknak a tanuló-internátus körül 
kifejtett eredményes buzgalmáról; lapunk szer-
kesztősége képviselőjét fölszólítá, hogy az ő 
szives üdvözletét is adja át ünnepélyesen a tren-
cséni tanítóegyesületnek. A minister úr eme 
lekötelező figyelme perczekig tartó tapsra és 
éljenzésre ragadta a hallgatóságot. Elnök indít-
ványára többfelé küldött üdvözlő táviratot a 
közgyűlés; így Wlassics ministernek, ki távirati-
lag felelt, Zsilinszky államtitkárnak, Halász 
Ferencz osztálytanácsosnak, Bende Imre püs-
pöknek, Kosztka Mihály kir. tanfelügyelőnek, 
kit betegsége gátolt az eljövetelben s mások-
nak. Bocsek György mindenre kiterjedő rész-
letességgel gondosan számolt be évi jelentésé-
ben az ifjú egyesület serény munkásságáról. 
Különösen kiemelte: mennyit buzgólkodtak 
saját helyi ügyeik s a tanítók országos jótékony-
czélú intézményei érdekében gyűjtésekkel, ado-
mányokkal, a Tanítók Háza gyufája s a Magyar 
Tanítók Naptára ajánlásával. Malik Irma talpra-
esett értekezést mutatott be az iskolaszéki 
intézményről. Javasolja az iskolaszéki intézmény 
oly értelmű reformját, hogy az iskolaszék fel-
adata csak az iskolák külső ügyeinek gondo-
zására szorítkozzék. Kanszky József a tanító-
egyesületi élet fejlesztéséről tartott fölolvasást 
nagy érdeklődés mellett. Föltétlenül szükséges-
nek tartja, hogy központi országos szerv irá-
nyítsa az egyesületek munkásságát általános 
érdekű vagy országos jellegű kérdésekben; 
ezért javasolja, hogy a Magyarországi Tunítók 

Országos Bizottsága tűzze ki a tárgyalandó 
tételeket, melyek megvitatásán kívül a helyi 
egyesületek saját legközelebbi teendőik mellett 
önképzéssel, próbatanítással foglalkozzanak. 
Mindkét értekező javaslata fölterjesztetik az 
orsz. bizottsághoz. Mátrai Jakab az egyesület 
legképzettebb tagjainak egyike, a vidéki tanító-
intemátusokról értekezett. Indítványa folytán 
a tanítóság közjótékonysági intézményei: az 
Eötvös-alap és a Tanítók Háza érdekében ki-
fejtett tevékenységükért Péterfy Sándort, Uj-
váry Bélát, Lakits Vendelt és Göőz József drt 
az egyesület örökös tiszteletbeli tagul válasz-
totta. A segítőegyesület működéséről s a Tren-
csénben építendő tanuló-internátus ügyének 
állásáról Kugel Ignácz titkár számolt be, tet-
széssel fogadott jelentésben. A segítőegyesület-
nek van 123 rendes és 190 pártoló tagja. 
Hét járásnak minden községe évi díjjal támo-
gatja az internátus alapját. Az építkezést a 
tárgyalások befejeztével a jövő évben meg 
kezdik. Kugel javaslatára az egyesület minden 
tagja belép az Eötvös-alapba és támogatja a 
trencséninegyei tanulók internátusát. Az egye-
sületnek könyvtára 1500 darab művet, tan-
szermúzeuma pedig 371 tárgyat foglal magá-
ban. Az egyesület 11 tagja 39 községben 
3883 hallgató előtt gazdasági fölolvasást tar-
tott. A fölolvasók útiköltségére Darányi Ignácz 
földmívelésügyi minister 300 korona segítséget 
adott. A tisztikar egyhangú megválasztása s a 
költségvetés megállapítása után köszönetet 
mondtak mindazoknak, kik a gyűlés sikeréhez 
hozzájárultak. Azután kedélyes hangulatú köz-
ebéd következett. Délután is folyvást érkeztek 
vendégek; nevezetesen számos lelkész, továbbá 
Baross Jusztin alispán. Este tombola és kitű-
nően sikerült hangverseny volt a trencséni 
tanuló-internátus javára. Aztán táncz ki világ >s 
kivirradtig. Harmadnap reggel oszoltak szét a 
gyűlés tagjai és a vendégek kellemes emlé-
kekkel. A gyűlés sikereért Bocsek György 
elnököt s a rendezésben buzgólkodó Mátrai 
Jakab, Baján József, Nevoral Gusztáv kartár-
sakat, úgyszintén a tombola és hangverseny 
rendezőit, szereplőit méltán megilleti az el-
ismerés. 

— „Egyesületi élet" cz. rovatunk egy része, 
hely szűke miatt, lapunk jövő számára maradt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
- A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 
könyvet, melynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszerübben postautalványon) meg-
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rendélni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f.), 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendélhető meg szerkesztőségünkben. — 
Sürgős tudósí tás országos taní tói nyug-
díjügyben. Számos tanító folyamodványát nyug-
díjügyben bélyegtelenül terjesztette be. Az ügyet 
elintézték; az illető folyamodónak bélyeghiány 
miatt soha semmi kellemetlensége sem volt, mert 
hiszen úgy tekintették a dolgot, hogy a tanító 
törvényes kötelezettséget teljesít, midőn iratait 
az orsz. nyugdíjintézet czéljaira a kir. tan-
felügyelőség útján a közoktatásügyi ministe-
riutr.hoz beterjeszti. Sürgős tájékozásul tudat-
juk, hogy ezentúl a nyugdíjiigygyél kapcsolatos 
bármely folyamodványt s annak mellékleteit 
mindenki bélyegekkel kellően ellássa, mivel 
intézkedés történt, hogy bélyegtelenül érkező 
folyamodványokról és bélyegtelen mellékletekről 
a bélyegkirovás végett hivatalos leletet vegyen 
föl egyik megbízott tisztviselő. (E kérdés rész-
leteivel. mint pl. a különböző folyamodványok 
s mellékleteik bélyeggel való fölszerelése mód-
jaival a Magyar Tanítók Naptára 1902. év-
folyama foglalkozik, mely jövő hó folyamán 
kerül ki sajtó alól. Megjegyezzük különben, 
hogy értesülésünk szerint az Orsz. Biz. jövő 
havi gyűlésén fog foglalkozni e kérdéssel 
orvoslás végett.) — Ágoston S. Babarcz. 
A Juhai-féle vezérkönyvet az I. oszt. számára 
Lampel Róbert könyvkereskedése útján meg-
rendelheti. — Blanár Imre . A korpótlékos 
tanítónak özvegyét félévre a korpótlékból járó 
rész is megilleti. Ha államsegélyes tanítóról 
van szó, akkor az eljárást a Tanítók Tanács-
adója 149. lapján találhatják meg. — Tinisz 
J . A felekezeti tanítók tanítógyülések után 
napidíjat nem követelhetnek. — P. Jabnka. 
Miután saját hibája, hogy csak 4 évi szolgá-
lata után folyamodott a nyugdíj-alapba fölvé-
telért, ennélfogva nem tarthat igényt az első 

4 év beszámítására. — Zs. M. Mai szabályok 
szerint 20 évi szolgálat után, beszámítható 
fizetésének 60°/o-át kaphatja nyugdíjul. — 
P r . T. Mivel elkésés miatt, mely nem az ön 
hibájából történt, utasította el fölebezését a 
közigazg. bíróság, ön pedig abban a meggyőző-
désben él, hogy teljes fizetése illeti meg 
nyugdíjul: ily körülmények között más út 
nincs, mint mégegyszer a közokt. min.-hoz 
fordulni s a rendkívüli körülményre való 
hivatkozással kérni kegyelemkép nyugdíjügy-
kérvénye elintézésének felülvizsgálatát. Talán 
lesz sikere. Mindenesetre nagy csapás egy 
tanítóra nézve, ha másnak késlekedése miatt 
5 esztendőt veszít a nyugdíj beszámításánál. — 

K. Antónia. Oklevél nélkül a tanítót élet-
hossziglan való szolgálatra megválasztani ma 
már nem lehet. — K. Gábor. Ha tudomásunk 
lesz a Pálffy-féle alapítvány kamatjai szét-
osztásáról, lapunkban akkor bizonyára szólni 
fogunk róla. — M. J . Kapuvár. Engedély 
nélkül dohányt termeszteni senkinek sem 
szabad. — 88. G. Semmi akadálya sincs 
annak, hogy ismét visszatérjen a tanítói pályára. 
Kisérje figyelemmel a pályázati hirdetéseket s 
ha megfelelőt talál: adja be a kir. tanfelügye-
lőség útján. Ennek ez a módja. — P. ti . 
Szász-Sebes. A hittanból nyert és ki nem 
javított elégtelen osztályzat miatt is osztály-
ismétlésre kell őt utasítani. Hassanak oda, 
hogy tanuljon és az új iskolai év elején 
javítson. — B. V. Csukics. Olyan ministeri 
rendelet nincs. — Weil N. Bármely hitfeleke-
zet folyamodhatik elemi iskolája föntartásához 
államsegélyért, ha hitelesen igazolni képes, 
hogy valóban rászorult s érdemes a segélye-
zésre. — Főtanító. Kántortanító választásánál 
külön rendelet alapján a keg3Úr vagy meg-
hatalmazottja is szavazhat, bár nem iskolaszéki 
tag. Egyébként az állandó gyakorlat az irány-
adó. Szorosan ehhez kell ragaszkodni. Azért, 
hogy csak a megyei hirlapban közölték a 
pályázatot, nem. lehet a választást megsemmi-
síttetni. — Munteán J . g. kel. hi tk . elnök. 
Hivatalos intézkedés történt a menedéfeházi 
dajka ügyében a kisdedóvási törvény s 
az arra vonatkozó Utasítás értelmében. — 
R. I . Bát. Az óvónők korpótléka, mint már 
több ízben megirtuk, tisztán az óvót föntartó 
hatóság vagy testület jóakaratától íügg. — 
Duna. Az elemi isk. beírások szept. első nap-
jaiban tartatnak meg. Nem most van tehát 
ideje a növendékek új osztályba sorozásának. — 

D. Mózes. Miután ön lévita is, nézetünk sze-
rint kötelezve van a hittan tanítására is. — 
E. G. Keér-Semjéii. Államsegélyt csak okle-
veles tanítónak adnak, de ön, a debreczeni 
szokásra hivatkozva kérheti. — Dáncs L. .1. 
1. A kir. tanfelügyelővel vagy felek, isko-
lája egyházi főhatóságával az iskola pecsét-
jének használata mellett, hivatalosan leve-
lezhet kizárólag iskolai ügyben. 2. Zugirászat 
czímén felelősségre vonhatják a tanítót, ha 
valakinek szerződést, okmányt, stb. állít ki 
díjazásért. 3. Ha lényeges és állandónak tekint-
hető jövedelem-csökkenésről, vagy emelkedés-
ről van szó, akkor hivatalos intézkedésnek 
van helye s a jövedelemtöbblet biztosításánál 
állíttasson ki új díjlevelet, hogy ennek alapján 
a nyugdíjigényt emelni lehessen. 4. Az állam-
segélyt előzetesen, és nem utólagosan kell 
kérni. — P. J . Szarvas. Lampel Róbert 
(Wodianer) könyvkereskedőtől kérjen. — K . 
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K. 1. A föld használata értékéül rendesen 
a kataszteri tiszta jövedelmet tekintik. 2. A 
kántori és tanítói díjazás együttesen tekintendő 
a fizetéskiegészítés szempontjából. 3. Első 
korpótleka rendszeresített állásának elfoglalá-
sától számított 5 év múlva esedékes. Az állás 
elfoglalásának napja tekintendő a számítás 
kezdőpontjául. Természetesen, szabályszerű meg-
választás esetében. — P . A kir. tanfelügye-
lőség útján ismét folyamodniok kell érte; más 
mo'dot mi sem tudunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics minis ter válasza. Az Eötvös-

alap orsz. segélyegyesület folyó hó 15,-i 
rendkívüli közgyűlésén tudvalevőleg „Wlassics-
árvaalap" létesítését határozta el s erre a 
czélra — vagyonából 10.000 koronát rendelt 
fordítani. A közgyűlés táviratilag kért a nya-
raló ministertől engedélyt arra, hogy ez alapot 
az ő nevéről nevezhesse el. Wlassics minister a 
Tátrából a következő sürgönyt küldötte Ujváry 
Bélához, az Eötvös - alap másodelnökéhez : 
„ A figyelmet megköszönve, változatlan jó indu-
lattal vagyok az Eötvös-alap iránt. Wlassics." 

— Yilág folyása. Fiúméban a városi kép-
viselőtestület f'. hó 19.-i ülésén tudomásul 
vették az új rendeleteket, melyek remélhetőleg 
le fogják csillapítani az államosdit játszó 
ottani „kedélyeket." Maylender podeszta, a kit 
a túlzók egyébiránt „hazaárulással" vádolnak, 
pontról-pontra kimutatta, hogy mennyit nyert 
Fi ama az új rend behozatalával a többi közt 
az iskolaügy tekintetében is. — Sándor Miháj-
lovics orosz nagyherczeg bulgáriai látogatása, 
mely után konstantinápolyi útja következett, 
nagy figyelem tárgya az európai sajtóban s 
már azt is emlegetik, hogy „mozog a Balkán." 
A berlini Germania szerint az orosz nagy-
herczeg balkán-félszigeti utazása egybefügg a 
czár a:na szándékával, hogy a berlini szerző-
désen európai konferenczia utján lényeges 
változtatások történjenek. Csak „európai kon-
ferencziát" ne, mert ez olyan, mint a gyerek 
kezében a kés! — Angliában a délafrikai 
háború miatt már szakadás állt be a liberális 
párton: az egyik árnyalat a háború befejezé-
sét kivánja, a másik, az ú. n. liberális impe-
rialisták csoportja, azt hangoztatja, hogy Dél-
Afrikának „második Kanadának" kell lennie, 
de az impérium (birodalom) részeiben a viszo-
nyok olyanok legyenek, „hogy megbarátkozza-
nak velük a nem angol nyelvű alattvalók is." 
H szen ez az! A búrok épphogy „megbarát-
kozni" nem akarnak, hanem folytatják titáni 

küzdelmüket tovább rettenthetetlenül. Isten 
segítse őket! — Krüger elnök felesége f. hó 
21.-én Pretoriában 3 napi betegség után tüdő-
gyulladás következtében meghalt. 

— A Magyar Tanítók Naptára (az 1901. 
évi) 353 K. 30 fillért jövedelmezett az Eötvös-
alapnak, illetőleg tanítóknak vidéken tanuló 
fiai ösztöndíjalapja javára. Ez a szép eredmény 
egyaránt dicséri úgy a magyar tanítóságot, 
mely ezt az ő számára szerkesztett naptárt 
oly szépen fölkarolta, valamint az Athenaeum 
irod. r.-társaságot, mely ennyi jutalékot adott 
a mi ösztöndíjalapunkra. Reméljük, hogy a 
tanítóság ezután még inkább föl fogja karolni 
ezt a naptárt, melynek minden egyes pél-
dánya után 10 fillér jut az ő fiai javára s 
mely két évfolyamával már csinos tőkét 
jövedelmezett a vidéki tanítóságnak. Most 
lép a Magyar Tanítók Naptára 3. évfolya-
mába s az 1902. évi már sajtó alatt van és 
augusztus közepére meg is fog jelenni. Ennek 
is gazdag, érdekes tartalma lesz s Tanácsadó-
jában sok hasznos utmutatást fog tartalmazni. 
A Magyar Tanítók Naptára 1902. évfolya-
mának nem lesz egyetlen sora sem, a mélyet 
ne tanító írt volna! 

— Az Eötvös-alap a lefolyt 1900-1901-iki 
tanévben 68 tanítói család gondjait enyhítette 
7100 korona összeggel, a melyet részben 
ösztöndíj, részben pedig segély alakjában osz-
tatott ki; 60 tanulónak, a kik a Ferencz 
József Tanítók Házában gondoztattak, az 
ellátáshoz 19.118 koronával járult és 141 
ifjúnak szerezte meg a székesfővárosi vendég-
lősöknek, meg az izraelita hitközség és nő-
egyesület elüljáróságának a jóvoltából az egész 
tanévre az ingyen déli étkezés jótéteményét, 
minek az értéke pénzben kifejezve a 29.000 
koronát jóval felülmúlja. Az Eötvös-alap által 
a mult tanévben nyújtott 45.200 koronára 
becsülhető jótéteményt 280 egyén, illetőleg 
tanítói család élvezte, kik kőzött, a vallást 
tekintve, volt: 124 római katholikus, 50 ág. 
evangelikus, 57 ev. református, 6 g'irög-
katholikus, 2 unitárius és 22 izraelita vallású. 
Keletkezése óta az Eötvös-alap 1601 családot 
részesített 229.000 korona értékű segélyben. — 
Fájdalom! — ennek a jótékony alapnak 28 
ezer tanító közül eddig még alig van 3000 
tagja. Pedig az évi tagsági díj csak 3 korona! 

— Kérelem. Tisztelettel kérem ama tanító 
: urakat, a kik ifjúsági egyesületeket (földmíves 
j olvasóköröket) vagy ezekhez hasonlókat ve-
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zetnek, vagy a kiknek községében ilyenek 
vannak, ismertessenek meg engem az egyesü-
letek (körök) szervezetével, alapszabályaival, 
működésével. Az adatokat egy munkámban 
szándékozom közölni, melyben az ily egyesü-
letek (körök) vezetőin kívül azokat is meg 
fogom nevezni, a kik szívesek voltak e tekin-
tetben támogatni. Az esetleges költségeket 
köszönettel megtérítem. Budapest, 1901 julius 
bő 18.-án. Ujváry Béla, a „Néptanítók Lapja" 
f. szerkesztője. (II. ker., Ostrom-u. 17. sz.) 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága 1901 augusztus hó 19-én hétfőn 
d. e. 8 órakor kezdődőleg a Magyar Tudo-
mányos Akadémia I. emeleti fölolvasó-ter-
mében tartja közgyűlését, melyre a tag-
tanítóegyesületek képviselőit, az V. egyetemes 
tanítógyülés kiküldötteit, a tanítók összeségét 
és minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk. 
A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Az iskolaszéki 
intézmény reformálása. Előadó: Pallós Albert 
(Kolozsvár). 4. A záróvizsgálatok szabályozása. 
Előadók: Bursics Ernő (Budapest) és Körössy 
József (Szombathely). 5. A tanítók biztosítási 
ügye. Előadó: Ujváry Béla. 6. A tanítóegye-
sületi élet fejlesztése. Előadók: A 'agy László 
(Budapest) és Láng Mihály (Léva). 7. Pénztári 
jelentés. 8. Indítványok. A közgyűlést meg-
előzőleg aug. 18.-án vasárnapon d. u. 6 órakor 
előértekezlet lesz a Ferencz József Tanítók 
Házában (VIII., Szentkirályi-u. 47.) Lakits 
Vendel, elnök. Hajós Mihály, titkár. 

— A tanítóképző-tanárok első (budapesti) 
szüneti kurzusa f. hó 17.-én ért véget. A 
tanfolyam várakozáson felül sikerült. 15 hall-
gató kapott ösztöndíjat, 20—25 re számítottak 
előzetesen s tényleg 54 hallgató gyűlt össze. 
A kurzus tanárai Pauer Imre, Banschburg Pál 
és Vangel Jenő voltak. A tanfolyamot búcsu-
lakoma fejezte be, melyet a hallgatók rendez-
tek az előadó tanároknak és Kiss- Áron dr. 
pedagógiumi igazgatónak, mint a tanfolyam 
házigazdájának tiszteletére. Wlassics minister-
bez a következő táviratot intézték: „A tanító-
képző-tanárok első szüneti kurzusának hallgatói 
a tanfolyam kiváló sikerének hatása alatt 
lelkesen üdvözlik exczellencziádat és hálás 
köszönetüket fejezik ki a tanfolyam szervezé-
seért." Wlassics minister még aznap a követ-
kező választ küldte Pauemék: „A szives üdvöz-
letért hálás köszönetet mondok és örvendek a 
szép sikernek." Megelőző napon pedig a tan-
folyam hallgatói testületileg tisztelegtek dr. Axa-
méthy és Kuliszéky kultuszministeriumi taná-
csosoknál, a hol Kovács János dr. egyesületi 

elnök mondott köszönetet a tanfolyam rende-
zéseért. 

— Félárú vasúti jegyeket kért az augusz-
tus hó 19-én megtartandó közgyűlésre jövő 
kartársak számára a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága. A kérvényt egy küldött-
ség adta át, melynek vezetője, Hajós Mihály, 
arra kérte a kereskedelmi minister helyettesét, 
dr. Nagy Ferencz államtitkárt, hogy ha már 
a tanítóknak nem adják meg a kedvezményt, 
legalább a gyűlésekre jövő kartársak része-
süljenek az olcsóbb utazásban. Az államtitkár 
szivesen fogadta a küldöttséget, biztatta is 
őket, nem is. — Ha félárút nem, de 33° o-osat 
okvetlenül kap az O/sz. Biz. A ki a közgyű-
lésre el akar jönni, írja meg Hajós Mihály 
titkárnak (I. Krisztina-körít 97.), a ki az 
olcsóbb utazásra szolgáló igazolványt aug. 
12—14.-én szétküldi. Jelentkezési határidő: 
augusztus 5. 

— Levél a szerkesztőhöz. „Csaknem min-
den tanítóegyesület meghozta tehetségéhez 
mérten a maga áldozatát a mi közkincsünk: a 
Tanítók Há:a érdekében. Ezzel megelégednünk 
azonban nem szabad, tennünk kell a mi házunk 
érdekében magunknak is egyenkint, vagy kisebb 
csoportokban tömörülve. Mindenki meghonosít-
hatja falujában a mi gyufánkat és szappanun-
kat, a mihez más kartárs segítségére senki 
sem szorul, maga is megteheti. Nem így van 
ez, ha hangversenyt vagy műkedvelői előadást 
akarna rendezni; itt már csakugyan szükség 
van segítőkre. Mit tegyen most már az a 
kartárs, a ki csak maga, vagy talán csak 
másodmagával van egy faluban ? Azt, a mit 
mi tevénk! Összebeszéltünk a falunkhoz köze-
lebb lakó makói tanyai kar társainkkal és már 
két ízben így tartottunk műkedvelői előadást 
a mi „Házunk" javára. Én azt hiszem, meg-
tehetnék ezt máshol is, különösen olyan vidé-
keken, a hol közel esnek a falvak egymáshoz. 
Hogy a kölcsönösség is meglegyen, egyszer 
az egyik kartárs falujában, máskor meg a 
másikéban lehetne valami mozgalmat csinálni. 
Hálás köszönetemet nyilvánítom ezúttal azon 
nemeskeblű hölgyeknek és uraknak, a kik 
nemes munkánkban közreműködésükkel szivesek 
voltak segíteni. Közreműködtek: Boros Matildka, 
Kiss Rózsika, Abonyi Ilonka, Gilinger Juliska, 
Szuszkoff Annuska, Bugyi Mariska és Csúcs 
Viktória kisasszonyok. Apró János, Káinoki 
Domokos, Kristóf János, Sipos Andor, Vár-
kövi Kálmán tanítók és Hangai Károly, Kiss 
Aladár, Laszik Béla, Nagy Imre iparosok. A 
tiszta jövedelmet 56 korona 40 fillért már be-
szolgáltattuk a „Csanádmegyei Tanítóegyesület" 
kebeléből alakult „Eötvös-alap" gyűjtőbizott-

I ságához. Földeák. Nagy Lajos, tanító." 
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— Pancsova város és környékének 
taní tói a 3 járásból álló tanítói fiókegyesület 
területén az 5-féle nemzetiségi lakosok közt 
40—50 magyar népdal meghonosításán fára-
doznak. Czéljukat az által vélik leggyorsabban 
elérhetni, hogy az egész tankerület — mely 
most Faragó János kir. s.-tanfelügyelő veze-
tése alatt áll — összes iskoláiban több éven 
át ugyanazon 40—50 dalt tanítják (egy-egy 
osztályban 8—9-et) és az egyes osztályokban 
évről-évre ismétlik. E czélra Lemle Rezső, 
szövetkezve Petykó Anna, franczfeldi állami 
tanítónővel össze is állított egy dalgyűjte-
ményt, mely Wittigschlager Károly könyv-
kiadó kiadásában még e nyár folyamán igen 
csinos kiállításban meg is fog jelenni. Hogy 
ugyanazon dalok folytonos tanítása és gyakor-
lása által e vidék hazafias érzelmű tanítósága 
magasztos munkásságát mielőbbi siker fogja 
koronázni, az kétséget alig szenved. Hiszen 
az egyes felekezetek ilyen eljárással érhették 
el azt, hogy egyházi dallamaik széles e hazá-
ban egyformán ismeretesek. 

— Nyelvtan-tanítási lapok czímén jelent 
meg Dobó Sándor hajdúböszörményi kartár-
sunknak a Népt. Lapja julius 4-én kiadott 
27. ik számában egy praktikus czikke; most 
arról értesülünk,' hogy több tanító kérésére a 
lapokat Dobó kis külön füzetben a növen-
dékek használatára kiadja. Egy-egy füzet ára 
12 fillér, száz füzet egyszeri rendelése 10 
korona. Megrendelések egy levelező-lapon 
aug. 20-iki szállításra egyenesen hozzá, már 
most azért intézendők, hogy a nyomatandó 
példányok felől tájékozást nyerjen. 

— Rövid hirek. „Napszámosok" cz. alatt 
Sopronmegye költői lelkű és tehetségű segéd-
tanfelügyelőjétől lapunk mai számának tárcza-
ro atában egy szép verset közlünk, melyet a 
„Sopronmegyei Alt. Tanítóegyesület" külön 
lenyomatban több ezer példányban árusít a 
Tanítók Háza javára. Ez a derék tanítóegye-
sület csak nem rég alakult meg s első gondo-
lata a Tanítók Háza volt. Balog István szép 
költeményére fölhívjuk t. olvasóink figyelmét. — 
Péterfy Sándor kir. tanácsos, az Eötvös alap 
nagyérdemű elnöke, f. hó 15.-én nyári pihe-
nőre Kőszegre utazott. Adja Isten, hogy friss 
egészségben térjen vissza ismét közénk a mi 
szeretett vezérünk! — A Tanítók Háza gyu-
fáját Doboz községben Moharos Imre közs. 
tanító ajánlatára Berger Kálmán és Weisz 
Sámuel kereskedők megrendelték és nem bán-
ták meg, mert úgy a tanítóság, mint a náluk 
vásárló közönség nagyban fogyasztják. Nagy-
Károlyban ifj. Matólcsy Sándor jó hírnevű 
nagykereskedő (piacz tér) a mi gyújtónkat 
már régebben bevezette, most ugyanő a „Taní-

tók Háza szappanját" is megrendelte, mire 
Nagy Sándor ottani kartársunk fölhívja a nagy-
károlyi és vidéki kartársak figyelmét. K.-Nyéken 
meg Marton László ev. ref. tanító ajánlatára 
Grosz Mór és Veszely Zsigmond árusítják a mi 
gyújtónkat. — A szabolcsvármegyei ált. tanító-
testület küldöttsége fölkérte Dessewffy Aurél 
grófot, hogy az egyesületnek az őszkor meg-
tartandó jubiláris közgyűlésén elnökölni s*ives-
kedjék, a mit a gróf meg is igért. — Gyűlések. 
A „Gömörmegyei ev. ref. tan. egyesület" f. évi 
közgyűlését augusztus hó 14.-én Tornallyán, 
a ref. templomban tartja. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Sskalos Sámuel ev. tanító (Losoncz-
Tamási) gyűjtése Gácson 6 K. 20 f. (ehhez 
járultak: Básthy Béla ügyvéd 2 K., Szakáll 
Antal főszolgabíró 2 K., Bory László kör-
jegyző 1 K., N. N. 1 K, N. N. 20 f. = 6 K. 
20 f.); a békés-csabai tanfolyamon levő tanítók 
(bek. Buthy László) 23 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII. Wesselényi u. 
52. szám.) 

— Halálozások. Id. Frey József, nyug. 
főv. igazgató-tanító, Budapesten 89-éves korá-
ban meghalt. A megboldogult, a ki az arany-
érdemkereszt tulajdonosa volt, szép vagyonából 
sok jót tett tanítók szegény özvegyeivel és árvái-
val és jó szivét több alapítvány dicséri. — 
Leibnitz Antal ókanizsai tanító, a ki 33 
éves volt és ebből 13 évet töltött a tam'tói 
pályán, meghalt. — Jakab József, gör. kath. 
nyugalmazott tornyos pálczai kántortanító, éle-
tének 81., k.-tanítóságának 49. évében, me-
lyekből 43 évet teljesen egy helyen: T.-
Pálczán töltött, Mezőladányban meghalt. — 
Bocz István, a gyalui áll. el. népiskola 
igazgató - tanítója, Kolozsvármegye törvény-
hatósági bizottságának, a kolozsmegyei tanító-
testület választmány anak tagja, a gyalunádas-
menti tanítói kör elnöke stb. életének 44.-ik 
s tanítói áldásos működésének 24.-ik évében, 
f. hó 16.-án meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tarta lom : A népiskolai ifjúsági iratok a kül-
földön. (K. H.) — Halász Ferencz min. osztály-
tanácsos alföldi útja. — Wlassics-árvaalap és új 
Tanítók Háza. Bursics Ernő. — Földmíves-olvasókör 
Egerben. — A tanítóegyesületi élet fejlesztése. 
Szombathy László. — Az alkohol vetélytársa. Zsoldos 
Károly. — Szünóra : Napszámosok. (Vers.) Balog 
István. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 30 - ' k számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A békéscsabai ev. egyház két tanyai tót-magyar 

tanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalom mind-
kettőnél : szabad lakás, 7Ü0 korona készpénz, minden 
tanulótól 2 korona tandíj. Kérvények julius 31-ig 
az igazgató-lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(722 —III—3) 
Pályázat a nagysa l ló i ev. ref. osztott elemi iskola 

harmadik tanítói állására. Fizetés: egyszobás lakás, 
800 korona havi részletekben, 60 korona fa- és fütő-
pénz. Kötelesség: a második és harmadik osztály 
szakszerű vezetése. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők, orgonázni tudók előnyben részesülnek. 
Kellően fölszerelt kérvények f hó végéig alulirott-
hoz küldendők. Nagy-Salló (Barsmegye), 1901 julius 3. 
Juhász Pál, esperes-lelkész. (725—III—3) 

A kisvárdai áll. segélyezett községi polgári 
fiúiskolánál segéd-tanári állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 1200 korona fizetés, 300 korona lakás-
pénz. Mellékjövedelemre is számíthatni. Egy évi sike-
res működés után a megválasztott rendes tanárrá 
lép elő. Ezen állás a nyelv- és történettudományi 
szakcsoportra képesített tanárral fog betöltetni. 
Kellően fölszerelt kérvények aug. 10-éig Kastal 
Ferencz iskolaszéki elnökhöz beküldendők. 

(749—III—3) 
A b.-szentesi (Zemplénm.) ref. egyház kántor-

tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése: 356 
korona államsegélylyel, chartailag megállapítva: 
1023 kor. 80 fillérre megy. Pályázati határidő aug. 
10. Miskolczy Endre, lelkész. (875—II—2) 

Pályázat a parasznyai — utóp. Nagydobos — 
ref. kántortanítói állásra. Fizetés 800 korona állam-
segélylyel együtt. Pályázhatnak tanképesített nők is. 
Határidő augusztus hó 4. (835/a - III—2) 

Betöltendő a nagyröcze i állami elemi iskolánál 
2 tanítói állomás. Törzsfizetés: egyenkint évi 1000 
korona és 240 korona lakáspénz. Az egyik állomásra 
az államosító szerződés értelmében ág. hitv. ev. 
\ állású tanító neveztetik ki, a ki 100 korona külön 
díjazásért az igazgatói teendőket is köteles lesz 
végezni s esetleg a kántori teendők vitelével is 
megbizatik az egyháztól nyerendő külön díjazás 
mellett. A pályázati kérvényeket eredeti vagy hite-
les másolatban csatolt szolgálati bizonyítványokkal 
és képesítő oklevéllel kellően fölszerelve, bezárólag 
julius hónap 21-dik napjáig kell hozzám benyújtani. 
Megjegyzem, hogy a tót nyelvben jártasok előnyben 
részesülnek. Nagy-Rőcze városban állami polgári és 
felső kereskedelmi iskola is van. Rimaszombat 
(Gömör-Kishontvármegye), 1901 julius hó 8-án. Józsa 
Antal, kir. tanfelügyelő. (73/h—II—2) 

A v e h é c z i (Zemplénm.) róm. kath. mngyar-tót 
nyelvű kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: szabad lakás, megfelelő gazdasági 
épületeken kívül, földben, terményben, készpénzben 
800 koronára van becsülve. Kérvények a lelkészi 
hivatalhoz nyújtandók. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(836/a-III—2) 
A mezöberényi Il.-dik kerületi ág. hitv. evang. 

egyház Y. VI. osztályú, tót-magyar tannyelvű elemi 
leányiskolájához,okleveles segédtanítót keresek. Fize-
tése : 300 korona készp., bútorozott szob;i, fűtés, 
világítás, mosás és teljes ellátás. Mezőberény. Kemény 
Pál, tanító. (849—II-2) 

A szárazdi (Tolnám.) ág. hitv. evang. gyülekezet 
Il-ik tanítói állomása f. évi szeptember l-ig betöl-
tendő. Fizetés : 800 K. és 100 K. lakásra. Utóbbi összeg 
azonban megtakarítható az illető által, ha a rendel-
kezésre álló egyszobás lakással is beéri. A német 
nyelvet is teljesen bíró ág. h. ev. tanítók kérvényei-
ket oklevéllel stb. fölszerelve, auguszt. l-ig küldjék 
a lelkészhez. (U. p. Gyönk.) (812 - II—2) 

Pályázat l engye l fa lv i róm. kath. kántortanítói 
állásra. Jövedelme : két hold 1380 [ -öl szántóföld -, 
210 korona hivektől, öt köböl buza ; tizenkét köböl 
rozs ; zsellérektől 26 korona ; alapítványokból 60 kor. 
66 fillér ; stóla 40 korona ; állami segély 298 korona ; 
négy öl fa, melyből a tanterem fütendő; egészen új 
lakás. Pályázati vizsga augusztus 12-én tartatik meg, 
személyes megjelenés megkivántatik. Folyamodvá-
nyok lengyelfalvai róm. kath. iskolaszék czímére 
küldendők. U. p. Kassa. (860—III—2) 

A sajószentpéteri kisebb fitanítói állomásra 
f. hó 28-ig pályázat nyittatik. Fizetése 960 korona 
az egyház pénztárából, egy szoba fűtéssel. Vadászy 
Pál, ref. lelkész. (844—II—2) 

Eger város által föntartott iparostanoncz-iskolá-
nál rendszeresített igazgatótanítói állásra pályázat 
nyittatik. Az igazgató köteles az ipartanodai bizott-
ság által megszabandó heti óraszámban tanítani és 
segédkezik az iparhatóságnak a tanonczoktatás körüli 
teendőkben. Évi javadalmazása 2000 K. és 400 K. 
lakáspénz. Pályázhatnak polgáriskolákra mennyiség-
és természettudományi szakcsoportból képesített 
egyének. Egyenlő képesítés mellett a rajzbeli képes-
ség különös figyelembe vétetik. Eredeti okmányok-
kal fölszerelt kérvények augusztus 12-ig alulirotthoz 
küldendők. Luga László, felügyelő-bizottsági elnök. 

(865—II—2) 
A s z eghegy i ev. egyház a IT—III. elemi leány-

osztályba tanítót, esetleg tanítónőt keres, kinek fize-
tése 700 korona és 100 korona lakpénz, összesen 
800 korona előleges havi részletekben. Tannyelv: 
német-magyar. Engisch Frigyes, ev. lelkész. 

(867—11—2) 
Tolcsvai ref. orgonista-tanítóságra pályázat hir-

dettetik. Fizetés: 900 korona, jó lakás. Folyamod-
ványok julius 28-ig nyújtandók be Tolcsvai Nagy 
Barna főgondnokhoz Tolcsván. (820—II—2) 

A körmöczbányai ághev. egyház kántor-kateche-
tai állomására pályázatot hirdet. Kötelességek : Kán-
tori teendők templomban és temetéseknél, vallás-
oktatás és énektanítás heti 18 órában. Javadalmazás: 
kétszobás lakás szükséges mellékhelyiségekkel, kert, 
16 köbméter kemény tűzifa, 1330, azonkívül stólák-
ban 70—80 korona. Magyar, német és tót nyelv 
tudása szükséges. Kezdők egy próbaévre, már alkal-
mazottak véglegesen választatnak. Próba kívántatik. 
Az állomás szeptember elejéig elfoglalandó. A kellően, 
esetleg működési bizonyítványokkal fölszerelt pályá-
zati folyamodványok julius 31-ig alulirotthoz. Raab 
Károly, esperes. (821—II—2) 

Pályázat a m.-csanádi ev. ref. leányegyház 
ideiglenes tanítóságára. Fizetés: készpénz évi 1000 
korona. Fűtési átalány 120 korona, melyből a tan-
terem is fütendő. Tandíj másvallású gyermekért 
személyenkint 8 kor. Temetési stóla. Az állomás 
1 évig ideiglenes. Kérvények a makói anyaegyház 
elnökségéhez intézendők f. évi augusztus hó l-ig. 
Makó, 1901 jul. 3. Az anyaegyháztanács elnöke. 

(743—II—2) 
A f e l söregmecz i ev. ref. kántortanítóságra a 

i ályázat határideje julius 25-ig meghosszabbíttatik. 
Tanítónők is pályázhatnak, azonban a javadalmuk a 
földbirtok stb. helyett csak 800 korona készpénz 
leend. (823-11—2) 

A dunaszekcsői róm. kath. magyar-német tan-
nyelvű iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: évi 900 korona 
havi előleges részletekben. Kötelessége: egy osztályt 
önállóan vezetni, ismétlősöket kartársaival fölváltva 
oktatni, nemkülönben a kántort díjtalanul bármikor 
helyettesíteni. Pályázati határidő aug. 4. Az állomás 
szept. 1-én foglalandó el, a mikor a fizetés folyósít-
tatik. Kérvények róm. kath. iskolaszékhez üuna-
tízekcső (Baranyam.) intézendők. (816—11—2) 
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A f enyőkosztc lányl (Barsmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 2 kat. hold 752 [ j-öl szántóföld; 1 kat. hold 
1338 Q-öl rét ; 4 szarvasmarhára legeltetési, 2 ser-
tésre makkoltatási jog; 30 szekér fa, melynek be-
szállítása úgyszintén a földek bemüvelése a hívek 
kötelessége ; párbér l l ' / i hektoliter rozs ; 11'A hekto-
liter árpa; tandíj 200 korona, ismétlő-iskoláért 60 
korona ; stóla 60 korona ; zseUérpénz 25 kor. 90 fill.; 
államsegély 198 korona. Összes jövedelem: kántori 
318 kor. 90 fill. ; tanítói 580 kor. 36 fill. Pályázat 
határideje augusztus 4. Hruska Béla, plébános. 

(824—11—2) 
Nagyharsány i (Baranyam.) közs. Il-od tanítói 

állásra újból pályázat hirdettetik augusztus 15. 
határidővel. Fizetés : évi 700 korona havonkint előre, 
egy bútorozott lakás. Orgonálásban magát képez-
heti; van az iskolában jő fiszharmónium. Köte-
lesség : I—II. osztály 20—2ö növendék tanítása, a 
főtanítót esetleg, ha akadályozva van, hivatali teen-
dőiben kisegíteni. Pályázatokat oki. vagy képezde-
végzett ev. ref. tanítók és tanítónők alulírott iskola-
széki elnökhöz küldjék. Kis Szabó Sándor, iskola-
széki elnök. (814—III—2) 

A h.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet egy 900 korona törzsfizetés, 100 korona lakbér 
illetménynyel és az állam által adandó 100 korona 
ötödéves korpótlékkal javadalmazott tanítónői állo-
másra. A megválasztottnak kötelessége a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület tanterve szerint, az egyház-
tanács vagy az iskolaszék által reá bizandó két, 
leányosztály — ez idő szerint I—II. osztály — taní-
tása; s azon esetben, ha az egybáztanács megbízza, 
az ismétlő-iskola tanítása külön díj nélkül. Megvá-
lasztott állandósítása egyévi sikeres működése után 
eszközöltetik; a tanítótestület kötelezett tagja. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles tanítónők. 
Kellően fölszerelt kérvények (oki., kereszti., orvosi 
és működési biz., s ha férjezett: esket, biz.) folyó 
évi julius 31-ig Győrffi József iskolaszéki elnök-lel-
készhez küldendők. Az állomás folyó évi szeptember 
1-én foglalandó el. Útiköltségül 20 kor. adatik. 
H.-M.-Vásárhely, 1901 julius 1. Az egyház elnöksége. 

(852—II—2) 
A szentmártonkátai ev. ref. harmadik tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : egyháztól 
200 korona, államsegély 600 korona, törvényszerinti 
korpótlék, tisztességes lakás. Kötelessége: a III—IV. 
vegyes osztály tanítása. Pályázati határidő augusztus 
10. Patonay üezső, lelkész. (842—II—2) 

K o v á c s i fiókközségben (Temesvármegye) I. osz-
tályú tanítói állásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 
a községtől 200 kor., 12 méter fa, lakás-fűtésre be-
szállítva, lakás hiányában 100 kor., lakáspénz, 476 kor. 
államsegély és a magas kincstártól kilátásba helye-
zett 5 hold kegyadományi föld. Pályázhatik augusz-
tus 10-ig oki. tanító és tanítónő, előbbi ismétlő, 
utóbbi női kézimunka-oktatásra köteles. A meg-
választott tartozik állását szept. l-jén elfoglalni. 
Folyamodványok az iskolaszéki elnökséghez külden-
dők Temes-Gyarmathára. (854—11—2) 

Érsekcsanád református tanítóságra pályázatot 
hirdet. Fizetés: nyolczvan korona ; tizenöt hektoliter 
rozs, kilencz hektoliter zab ; négy bécsi öl puhafa; 
28 hold föld (1200 •-ölével), adóját egyház fizeti; 
tandíj egy-egy gyermektől nyolczvannégy fillér, 25 
liter zab ; lakás. Az első évben, ha tanítónak úgy tet-
szik, mindezek helyett fizet az egyház pénztára egy-
ezel koronát, havi részletekben, meg természetbeni 
lakást. Kötelesség : I., II., III. népiskolai osztály veze-
tése. Rektor, lelkész akadályoztatása esetén, isteni 
tiszteleteknél, valamelyik helyettesítése. A kérvé-
nyek augusztus hatig református lelkészi hivatalhoz 
küldendők Érsekcsanádra, Pestmegye. (872—II—2) 

A jákfai r. kath. népiskolába osztálytanító keres-
tetik. Fizetése polgári évre 800 korona és bútorozott 
szoba fűtéssel. Kötelmei: egy osztályt és ismétlősö-
ket önállóan vezetni és a kántorságban segédkezni. 
Esetleg tanítónők is pályázhatnak Folyamodványok 
fölszerelve 1901 augusztus 20-ig Puli György plébános, 
iskolaszéki elnökhöz — Felső-Paty, Vasvármegye — 
küldendők. (827—III—2) 

Pályázat a dudari ref. Il-od tanítóságra. Fizetés : 
400 korona államsegélylyel 800 korona és egy szo-
bából álló lakás. Kellőleg fölszerelt kérvények julius 
28-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(907—II—2) 
A c sokva-ományi r. k. templomos, páros-község 

kántortanítói állomásra aug. l-re pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: páronkint 1100 lélek után 1 véka 
rozs, 20 kr. párbér, földespároktól 100 félszekér 
tűzifa, készpénz Egerből 32 frt, községtől 38 frt, 
tandíj 1 frt, 12 legszegényebb tandíjmentes, szabá-
lyozott stóla, kétszobás lakás, újításba véve lelkész-
beszállásjoggal, kétvékás kert új tanteremhely híjával, 
iskolát a tankötelesek fűtik, harangozóság külön 
van, 8 köblös prima szántóföld a lakás közelében, 
ebben 13 véka buza — 7 véka rozs — 8 véka tavasz-
vetés felesmívelésben, egy hold luczernavetés, legelő-
illetőség, egy hold rét. A két község gyermeke egy 
közös tanterembe jár. Személyes megjelenés előny. 
Kérvények Makra Péter plébánoshoz Sáta, Borsod-
megye, czímzendők. (874—II—2) 

Kiskovács i (Veszprémm.) ev. reform, kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése: lakás és 
kerten kívül 800 korona, mely föld, munka, termény 
és készpénzből áll. Nőtanító ideiglenesen alkalmaz-
tatik és egy hold földet az énekvezérnek átadni tar-
tozik. Pályázatok augusztus 8-ig, Mezőföldi ev. ref. 
esperesi hivatalhoz Balatonfő-Kajárra, küldendők. 

(887-11—2) 
A nagyszéke ly i reform, németajkú egyház 

egyik kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Ezen állomás nyugdíjba számítható javadalma össze-
sen 1536 korona 74 fillér. A fizetés áll készpénzből, 
gabonából, tűzifából, szántóföldekből, kert, tandíj és 
stólából. Ezekhez jön még 100 korona ötödéves 
korpótlék, tisztességes lakás a szükséges mellék-
épületekkel. Kötelessége : a megválasztottnak a har-
madik és negyedik osztályú fiú- és leánygyerme-
keknek (esetleg az iskolaszék rendelkezésére más 
két osztálynak) tanítása és a kántori teendőknek a 
másik kántortanítóval hetenkint fölváltva végzése. 
Pályázhatnak az orgonálásban jártas reform, vallású 
tanítók. Pályázatok augusztus tizenegyedikéig a 
nagytiszteletü esperesi hivatalhoz (Tengőd, Tolna-
megye) küldendők. Az állás szeptember hó elsején 
elfoglalandó. Keck Endre, ref. lelkész. (921 — 11—2) 

Az erdőtelki (Hevesmegye) férfitanítói állomásra 
augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
825 korona, lakbér czímén 120 korona. A megvá-
lasztott szept. 1-én köteles állását elfoglalni, mikor 
fizetése is folyósíttatik. Vass József, lelkész. 

(882—II—2) 
Alberti (Csanádm.j ev. egyház magyar és tót 

nyelvet bíró okleveles tanítót keres, ki a kántori 
teendőket is teljesíteni, s az ismétlő-iskolát is vezetni 
fogja. Fizetése : lakáson kívül 800 kor., mint kántor 
kap 5 köbm. fát, énekszós halottól 30 fill., búcsúz-
tató 2 kor., gyermek után csirke, szalma és offertorium. 
A kincstártól £ kat. holdat kaphat. Jelentkezni 
aug. 15-ig lelkészi hivatalnál. (916—11—2) 

Pályázat tutal reform, egyház negyedik tanítói 
állomására. Javadalma: 700 korona az egyháztól, 
100 korona államsegély, lakás, fűtés, takarítás. Aján-
latok augusztus 10-ig a lelkészi hivatalhoz intézendők. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

. (917 -II—2) 
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A sopronszováthi r. kath. osztálytanítói állásra , 

pályázat hirdettetik. Fizetése: képezde-végzettnek i 
600 kor., oklevelesnek 800 kor., külön szoba fűtéssel. 
Férfitanítók előnynyel bírnak. Kötelessége: a reábízott 
osztályt vezetni, az ismétlősök felét tanítani, a kán-
torságban segédkezni. Folyamodványok augusztus l-ig 
főtisztelendő Paár József plébános iskolaszéki elnök 
úrhoz Bágyogra küldendők. Megbízásból Oross Gábor, 
főtanító. (855—II—2) 

Felsö-Miskolczon a róm. kath. népiskolai tanítói 
állásra augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : 
1000 korona és 300 korona lakbér. Kötelessége: a 
reábízandó osztályok vezetésén kívül a kántortanítót 
akadályozás esetén helyettesíteni, miért is ebbeli 
képessége is okmánynyal igazolandó. Kérvények 
főt. Zábrátzky György elnökhöz küldendők. 

(949—II—1) 
Tornyosnémethi i ev. ref. kántortanító fizetése: 

25 hold szántóföld évi bérlete 660 korona, negyed-
évenkint előre fizetve. Államsegély 220 korona; 
30—35 tanítványtól, tandíj czímen (6 korona) 200 
korona; 9 hekt. vegyeséletnemü értéke 80 korona; 
10 köbméter kemény tűzifa, beszállítva 40 korona ; 
stóla? Jelenleg egyszobás lakás, míg a tervbevett 
építkezés be nem végeztetik ; melegkonyha, kamra, 
istálló, csűr, pincze. Pályázati határidő augusztus 
10. Kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. Hidas-Németi. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (951—1-1) 

Új fehértói reform, nagyobb tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: szabad lakás kerttel 
s melléképületekkel. 100 korona az egyház pénztá-
rából ; 700 korona államsegély; 40 korona a köz-
ségi pénztárból ismétlő-leányok tanításáért. Köteles-
sége : IV—VI. osztályú leányokat a tiszántúli ref. 
egyh. ker. tanterv szerint tanítani s ismétlő-leá-
nyokat oktatni. Kézimunka-tanítás. Pályázati határ-
idő aug. 3. Okmányok ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (952—1-1) 

Az újfehértói ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
üresedésbe jött kisebb leánytanítói állomására, 
melyre fi- és nőtanítók pályázhatnak. Fizetése: 
szabad lakás, melléképületekkel s kerttel. 12 hold 
szántóföld (1200 Ql-öl) 3 fordulóban használva, évi 
haszonbére 144 koronára tehető. Az egyház pénztá-
rából s alapítványok kamataiból 952'02 korona, 
melyből, ha nőtanító választatik 33 korona, mely 
legátus tartásért s lelkész helyettesítésért adatik, 
levonatik. Kötelessége : I—III. leány osztályoknak a 
tiszántúli egyházkerület tanterve szerinti vezetése 
Pályázati határidő aug. 3. Okmányok ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (952—I—1) 

B á g y o g i (Sopronm., vasúti állomás) róm. kath. 
iskolaszék osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Ha a folyamodó oklevéllel bír ez esetben a tanév 
alatt fizetése: 800 korona, államsegélylyel, oklevél 
hiányában pedig 600 korona; egy bútorozott szoba 
fűtéssel, tisztogatással. Kötelessége: az iskolaszék 
által megjelölt osztályban tanítani az egyházkerü-
leti tanterv szerint, az ismétlők oktatása és a kántor-
ságban való segédkezés. Pályázhatnak tanítónők is. 
Határidő: szeptember ,1. Kérvények az iskolaszék 
elnökéhez főt. Paár József plébános úrhoz küldendők. 
Magasházi István, iskolaszéki jegyző. (907—I—1) 

Á l iebl ingi (Temesm.) ág. hitv. evang. egyház-
község az újonan rendszeresített hatodik népiskolai 
tanítói állásra tanítót, vagy tanítónőt keres. Az 
állás fizetése az egyháztól: negyedévi részletekben 
250 korona, 2'/i hold szántó 50 korona értékben, 
24 korona tanítói nyugdíjilleték ; az államtól: 500 
korona. A tannyelv: magyar-német. Kántori szolgá-
lat nem kívántatik. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok julius végéig a lieblingi ág. h. ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (924—I—1) 

A morval ieszkói (Trencsénm.) ág. hitv. evang. 
egyházban okleveles tanító kerestetik. Fizetése: 
800 korona, lakás, fűtés. Kérvények mielőbb benyúj-
tandók Laczkó János evang. lelkészhez. 

( 9 6 8 - 1 - 1 ) 
Disznajoi (M.-Tordamegye) ev. ref. kántortanítói 

állomásra pályázat nyittatik. Fizetés: 1200 K, lakás 
és kert. Folyamodási határidő augusztus 5. Csiki 
Károly, ev. ref. lelkész. (950—I—1) 

Bottyáni (Zemplénin.) r. k. magyar kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 15*524 
khold jóminőségű föld kat. tiszta jövedelme 
100-88 korona (bérlet kapható 250—280 korona). 
Párbér 7 mm. 70 korona. 2 öl tü/.ifa vagy 16 korona. 
Legelő 2 dbra 16 korona. Templom-pénztárból 
42 korona. Stóla 84 korona. Tandíj 70—80 tank. 
után 110 korona. Alapítványból 24*62 korona. Állam-
segély 294 korona. Összes 757 korona. Új 2 szoba, 
konyha, kamarából álló lakás istállóval, csűr kerttel. 
Tanterem fűtése a gyermekek által. Határidő augusz-
tus 12. Kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(U. p. Bély.) ( 8 8 1 - 1 - 1 ) 

Nagymétóságú gróf Csekonics Endre úr torontál-
megyei) zsombolyai uradalma Julia-majorjában levő 
magán elemi pusztai népiskolában egy tanító f. évi 
szeptember 1-vel fölvétetik. Díjazás: nőtlen tanító 
részére havi 40 korona készpénz és (mosás kivételé-
vel) teljes ellátás; nős tanító részére havi 80 korona 
készpénz, lakás és fűtés. Az állás tanév végén köl-
csönösen fölmondható. Pályázatok f. évi augusztus 
15.-ig az uradalmi igazgatósághoz Zsombolyára 
intézendők. Zsombolyán, 1901 julius 12-én. Az 
uradalmi igazgatóság. (888—II—1) 

Regö lybe (Tolnám.) r. kath. magyar osztály-
tanító kerestetik. Fizetése : 600 korona, egy bútoro-
zott szoba ágynemű nélkül, hiányzó szoba, '/< hold 
kert helyett 200 korona. Fűtést, takarítást kántor-
tanítótól díjtalanul kap. Kötelességei: III—VI. fiú-
osztályokat tanítani, gyermekeket templomba vezetni, 
kántorságban segédkezni. Csak okleveles férfitanítók 
pályázhatnak. A megválasztott állását tanév alatt 
hasonló állással föl nem cserélheti. Kérvények 
Regölybe Francsics Pál iskolaszéki elnök czímére 
augusztus 10-ig küldendők. (923—I—1) 

Az abaújaszalói (pósta Szikszó) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
50.076 Q-öl szántó- és rétföld, kegyúrtól 25 korona 
20 fillér, 6 köböl rozs, 6 öl hasábfa, párbérből 20 
köböl rozs és 32 korona, stóla 32 kor. misékből 34 
korona, gazd. ismétlőért 100 korona s korpótlék. 
Van 2 szoba, konyha, kamara, a szükséges mellék-
épületekkel és kerttel. Kérvények a plebánia-hiva-
talhoz küldendők. Választás és próbaéneklés augusz-
tus 12-én lesz. (925—II—1) 

Bars-Taszáron a r. kath. segéd-kántortanítói 
állás betöltendő. Javadalma : 400 K., élelmezés, búto-
rozott szoba fűtés-, takarítással. Levelekre azonnal 
válaszol Török László, kántortanító. (926—III—1) 

Zsitvaujfalu (Barsmegye) róm. kath. felekezeti 
népiskolánál egy osztálytanítói állás megürült. Fize-
tése 600 korona a községtől egy öl fa, bútorozott 
szoba, ha képesített 200 korona államsegélylyel 
800 korona. Tanítási nyelv: tót-magyar. A kérvények 
iskolaszékre czímezve, e folyó év aug. 20-ig Molnár 
Gyula főtanító, iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. Az 
állás szept. 1-én elfoglalandó. (927—1 — 1) 

Kóny, győrmegyei község róm. kath. iskolájához 
2 okleveles osztálytanító kerestetik. Javadalom: évi 
800 korona, lakásul egy bútorozott szoba. Teendője: 
egy kijelölt osztály oktatása és szükség esetén egy 
ismétlő-osztályban és kántorságban való segédkezés. 
Kérvények és okmányok a kónyi róm. kath. iskola-
szék elnökségéhez f. hó 31-ig küldendők. 

( 9 5 7 - 1 - 1 ) 
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S z a k á i b a okleveles ev. ref. kántortanító kereste-
tik. Fizetése : 510 korona államsegélylyel 800 korona. 
Pályázatok augusztus 8-ig a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (958—1—1) 

Tardosi (Komárommegye) róm. kath. magyar-tőt 
tannyelvű elomi iskolánál két osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik augusztus hó 10-ére. Jövedelme : 
Lakás vagy 40 korona lakpénz és 800 korona kész-
pénz. Kérvények a tardosi iskolaszékre czímezve, 
Duschek János alesperes és plébánoshoz Tardosra 
küldendők. (959—1-1) 

A zala-erdödi (u. p. Jánosháza) róm. kath. isko-
lánál az osztálytanítói állás lemondás folytán meg-
üresedvén, ezen állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 6C0 korona havi előleges részletekben, bútorozott 
szoba fűtéssel. Pályázhatnak okleveles férfi- és nő-
tanítók. Zongoraórákért mellékkeresetre számíthat. 
Fölszerelt kérvények f. év aug. 15-ig Badics István 
plébánoshoz küldendők. (961—III—1) 

Szanyban (Sopronm.) a róm. kath. iskolánál két 
osztálytanítói állás van üresedésben. Javadalmazás 
egyenkint 600 korona havi részletekben, bútorozott 
különszoba fűtéssel és takarítással. Az állás tanévben 
el nem hagyható. Kérvények augusztus 14-ig az 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. (962—I—1) 

A. nemsova l áll. segély, róm. kath. iskolánál, két 
okleveles tanítói állomás betöltendő. Fizetés egyen-
kint : az államtól 740 korona, községtől 60 korona, 
lakbér czímén 140 korona, tanterem fűtésére 40 ko-
rona, tisztogatásra 20 korona és kertilletmény czímén 
20 korona. Csak oklevelesek pályázhatnak. Választás 
augusztus hó 12-én tartatik meg, de fizetés csak 
szeptember 1-étől folyósíttatik. Hreuszik Ferenez, 
iskolaszéki elnök. (963—I—1) 

Pályázat a kajászó-szt.-péteri ref. II-od tanítói 
állásra. Fizetés : 800 korona, egyszobás lakás. Köte-
lessége : az I—III. vegyes osztályok tanítása, kántor-
ságban segédkezés. Útiköltségre kap 12 koronát. 
Okleveles tanítók kérvényeiket aug. 20-ig Tatay 
Lajos ref. lelkészhez küldjék. (964—II—1) 

A t iszafüredi ref. egyház pályázatot hirdet I-ső 
fi- és leányosztály-tanítói állásra. Fizetés 800 korona 
államsegély, 200 korona lakpénz. Kérvények Csánki 
Benjámin ref. lelkészhez küldendők aug. 8-ig. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. (965—II—1) 

A várpalotai reform, egyház II-od tanítói állá-
sára aug. 4-ki határidővel pályázat hirdettetik 
Javadalom: 800 korona államsegélylyel, törvény-
szabta lakás. Csakis evang. reform, vall. okleveles 
tanítók pályázhatnak. Pályázók kérvényüket alul-
irotthoz küldjék. Szokó István, iskolaszéki elnök. 

(966—II-1) 
Tót-Megyerre egy — esetleg több — r. kath. 

osztálytanítói állására pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 800 korona a községtől és államtél, egy 
bútorozott szoba. A tannyelv: magyar. Tót nyelvben 
jártasak és kántorsághoz készülők előnyben részesül-
nek. Határidő aug. 15. Iskolaszék. (973—1—1) 

A pándorfi horvát-magyar tannyelvű kath. nép-
iskolánál a II. és III. osztálytanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Az elsőnek javadalmazása: egy 
bútorozott szoba fűtéssel s 800 korona készpénzben. 
A másodiké : ugyancsak egy bútorozott szoba s 
600 korona törzsfizetés, azonkívül évi 800 korona 
kegydíj. Folyamodványok az iskolaszéki elnökséghez 
intézendők. (976—1—1) 

A hrustini és babini (Árva) róm. kath. tanítói 
állomásokra f. é. aug. 1-ére pályázat hirdettetik. 
A hrustininak a jövedelme: 600 korona készpénz, 
tűzifa és rendes lakás. A babininak pedig 800 korona 
készpénzben, terményekben és államsegélylyel együtt 
Tannyelv: tót-magyar. Képesített óvónők is pályáz-
hatnak. A kérvények főt. Klinovszky Ágost iskola-
széki elnökhöz Hrustinba küldendők. (971—1—1) 

Pályázat a fenesi ref. orgonistakántorfltanítóságrít. 
Javadalom kétszobás lakáson kívül: 80 tanköteles 
gyermek után tandíj = 360 korona; 18 kis hold föld 
haszonélvezete — 200; párbérből = 180; munkáltatás-
váltság = 5 2 ; községtől = 12; 15 hold erdő-és legelő-
illetőség ; stóla = 35, összesen = 839 korona. Alkal-
mas orgonista külön tiszteletdíjban részesül. Állás 
szeptemberig elfoglalandó. Pályázati kérvények aug. 
10-ig Nagy Márton lelkészhez Fenes (u. p. Belényes) 
küldendők. (977—1—1) 

Trencsénmegye omaszt inai ág. hitv. evang. tót-
magyar tannyelvű népiskolához képesített tanító 
kerestetik. Javadalma: szálláson és tüzelőfán kíviil 
900 korona. Okieves óvónők is pályázhatnak. Folya-
modványok szeptemberig Kiesz Károly iskolaszéki 
elnökhöz Zay-Ugróczra küldendők. (975—III—1) 

A sárközujlaki ref. kántortanítóságra aug. 10-ig 
pályázat nyittatik. Évi fizetése : 124 korona készpénz, 
20 köblös szántóföld, lakás 3 köblösnyi kerttel, 
6 köböl buza, 4 öl fa, tandíj, stóla, 424 korona 
államsegély és 100 korona korpótlék. Számíthat még 
a gazdasági ismétlő vezetéséért 100 koronára község 
pénztárából. Földek adóját tanító fizeti. Állomás 
szeptember elsején foglalandó el. Eredeti okmányok 
vétetnek figyelembe. Egyházi elöljáróság. 

( 9 8 4 - 1 - 1 ) 
Az óviz i róm. kath. fiókközség kántortanítói állo-

mására folyó évi aug. 30-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma a tavalyi hirdetésben (Melléklet a Nép-
tanítók Lapja 1900. évf. 30. számához) részletezett 
843 korona 62 filléren felül a rozsnyói kegyesalapít-
ványi pénztárból segélyképen 79 korona 80 fillér, 
Óviz községtől segélyképen 50 korona, beiratkozás-
kor egy-egy gyermek után további 36 korona ; össze-
sen 1009 korona 42 fillér, a szabályszerű koipótlékon 
és 36 (a tanterem fűtésére járó) ürkbm. kemény 
tűzifa megtakarítható részének értékén kívül. Tan-
nyelv : német-magyar, de kívánatos a tót nyelv bírása 
is. A megválasztandó az ismétlő-iskolában is köteles 
tanítani. Végleges kinevezésre csak nyilvános iskolá-
nál véglegesen alkalmazottak számíthatnak. A kér-
vények a.nm. földmívelésügyi ministeriumhoz (mint 
kegyúrhoz) czímezve, Svedlérre (Szepesmegye) alul-
irotthoz intézendők. Stromp József, plébános, iskola-
széki elnök. (987—1—1) 

A barabási (Beregmegye, póstahely) ref. másod-
tanítóság betöltendő. Fizetése: 1000 korona havi, 
esetleg negyedévi részletekben; egyszobás lakás. 
(Ha megnősül: a törvény szerinti lakás rendelkezé-
sére áll.) Kötelessége az alsó (I—II.) vegyes osztályok 
szakszerű vezetése, az ismétlős leányok oktatása s 
ha férfi választatik, a kántor szükségeseténi helyet-
tesítése. Orgonálásban gyakorolhatja magát. Csakis 
okleveles ferti- és nőtanítók pályázhatnak bezárólag 
augusztus 10-ig. Kérvények a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Megválasztott azonnal értesíttetik s állását 
szeptember l-ig köteles elfoglalni; iskolai évközben 
azonban el nem hagyhatja. (929 —I—1) 

A nadrág! vasipar-társaság tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: 1000 korona, szabad lakás 
fűtéssel. Kötelessége: a mindennapi iskola kijelölt 
osztálya, az iparos-tanoncziskola és torna - tanítás. 
Magyar-német nyelvre képesített nőtlen pályázók 
kérvényeiket augusztus hó 15-ig a nadrági vasipar-
társaság igazgatóságához Nadrágon intézzék. Zene 
és énekben különös gyakorlati képzettség meg-
kívántatik. (930-11—1) 

Kamocsai (Komárommegye) népiskolához harmad-
tanító kerestetik, Kötelessége: az első osztály és 
hetenkint egyszer leányismétlősök tanítása. Fizetése : 
800 korona havonkint előre; egyszobás lakás leg-
szükségesebb bútorzattal. Okleveles egyének folya-
modványaikat augusztus negyedikéig küldjék a lel-
készhez. (933—1—1) 
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tréberjéni (Szatmárm., u. p. Győrtelek) ev. ref. 
tanítói állásra pályázat nyittatik, aug. 10-ig. Okleve-
les férfi és női tanítók pályázataikat küldjék az ev. 
ref. lelkészi hivatalhoz. Fizetés: lakás, kerten kívül 
850 korona. (988—II—1) 

Tatárfalvai ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 900 korona pénz, ebből 742 
korona államsegély, tisztességes lakás házikerttel. 
Okleveles tanító pályázhat, pályázatok augusztus 
80-ig Tótfalvára, lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(Szatmármegye, pósta Csenger.) (931—III—1) 

A garam-szent-benedeki róm. kath. iskolánál 
tanítói állás betöltendő. Fizetése: községi pénztár-
ból 314 korona, kántortanítótól 306 korona és 2 öl 
fa, államsegély 152 korona, egy-szobás lakás. 
Határidő augusztus 15. Tanítónők is pályázhatnak. 
Dr. Haiezl Kálmán, plébános. (932—1—1) 

Egy róm. kath. vallású, okleveles segédkántor-
tanítót keresek, szeptember 1-től, május 31-ig. Fize-
tése : havi 30 korona, mosás, világítás, ágyneműn 
kívül, teljes ellátás. Zagyvarékas , 1901 julius 16. 
Boldizsár Pál, kántortanító. (934—1—1) 

Sár-Szent-Miklósra (Fehérmegye) ref. segéd-
tanító kerestetik. Fizetése : havonkint hatvan korona 
nyolcz hónapig, bútorozott szoba ágynemű nélkül, 
iütésre 20, ur,azásra 10 korona. Nők is pályázhatnak. 
Tanít októbertől. (935-1—1) 

Vághra (Sopronmegye) augusztus 10-ig két róm. 
kath. képesített osztálytanító kerestetik. Fizetés: 
egynek-egynek 800 korona állami segélylyel és 
bútorozott szoba vagy közös lakás megfelelő kár-
pótlással a külön szobáért. Kántorságban fölváltva 
segédkeznek. Állás évközben el nem hagyható. Iskola-
széki elnökség. (936—I—1) 

Füri (Komárommegye) róm. kath. másodtinítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 650 
korona készpénz havi előleges részletekben, egy 
bútorozott szobából álló lakás téli fűtéssel. Meg-
jegyeztetik, hogy 150 korona államsegély kérése 
folyamatban van. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. 
A megválasztott a kántorságban segédkezni tartozik. 
Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Kamozsay, főtanító. (937—I—1) 

Mozsgón (Szigetvár mellett, vasúti állomás) a 
községi iskolában az osztálytanítói állás megüresedett, 
melyre augusztus hó 6-ig pályázjit nyittatik. Java-
dalmazás : 800 (nyolezszáz) korona évi fizetés, egy 
bútorozott szoba fűtéssel. Csakis okmányolt kér-
vények lesznek figyelembe véve. Lejthényi Kálmán, 
iskolaszéki elnök. (940—11—1) 

A rajeczi (Trencsénmegye) róm. kath. kántor-
tanítói és egy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Kántortanító jövedelme mint tanítónak; 749 korona 
készpénzben ; 4 öl puhafa, 3/t mérős szántó; — mint 
kántornak díjlevél szerint pénzben, terményekben, 
stoláris jövedelem stb. 440 korona értékben. Lakás 
természetben, esetleg 160 korona ellenértékben. 
Tanítónő javadalma: 600 korona államsegély, 152 
korona községtől pénzben, 6 öl puhafa, lakás termé-
szetben, esetleg 120 korona ellenértékben. Köteles 
kézimunkát tanítani. Ha karénekesnek alkalmazható, 
külön 150 korona jövedelem. Fölszerelt pályázatok 
augusztus 5-ig alulírotthoz küldendők be. Kántor-
tanítói választáshoz, mely augusztus 6-án megejtetik, 
a pályázók személyes megjelenése szükséges. A 
megválasztottak szeptember 1-én kötelesek állo-
másaikat elfoglalni. Baross Károly, iskolaszéki elnök. 

(942 -II—1) 
Róm. kath. tanítói állást keresek! 34 éves s csalá-

dos vagyok, 3 képezdei és 3 évi jó működési bizo-
nyítványom van. (1902-ben teszek képesítőt.) Magyar, 
német és horvát nyelven beszélek. Szives megkeresést 
levélben kérek. Némedy József Majsára, p. Tolna-
Hidegkut. (947—1-1) 

A pelbárthidal ref. kántortanítói állásra, melynek 
föld, termény, készpénz s államsegélyből álló java-
dalma 800 korona, pályázat hirdettetik. A földek 
90 —100 koronányi összes adóját a tanító fizeti. 
Okleveles tanítók pályázati kérvényüket folyó évi 
augusztus 10-ig a ref. lelkészi hivatalhoz adhatják 
be. (U. p. Paptamási.) Az állás folyó évi szeptember 
1-én foglalandó el. (938—II—1) 

Az újv idéki ev. ref. egyház egyik rendes tanítói 
állására pályázatot hirdet. Évi javadalom : 1300 
(ezerháromszáz) korona havi előleges részletekben 
fizetve, mely összegből a nm. kultuszministeriuni 
határozata folytán 300 (háromszáz) korona lakbérül 
tudandó be. A legidősebb tanítónak közeli nyugdíjba 
menetele után kilátásba helyeztetik az évi 1000 ko-
rona törzsfizetésnek 100 (egyszáz) koronávali megja-
vítása. Ezenkívül az orsz. törvényben biztosított 
5-ödéves korpótlék. Stóla: énekszós halott után 
80 fillér, búcsuztatósért 2 korona 80 fillér. Köteles-
ségei: az egyháztanács, mint iskolaszék által kije-
lölendő osztály vagy osztályok önálló vezetése. 
Templomi orgonálás és temetési functiók végzése 
havonkint fölváltva Száraz Ferencz tanítóval. A leg-
idősebb tanító nyugdíjba menetele után mindezen 
functiók végzése hármójuk között fog megoszlani. 
A zsinati törvényeknek, valamint az egyházkerületi 
és egyházmegyei — tanítókra vonatkozó — statútu-
moknak szigorú és lelkiismeretes beosztása. A kel-
lően fölszerelt pályázati kérvények alulirt lelkészhez 
augusztus 10-ig küldendők be. A választás augusztus 
18-án tartatik. A megválasztott legkésőbb folyó évi 
szeptember 8-ig tartozik állását elfoglalni. Újvidék, 
1901 julius 15. Molnár Hugó, ev. ref. lelkész. Id. 
Jójárt János, egyházi jegyző. (939—I—1) 

A l iptó-vazseci ág. hitv. ev. egyház ezennel 
pályázatot nyit segédtanítói állomására, Köteles-
ség : a III. és IV. osztályt vezetni. Jövedelem: lakás, 
600 korona készpénz, tűzifa (kb. 200 korona), be-
iratási díj stb. (kb. 30 korona), összesen 830 korona. 
Bizonyítványokkal fölszerelt kérvények Okályi Viktor 
ev. lelkész czímére küldendők Liptó-Vazseere. 

( 8 2 2 - 1 - 1 ) 
A bohusz lavicz i (Trencsénm.) község, államilag 

segélyezett róm. kath. iskolája részére okleveles tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Javadalmazása: hitközség-
től 336 korona, államsegély 464 korona. Lakás: 
szoba, konyha, éléskamra. Tannyelv: tót-magyar. 
Az állomás szeptember elsejével elfoglalandó. Á fo-
lyamodványok augusztus 4-ig Ludvigh Gyula iskola-
széki elnök czímére Bossáczra (Vág-Ujhely mellett) 
küldendők. ^ (838—1—1) 

Szentantalfán (Zalamegye) az ág. hitv. evang. 
tanítói állás betöltendő. Javadalom: szép, három-
szobás, eserépzsindelyes lakás melléképületekkel, 
160 korona készpénz, 18'A mérő rozs, 50 korona 
tandíj, 6250 Q-öl szántó, rét, kert ; 5 öl fa, fél hold 
oltványszőllő, 372 korona államsegély. Pályázati 
határidő augusztus végéig. Állás elfoglalandó október 
20-án. Pályázatok a szentantalfai lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (943—1^1) 

A tá l lyai ev. reform, egyház kántortanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Évi javadalma : 1. Kész-
pénzben az egyház pénztárából havonkinti részletben 
fizetve 1119 korona. 2. Hat köblös szántóföldbérleti 
jövedelme 134 korona. 3. Szabó-Peck-alapítványból 
hat köböl gabona 72 korona. 4. Temetési jövedelem 
évi átlaga 50 korona. 5. Legeltetési és tüzifa-járan-
dósági jog 48 korona. 6. Lemeztető alatt 3 szobából 
álló lakás, konyha, kamara, istálló, borház bérleti 
értéke 300 korona. Összes javadalma = 1723, azaz 
egyezerhétszázhuszonhárom korona. Ezeken felül a 
megfelelő ötödéves korpótlék. Pályázati határidő 
1901 julius 30. Kérvények alulírotthoz küldendők. 
Hézser Emil, lelkész. (866—II—1) 
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Magasfalu (Hochstettno, Pozsonym., pósta hely-
ben) róm. kath. tót tannyelvű népiskolájánál pályá-
zat hirdettetik a Il-ik és államilag' segélyezett III. 
és IV. osztályú tanítói állásokra. A lí-od osztályú 
tanítói állás javadalmazása: a községtől utólagos havi 
részletekben pontosan fizetve 800 korona; 40 korona 
fára, elsőemeleti úrias lakás : két szoba, szép konyha, 
kisebb éléskamra, pineze, fél padlás az emeletes 
épületen és egy faszín — esetleg korpótlék. Jő ma-
gaviselet mellett egy próbaév leteltével, a próbaév 
beszámításával véglegesíttetik. A III. és IV. osztályú 
államilag segélyezett tanítói állások javadalmazása 
egyenkint: 1. államsegély 660 korona; 2. községtől 
110 korona, fizetve mint föntebb; 3. fizetésbe be 
nem számítható, de biztosan kijáró 40 korona fára 
a községtől; és 4. egy-egy szobából álló lakás a leg-
szükségesebbekkel ellátva — esetleg korpótlék. Ha 
nős tanító tanítónő nejével pályázik és megválasz-
tatik, akkor a, tanítónő a másodosztályú állással 
összekötött lakást és férje az evvel szomszédos szobát 
kapja — a tanítónő azonban kézimunkára, férje 
pedig, neje helyett is tornára köteles tanítani a 
gyermekeket. Kötelességek: egy osztályt és az 
ismétlő-iskolát az egyházi hatóság által megerősített 
tanterv szerint önállóan tanítani; a gyermekekkel 
templomba és egyéb egyházi szertartásokra eljárni; 
a kántoriakban szükség esetében a plébános meg-
hagyására segédkezni. Kívántatik keresztény életmód 
és szorgalom. Német nyelv és zene ismerete előnyös. 
A választás julius 28-án ejtetik meg. Az állások 
szeptember 1-én foglalandók el, mely naptól kezdve 
a fizetés is folyósíttatik. A folyamodványok főt. 
Gond Ignácz alesperes-plebános úrhoz Stomfára 
nyújtandók be. (853—1—1) 

Kavar án-szakuli gyárunkban keresünk egy 
okleveles, izraelita, nőtlen tanítót 10—14 gyermek 
mellé. Fizetés nyolezszáz korona egy tanévre és 
természetbeni lakás. Magyar és német nyelvben 
jártas tanítók bizonyítványokkal fölszerelt folyamod-
ványait küldjék be augusztusig Nasehitz és Jakabfi-
hóz Temesvárra. (944—III—1) 

A nógrád-vadkerti róm. kath. elemi iskolánál 
megüresedett egyik tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik ; okleveles fi- avagy nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak ; előnyben részesülnek mindazáltal azok, 
kik a kántori teendőkben is kielégítő jártassággal 
bírnak. Javadalmi ellátás: az iskolaépületben létező 
szabad lakáson kívül, Vadkert községi pénztárból 
előleges negyedévi részletekben fizetendő 600 korona, 
az illetőnek saját szükségletére 4 köbméter kemény 
tűzifa, és államsegély évi 180 korona összeg. A kér-
vények benyújtandók f. évi augusztus 15-ig helybeli 
iskolaszéki elnökséghez Farkas Mihály cz. kanonok, 
esperes-plebános nevére. Vadkert — Nógrádm. — 
pósta helyben. Az iskolaszék. (948—III—1) 

Balaton-Magyaródra okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése: tanévre 300 korona, reggeli, ebéd, va-
csora. Szoba fűtéssel. Államsegélyért folyamodva van. 
Kötelessége: az I—II. és ismétlő osztályok tanítása 
s a kántorságban való segédkezés. Az állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Kérvények Kis-Komáromba (Zala) a 
plébániára küldendők. (979—1—1) 

Leányfa lva (Beregm., Munkácstól egy órányira) 
községi iskolájához róm. kath. kántortanítót keres. 
Fizetése: 800 kor., lakás, kert, tűzifa. Tannyelv: 
magyar-német. Pályázati határidő aug. 20. F.-Schön 
born, p. Munkács, 1901 julius 18. Komka Gyula, pleb., 
iskolaszéki elnök. (978—1—1) 

A h e g y m e g i reform, egyház (Borsod, pósta Lak) 
a kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: egyszobás lakás, föld, rét, tandíj, állam-
segélyben 800 korona. Pályázati kérvények oklevéllel 
augusztus 10-ig küldendők a lelkészi hivatalhoz. 

(990—1-1) 

A kethely i (Szent-Gotthárd mellett) kath. segéd-
tanítói állásra aug. 20-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tése: 8 hónapra 600 korona, bútorozott szoba, fű-
téssel. Kötelessége: egy osztályt tanítani; kántori 
teendőkben segédkezni. Kérvények Rigó Zsigmond 
esperes úrhoz küldendők. U. p. Szent-Gotthárd. 

(960—11-1) 
A németladi anyaegyház kántortanítói állására 

pályázatot hirdetünk. Javadalom : lakás három szo-
bával, minden mellékhelyiségeivel; kert — 24 K ; 
belsőség — 40 K ; két hold rét — 100 K ; két hold 
tengeri = 100 K ; két hold buzatermény = 164 K ; 
erdő- és legelőilletőség = 30 K ; párbér k. b. = 
450 K; tandíj = 200 K; ismétlőkért = 80 K ; 
egyházi alapítvány = 47 K 50 f ; misékért 43 K 
20 f ; stóla 33 K ; mellékjövedelem 100 K. Tan-
nyelv: magyar, egyesekre német. Választás augusztus 
10-én. Személyes megjelenés kívánatos. Osvald Péter, 
esperes-plebános. Német-Lad (Somogym.). 

(970—1-1) 
Borszörcsöki kath. iskolaszék lakás, fűtés, taka-

rításon kívül 800 koronával javadalmazott osztály-
tanítói állásra hirdet pályázatot aug. 15-re. Okle-
veles tanítók kérvényeiket Kálmán József plébános-
hoz küldjék Somlyó-Vásárhelyre. (974—1—1) 

A komlódtótfalui ev. ref. kántortanítóságra folyó 
év aug. 15.-ig pályázat hirdettettik. Kötelessége 
6 osztályú és ismétlő vegyes iskola vezetése. Tem-
plomi éneklés. Fizetése, ha a nagyméltóságú vall. 
közokt. minister úr 354 korona államsegélyt részére 
utal, megközelítőleg 800 korona. Pályázatokat ref 
okleveles tanítónőktől, óvónőktől s végzett képez-
dészektől is elfogad Lossonczy Gusztáv, ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (928-III—1) 

Kis-Orosz (Torontálm.) államilag segélyezett közs. 
népiskolájánál a magyar-német tannyelvű osztályhoz 
pályázat hirdettetik. Fizetés a községtől: 31 '25 hekto-
liter tiszta buza hazaszállítva; 12 köbméter 
kemény tűzifa hazaszállítva, melyből a tanterem is 
fűtendő ; az iskolaszéktől 352 korona, szabad lakás, 
áll 2 szoba, konyha és pinczéből, kert, vagy ennek 
hiányában megfelelő kert-illetmény ; ötödéves kor-
pótlék. Kötelességek: a mindennapi és 'ismétlő-
iskolában tanítani és a német kántori teendőket 
végezni; nevezetesen: minden harmadik vasárnap, 
minden kettős ünnepen s a máskor is előforduló 
kis és nagy miséken orgonálni és énekelni. 620 
lélek után a következő stóladíj : 1. hirdető czédula 
40 fillér; 2. énekes nagy mise 104 fillér; 3. koporsós 
requiem 104 fillér; 4. halottas vecsernye 104 fillér; 
5. kis temetés (latin és német énekkel) lí>0 fillér; 
6. kis temetés palásttal 200 fillér; 7. kis teme-
tés zenével 250 fillér ; 8. nagy temetés palást nélkül 
200 fillér; 9. nagy temetés palásttal és requiemmel 
400 fillér; 10. nagy temetés zenével 450 fillér. Pályá-
zati határidő 1901 augusztus 19. Kérvények főtisz-
telendő Ambrus József iskolaszéki elnök úrhoz kül-
dendők. Kis-Orosz, 1901 julius 16-án. Wolfram Nándor 
róm. kath. magyar kántortanító és iskolaszéki'jegyző. 

(953—1—1) 
A fertös-aimási ev. ref. egyh. orgonista-tanítói 

állásra pályázatot hirdet. Évi javadalom : 320 korona 
készpénz évnegyedenkint fizetve; 18 köböl buza; 
8 szekér széna, 6 öl fa, két köblös föld szántva; 
6 darab marhára, két sertés és ez utóbbi szaporu-
latára legeltetés (mi 48 koronáért eladha'ó), 60—70 
v. szemes tengeri s ugyanannyi csirke tandíjban ; 
stóla; ötödéves korpótlék. Köteles megválasztott 
tanító hetenkint két délután az ismétlő-iskolásokat 
tanítani. Pályázati határidő augusztus 8. Az állás 
elfoglalandó augusztus hó 27-ig. Lakás : 3 szobával, 
pinczével, kerttel természetben. Tegze László, iskola-
széki elnök. F.-Almás (u. p. Kökönyösd). 

( 9 5 6 - 1 - 1 ) 



- V I I — 

Pályázat a makói ev. ref. egyházban három ideig-
lenes tanítóságra. Fizetés: két állás után egyenkint 
évi 900 korona, 2 öl puhafa, szabadlakás évenkint 
kétszeri tisztogatással, kerttel. Egy állás után évi 
900 korona. 2 öl puhafa helyett 20 korona. Egy 
szobából álló lakás. Mindhárom állás egy évig ideig-
lenes, azonban a most alkalmazandó tanítók a kivánt 
sikeres egyévi működés után a rendes tanítói maga-
sabb fizetéssel állandósíttatnak. Fölszerelt pályázati 
kérvények f. év augusztus l-ig az ev. ref. iskola-
székhez küldendők. (859—II—1) 

A kunhegyes ! ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
az I-ső és II-dik fitanítói állomásokra. Fizetés: az 
I-ső osztálynál: Lakbér: 100 korona. Készpénz: 368 
korona. Gyűlt buza-árpa ezidőszerint megváltva 510 
korona. Naturálék váltsága 35 korona 56 fillér, l'/s 
öl tűzifa. 8 kat. hold szántóföld, adóját az egyház 
fizeti. A fizetés évnegyedenkint történik; a IL-ik 
osztálynál: ugyanaz, mint az I-ső osztálynál, csak a 
készpénzfizetés kevesebb 90 koronával. Kötelesség: 
az osztályok tantervszerinti vezetése. Urvacsora-
osztáskor bortöltögetésnél segédkezée. A kellőleg 
fölszerelt kérvények alulírotthoz augusztus 3-ik 
napjáig adandók be. Megválasztottak egy évi sike-
res próbaév után állandósíttatnak. Állomásaikat 
szeptember 1-ső napján tartoznak elfoglalni. Egy-
háztanács föntartja magának a jogot, hogy meg-
választottakat belátása szerint, esetleg más osztályok 
vezetésével bizza meg fizetésök épségben tartása 
mellett Kunhegyes, 1901 julius 15. Sarkadi István, 
iskolaszéki elnök. (955—1—1) 

A csal lóköz-várkonyi róm. kath. II. tanítói 
állomásra f. évi aug. 15-ig terjedő határidővel 
pályázat hirdettetik. Fizetés polgári évre 800 korona. 
Lakás: egy bútorozott szoba előszobával. Köteles-
ségei : az I. és II. egyesített osztály vezetése, az 
ismétlők tanítása és férfinél a kántoriakban való 
segédkezés, melyért azonban külön díjazás nem jár 
úgyszintén az ismétlő-oktatásért sem. Pályázhatnak 
okleveles férfi- és nőtanítók. Kérvények ft. Huszár 
Gyula iskolaszéki elnök úrhoz intézendök. Az iskola-
szék megbízásából: Erdődi Ferencz, főtanító. 

(980—1—1) 
A sátoraljaújhelyi (Zemplénm.) róm. kath. el. 

fiúiskolánál egy tanítói állomás betöltendő. Fizetése 
egy polgári évre lakásbérrel együtt 1000 korona. 
Kötelessége : az iskolaszék által kijelölendő osztály 
vezetése s a kántort betegsége vagy hivatalos aka-
dályoztatása esetén a tanítás rendes idején kívül 
helyettesíti. Oklevéllel s ha a pályázó már működő 
tanító ; szolgálati bizonyítványokkal fölszerelt kér-
vényét a róm. kath. iskolaszékre czímezve, folyó évi 
szeptember 4-ig alulirott iskolaszéki elnökhöz küldje 
be. A megválasztott köteles állását szeptember 15-ig 
elfoglalni s azt a tanév folyamán el nem hagyhatja. 
Sátoraljaújhely, 1901 julius 19. Katinszky Géza, 
plébános, iskolaszéki elnök. (983—1—1) 

Cseténybe (Veszprémin.) ev. ref. másodtanító 
szükséges. Javadalom : 800 korona havi részletekben ; 
40 korona körül a más vallásúak tanításáért; egy-
szobás lakás bútorozva, melynek fűtéséhez a gyer-
mekek által hordott fa fölöslegét fölhasználhatja. 
Tanítja az I—II. osztályt. Pályázhatnak okleveles 
tanítók és tanítónők. Kérvények aug. 11-ig a lel-
készi hivatalhoz küldendők. (993—II—1) 

Nagy-Szalatna (Zólyommegye) községében meg-
üresedett róm. kath. kántortanítói állomásra f. é. 
augusztus hó 12-ére pályázat hirdettetik. Fizetése 
lakáson kívül 1200 korona különféle czímek alatt. 
Okleveles kántortanítók a fönti napon reggel 9 óra-
kor megtartandó próbára megjelenni tartoznak és 
folyamodványaikat pedig Csutkay István esp.-plebá-
noshoz augusztus 10-ig küldjék be. Brix Sándor, 
isk. jegyző. ( 991 -1 -1 ) 

Geczelfalvai (Gömörm.) megüresedett ev. tanítói 
állomás jövedelme államsegélylyel és korpótlékkal, 
900 koronán felül van. Szép lakás. Tanköteles 20—24. 
Jelentkezhetni Batthó Mihály lelkésznél Geezelfalván. 

(981—1—1) 
A gencs i ev. ref. egyház (u. p. Mező-Terem, 

Szatmármegye, Nagy-Károlyhoz 6 kilométernyire, 
állami út mentén) I—Il-ik osztály tanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: 800 korona államsegély, 
havi előleges részletekben; jó lakás, kerttel. Pályá-
zati kérvényöket okleveles tanítók, tanítónők vagy 
óvónők — kik kötelezik magukat a tanítói oklevél-
nek 2 év alatti megszerzésére — folyó évi aug. 11-ig 
Kalmár Ferencz ref. lelkészhez nyújtsák be. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (985—1—1) 

A csorvási ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 557'32 korona; 10 hektó 
buza ; 10 hektó árpa ; temetési stóla; 12 métermázsa 
kőszén ; természetben jó lakás, kert. Tanít: minden-
napi és ismétlőket. Lelkészt némi díjazás mellett 
helyettesít. Orgonázásban némileg jártas, okleveles 
vagy végzettek kérvényeiket augusztus 15-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék. (994—III—1) 

Aka róm. kath. iskolaszéke II. tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Jövedelme: államsegély 584 korona, 
községtől 200 korona, bérelt bútorozott szoba, 4 
méter fa házhoz szállítva és fölvágva. Csak férfi-
tanítók pályázhatnak. Kötelessége I—II. osztályt 
vezetni, a kántoriakban segédkezni. Az állás szep-
tember 1-én foglalandó el. Hegedűs József, iskola-
széki elnök. (1000—I—1) 

Ajánlkozás. Egy Ill-ik évfolyamot jó sikerrel vég-
zett csurgói áll. tanítóképezdei növendék ajánlkozik 
bárhova segéd- vagy osztálytanítónak, esetleg nevelő-
nek. Jó családból való teljesen szegény árva kéri a 
megkereséseket szíveskedjenek Nyers Imre főtanító 
úrhoz Zala-Szántó (pósta helyben) küldeni. 

(1001—I—1) 
Bozóki plébániához tartozó c sákócz i magyar-tót 

tannyelvű róm. kath. tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelem: hitközségtől terményekben és 
szántóföldben 349 korona, államsegélyben 456 korona. 
2 Bzoba, kamra, istálló, konyha, kert. Pályázhatnak 
okleveles tanítónők és óvónők is. Választás napja 
aug. 12, állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Kérvények alulírotthoz küldendők. Novotny János, 
bozóki plébános, iskolaszéki elnök. (Hontm.) 

(1002—1—1) 
Bánfa lván (Borsodmegye) a községi tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: kényelmes 
lakás melléképületekkel, nagy kerttel. Mint tanító-
nak: 519 korona, melynek 800 koronáig kiegészítése 
a magas ministeriumnál tárgyalás alatt áll. Az ev. 
ref. felekezeti szolgálatokért: 400 korona, 16 méter 
fa, félházhelyutáni legeltetési jog. Csak ev. ref. val-
lású pályázhat Határidő aug. 17. Az okmányok 
Szűcs Ferencz iskolai elnökhöz küldendők. Bánfalva, 
1901 julius 23. (1003—II—1) 

Az eleki (Aradmegye) községi iskolánál előlép-
tetés folytán üresedésbe jö t t rendes tanítónői állásra 
augusztus hó 17-ére pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 800 korona fizetés, 200 korona lakátalány. 
A tanítás nyelve: magyar német. Csak róm. kath., 
hajadon tanítónők pályázhatnak, kik férjhezmenetel 
esetén állásukról lemondani kötelesek. Véglegesítés 
sikeres próbaév után történik. Kérvények Ádám 
József iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az iskolaszék. 

(1004—II—1) 
Veszprém-Oszlopon a kath. tanítói állásra 

augusztus 10-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 
korona; 4 méter f a ; kis szoba legszükségesebb 
bútorzattal. Kötelessége: vegyes osztályt, ismétlőket 
tanítani és kántoriakban segédkezni. Iskolaszék. 

(1005-1 -1 ) 
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A bégaszentgyörgyi községi elemi népiskolához, 
egy tanítónői állásra f. é. julius 30-ig pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás: szabad lakáson (házikeit 
hiányában évi 20 korona átalány) és 300 fii-öl pót-
kerten kívül évi 1000 korona törzsfizetés, 4 öl kemény 
tűzifa, 12 korona favágási és 10 korona irószeráta-
lány. Folyamodványok a közs. iskolaszékhez czím-
zendők. (995—1—1) 

A kölesei! (Tolnamegye) róm. kath. fiók egyház 
kántortanítói állásra f. évi julius hó 28-án d. e. 11 
órára választás útján pályázat hirdettetik. Java-
dalom : államsegély 400 korona 'A évi előleges 
részletekben. 21432/1600 hold szántóföld haszon-
élvezete jelenleg bérbeadva 83 kor. 32 fill. Templom-
kert, melyből évi tiszta jövedelem jelenleg 90 ko-
rona. Párbér páronkint 4 korona, jelenleg 40 pár 
van. Tandíj tanulónkint 4 korona, jelenleg 25 tanuló 
van. Ismétlő-iskola tanításáért a községtől 66 kor. 
68 fill. Tisztességes és kényelmes lakás melléképü-
letekkel és 179 öl házikerttel. A zenében képzettek 
előnyben részesülnek. Kötelessége : A rendes és 
ismétlő tanulók tanítása, minden templomi isteni 
tiszteleten úgy délelőtt, mint délután orgonálni és 
énekelni. Tannyelv: magyar. Kérvények a kölesdi 
róm. kath. iskolaszék elnökségéhez julius hó 28-án 
bezárólag beküldendők. Bereczk János, plébános, 
iskolaszéki egyházi elnök. (999—I—1) 

H I R D E T E S E K . 

A II-od polg., IV. és I. elemi osztályos három 
leányom mellé jövő tanévre olyan minden tekintet-

ben kifogástalan 

nevelőnőt 
keresek, ki a helyes, erélyes nevelés mellett az előírt 
tantárgyakat, női kézimunkákat oktatni, a német 
nyelvet correct beszélni és azt, valamint a zongorát 
haladóknak perfect. tanítani, sikeres vizsgát tetetni 
képes leend, 10 hóra 500 korona díjjazás és ellátás 
mellett. Ajánlatok Tasnád, N a g y József ügyvéd-

hez intézendők. (911—1—1) 

Uri család keres vidékre okt. l-re katholikus vallású 

nevelőt, 
(magyar-német nyelvű okleveles tanítót, vagy polgári 
iskolai tanárjelöltet) ki egy fiút az elemi osztályokon, 
egy lánykát pedig a polgári iskola négy osztályán 
fokozatosan átvezet, kívánságra nyilvánosan le is 
vizsgáztat. Fizetés: ha jól előhaladottakat zongorán 
oktatni képes havi 80 korona ; ellenkező esetben havi 
60 korona és uri teljes ellátás. Bizonyítvány-máso-
latokkal jelentkezhetni Kempf Sándor néptanítónál 

Vámos-Családon, Vasmegyébeu. 
(941 -I—1) 

] > I e g - , i e l e n t 
a magyar tanítók és tanárok együttes folyóirata, az 

Egységes Nemzeti Közoktatás, 
mely bátor szavú és tartalmas czikkei, irodalmi és 
egyéb rovatai folytán máris általános kedvelésben 

részesül. 
A szerkesztőség és kiadóhivatal Szombathelyen 

van. (Szerkesztő Beme Károly.) Egy évfolyam (12 
szép kiállítású havi füzet) előfizetési ára csak 8 ko-
rona, fél évfolyamé 4 korona. (864—n—1) 

Szíveskedjék mutatványpéld; nyt kérni é s e lő f i ze tn i ! 

Keres te t ik egy okleveles 

IsúwA nevelő (tanító) 
2 gyermekhez, egyik az I. elemi a második a III. 
elemi osztályba jár, tanévi 300 korona fizetés (mosás 
és ágyneműn kívül), teljes ellátással. Izraelita vallású 
előnyben részesül. Pályázótól az ajánlat, oklevél és 
működési bizonyítvány bemutatása kívántatik. Ben-
jámin Rezső, jegyző, Kis-Selyk (u. p. Nagy-Selyk, 

N.-Küküllőmegye). (945—1—1) 

r 
Állást cserélni 

óhajt egy állami vi léki tanítónő, szintén állami vidéki 
tanítónővel. Ballás Etelka, állami tanítónő. Kassa, 

Feketető-utcza 2. szám. (910—1-1) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P A J K B R E Z S Ő é s T Á R S A 
- m B U D A P E S T , NS&-

VIII. ker., József-kőrút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumaib is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend* 
szemek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronától följebb. 
» koi-otiriN i T s / . l e 1 c k l M ' i i ím. 

képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótállás. (247—52—19) 
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Elííiizetcsi felhívás 
a 

Néptanítók Lapjá-ra. 
— -

Előfizetési ár: 
Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 

Előfizetést pedig naptári év-
negyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen igazgatósághoz külden-
dők be. 

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

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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Pályázat a dudari ref. Il-od tanítóságra. Fizetés: 
400 korona államsegélylyel 800 korona és egy szo-
bából álló lakás Kellőleg fölszerelt kérvények julius 
28-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(907—11—1) 
A magyarbél i (Pozsonymegye) r. kath. népis-

kolánál tanító, illetve tanítónői állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 800 korona. Tannyelv: magyar. 
Ismétlő-iskolában tanítani és kántori teendőkben 
segédkezni köteles. Kérvények augusztus 15. főt. 
Kireliknopf Ferencz plébános úrhoz küldendők. 

( 8 4 7 - 1 - 1 ) 
A körmöczbányai községi óvodánál lemondás 

folytán megüresedett óvónői állomásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Ezen állomással 800 (nyolczszáz) 
koronányi havi előleges részletekben a városi házi 
pénztárból húzott évi fizetés, természetbeni lakás és 
szabad fűtés élvezete van egybekötve. A megválasz-
tandó óvónő állomását f. é. szeptember lió 1-én 
köteles elfoglalni, ellenkező esetben, ha távolmara-
dását nem igazolja, megválasztása érvénytelenné 
válik. Megjegyeztetik, hogy a megválasztandó óvónő 
az 1873. évi XXXII., illetve 1891. évi XLllI. t.-czikk 
értelmében az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámintézetbe 
föltétlenül belépni köteles. A folyamodók kötelesek 
végül az 1891. évi XV. t.-czikk, illetve a fönt hivatolt 
utasítás 13. §-ában megállapított képesítést, továbbá 
vallásukat, életkorukat, testi épségüket és családi 
állapotukat okmányilag igazolni, valamint nyelv-
ismer,'tűket kitüntetni. A kellőleg bélyegeit és ok-
mányolt pályázati kérvények f. é. augusztus hó 5-éig 
annál biztosabban benyújtandók, mert a kitűzőit 
határidőn túl érkezett, vagy kellően föl nem szerelt 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. Kelt 
Kürmöczbányán, 1901. évi julius hó 12-én. Burda 
Imre, iskolaszéki elnök. (900—1—1) 

A mezö-tarpai (Bereg) ref. egyház a nagyobb 
leányok tanitói hivatalára pályázatot hirdet. Fizetés : 
pénz az egyháztól négy részletben 560 korona. Tan-
díjból 200. Hat öl fa 90. Két szekér széna 20. Egy 
legeltetési jog 10. Három darab föld 40. Összesen 
920. Lakás kerttel. Kötelesség: tanítani a tiszántúli 
tanterv szerint a 3 — 6. osztályt s az ismétlősöket. 
Ha nőtanító lesz elválasztva, a két felső osztályban 
kézimunkát is tanítani, ha pedig férfi, szükség esetén 
a két kántort helyettesíteni. Az állást szept. 1-én 
kell elfoglalni. A pályázati kérvények s okmányok 
aug. 2-ig Simon Andor lelkészhez küldendők. 

( 8 6 3 - 1 - 1 ) 
Ózd (Borsod) segédtanítói állás 360 korona és 

teljes ellátás. Osztatlan iskolát vezet. Férfiak, nők 
pályázhatnak. Róm. kath. iskolaszék. (869—l—1) 

Róm. kath. segéd-kántortanító kerestetik. Köteles-
sége : a kántorságban teljes jártassággal helyettesíteni 
és az első osztályban tanítani. Fizetése: havonkint 
14 frt, mosás és világításon kívül, teljes ellátás. 
Zemplén-Tállya. Pusztay Mihály, kántortanító. 

(870—1—1) 
Pályázat. Felső-Hámori róm. kath. plébániához 

tartozó Zsarnócza-Kohó (Barsm.) fiókköz.-ég róm. 
kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi 
javadalma: 600 korona, tisztességes lakás, házikert 
és fa. Kötelessége: I—VI. vegyes iskolát vezetni és 
az ismétlőket tanítani. Tannyelv : tót-magyar. Okle-
veles tanítónők is pályázhatnak. Oklevéllel fölsze-
relt folyamodványokat a zsarnóczai m. kir. tek. 
erdőhivatalra czímezve, f. é. augusztus hó 2.-ig 
alulirotthoz küldjék be. Matejcsik János, plébános. 

(836—1—1) 
A borzsovai (Beregmegye, utolsó pósta Nagy-

Muzsaly) ev. ref. egyház kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés — 174 korona államsegélylyel — 
800 korona. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Boros Sándor, lelkész. (894—1—1) 

A hajdúböszörményi ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet egy tanítónői állásra. Fizetése: 800 korona 
törzs-, 240 korona lakpénz s az állami segélyből 
nyerendő 100 korona ötödéves korpótlék. Kötelessége 
azev.ref.iskolaszék által megjelölt osztály, ill.osztályok 
önálló vezetése. Állás 1901 augusztus hó 26-án fog-
lalandó el; keresztlevél- s oklevél-melléklettel ellátott 
kérvények 1901 julius 26-ik napjáig alulírott lelkész-
hez adandók be. Elválasztott költözködési költséget 
nem kap. Szolnoky Gerzson, lelkész-elnök. Somossy 
Béla,l főgondnok. (773-1—1) 

A bajsai róm. kath. népiskolánál a tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetése: a) 800 korona 
havi előleges részletekben; bj 24 korona fűtési és 
kert-átalány ; c) természetbeni lakás. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztályokat vezetni, az 
ismétlő-iskolásokat minden külön díjazáB nélkül 
tanítani. Pályázati határidő f. évi julius hó 31. Az 
állás szept. 1-én foglalandó el. A pályázni szándékozók 
kérvényüket a bajai róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
ft. Balassy Endre t. kanonok, ker. esperes úrhoz 
Kis-Hegyes (Bácsm.) küldjék be. Bajsán, 1901 julius 
hó 6.-án. Százmán Károly plébános, iskolaszéki elnök. 

( 7 7 9 - 1 - 1 ) 
A c sokva-ományi r. k. templomos, páros-község 

kántortanítói állomásra aug. l-re pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : páronkint 1100 lélek után 1 véka 
rozs, 20 kr. párbér, földespároktól 100 félszekér 
tűzifa, készpénz Egerből 32 frt, községtől 38 frt, 
tandíj 1 frt, 12 legszegényebb tandíjmentes, szabá-
lyozott stóla, kétszobás lakás, újításba véve lelkész-
beszállásjoggal, kétvékás kert új tanteremhely híjával, 
iskolát a tankötelesek fűtik, harangozóság külön 
van, 8 köblös prima szántóföld a lakás közelében, 
ebben 13 véka buza — 7 véka rozs — 8 véka tavasz-
vetés felesmívelésben, egy hold luczernavetés, legelő-
illetőség, egy hold rét. A két község gyermeke egy 
közös tanterembe jár. Személyes megjelenés előny. 
Kérvények Makra Péter plébánoshoz Sáta, Borsod-
megye, czímzendők. (874—II—1) 

Pályázat. A miskolcz i izr. „Erzsébet" iskolánál 
f. évi szeptember 1-én egyenkint 1000 kor. törzs-
fizetéssel, 240 kor. lakbérrel és a törvényes ötödéves 
korpótlékkal díjazott 2, esetleg 3 újonan rend-
szeresítendő segédtanítói állás töltendő be, egyelőre 
1 próbaévre. Pályázhatnak olyan okleveles tanítók, 
kik valamely nyilvános iskolánál legalább 1 év óta 
mint tanítók már működtek, a magyar és német 
nyelvet szóban és Írásban teljesen bíiják, és a héber 
tantárgyakban is kellő jártasságot mutathatnak fel. 
Pályázók szíveskedjenek kellően felszerelt és családi 
értesítővel is ellátott folyamodványaikat folyó évi 
augusztus hó l-ig a miskolczi izr. hitközség jegyzői 
hivatalába küldeni. A választás előzetes próbaelőadás 
után fog megejtetni. Miskolcz, 1901 julius hó 12-én. 
Az iskolaszék nevében: Dr. Ixel, iskolaszéki elnök. 
Bráver, iskolaszéki jegyző. (f-90—I—1) 

A debreczeni róm. kath. elemi iskolánál egy, 
lemondás folytán megüresedett, fitanítói állomásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazása : 1000 korona 
törzsfizetés, nőtlennek 240, nősnek 400 korona lakbér-
illetmény, 12 köbméter kemény tűzifa és a törvényes 
ötödéves korpótlók. Pályázati kérvények főtisztelendő 
Molnár Dezső, h. igazgató úrhoz f. évi augusztus 
l-ig nyújtandók be. Áz állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Dr. Wolafka Nándor, iskolaszéki elnök. 

(892-1—1) 
A töv i s fa lva i (Beregm.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 2 szobás 
lakás, konyha, kamara, gazdasági épületek; 790 kor. 
készpénz, 10 öl fa beszállítva, 10 hold föld, és 
stóla 20—30 korona. Pályázatok julius 31-ig Szalay 
Sándor espereshez küldendők Beregszászra. 

( 9 0 1 - 1 - 1 ) 



Hevesre oly róm. kath. okleveles tanító keres- i 
tetik, ki a kántorságban is képes segédkezni. 
Teendői: az első fiosztály vezetése, ismétlök okta-
tása évi sorrendben, s a kántornak segédkezni. 
Fizetése: 400 kor. havonkint előre, 10 kor. irodai 
átalány. Teljes ellátás, világítás és mosás nélkül, 
melyre 20 kor. adatik. Szobájában fisharmonium. 
Ev kezdete szept. 1. Kérvények: Főtiszt. Pnchlin 
Kázmér, esp.-pleb. úrhoz küldendők. (890—I—1) 

A závocti róm. kath. magyar-német osztálytanítói 
állomásra julius 31-ikéig pályázat nyittatik. Java-
dalma : egy szobából álló, a legszükségesebb búto-
rokkal fölszerelt szoba, egy öl fa, 730 korona, ebben ; 
benne van a második szoba, konyha, egy negyed hold 
kert váltsága. Csak okleveles tanítók és tanítónők 
pályázhatnak Závodra, posta Kis-Vejke, Tolnamegye, 
az iskolaszéki elnökséghez. Évközben az állomás 
csak önálló kántortanítói állomással cserélhető fel. 

(897—1—1) 
Gyöngyöspata (Hevesm.) A róni. kath. iskola-

szék pályázatot hirdet aug. 3-ig tanítói állásra. 
Jövedelme: 666 kor. 68 fill. Lakás. Földhasználat 
4454 n -ö l . Iskola-fűtésre 3 öl fa. Államsegély 80 kor. 
engedélyezve. Tanít egy osztályt, segédkezik szükség 
esetben a kántornak, s helyette, míg változás nem | 
lesz, tanítja az ismétlőket, kitől ezért kap évi 50 kor., 
s ha gazdasági tanfolyamra képesített, tiszteletdíjra 
számíthat az államtól. (895—1—1) 

A t isza-palkonyai (Borsodm.) róm. kath. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése 800 korona, 
(melyből 662 kor. államsegély). Lakása áll 2 szoba, 
éléskamra és konyhából. Van 200 Q-öles házikert 
és istálló. A tanterem fűtésére 50 koronát kap. 
Okleveles róm. kath. tanítók és tanítónők kérvényei-
ket aug. 10-ig Vágásy Gyula lelkészhez küldjék be, 
Tisza-Palkonyára. (893—1—1) 

Pályázat hirdettetik az égerszögi ev. ref. kántor-
tanítói állásra. Jövedelme: föld, életnemü és kész-
pénzben hivatalos felvétel szerint 690 korona. 
Pályázati határidő aug. 1. A pályázatok a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. U. p. Jósafő, Abauj-Toma. 

(902—1—1) 
Kiskovács i (Veszprémm.) ev. reform, kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás és 
kerten kívül 800 korona, mely föld, munka, termény 
és készpénzből áll. Nőtanító ideiglenesen alkalmaz-
tatik és egy hold földet az énekvezérnek átadni tar-
tozik. Pályázatok augusztus 8-ig, Mezőföldi ev. ref. 
esperesi hivatalhoz Balatonfő-Kajárra, küldendők. 

(887 — 11—1) 
A s zászváros i (Hunyadm.) ev. ref. Kún-kollé-

gium elemi iskolájánál állomás hirdettetik, melyen 
mind a kötelesség, mind a javadalom kettős termé-
szetű. 1. Egyik kötelesség az egyik osztálynak taní-
tása. Ezért a javadalom 800 korona törzsfizetés, 
120 korona szálláspénz s ez állomáson töltendő évek 
után korpótlék, megjegyezvén, hogy a megválasz-
tandó a kartársak közti senioratus sorrendjében 
majd az 1000, illetve 1200 koronás törzsfizetésbe 
lép elő. 2. Másik kötelesség a kántornak egyházi 
funkczióknál segédkezni általában véve vakáczión is. 
Ezért a javadalom 100 korona és a stóla. Meg-
jegyeztetik, hogy a kétféle köti lesség elválaszthatat-
lan s ki az egyikről lemond, azt a másiknál is 
lemondottnak kell tekinteni. Az állomást szept. 1-ére 
kell elfoglalni s ha az illető megfelel, egy év alatt 
állandósítást nyer. Csak kántorságra is képesített ev. 
ref vallásúak pályázhatnak. Pályázat határideje 
julius 29-ike. A folyamodvány, melyben a pályázó 
nős, vagy nőtlen állapota megemlítendő, kereszt-
levéllel és oklevéllel, állomásból pályázóknál szolgá-
lati bizonyítványnyal ellátva, a szászvárosi ref. Kún-
kollegium elüljáróságához czímzendő. Csűrös Pál, el j 
igazgató. (80b—I— 1) | 

A n a g y s z é k e l y ! reform, németajkú egyház 
egyik kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Ezen állomás nyugdíjba számítható javadalma össze-
sen 1536 korona 74 fillér. A fizetés áll készpénzből, 
gabonából, tűzifából, szántóföldekből, kert, tandíj és 
stólából. Ezekhez jön még 100 korona ötödéves 
korpótlék, tisztességes lakás a szükséges mellék-
épületekkel. Kötelessége : a megválasztottnak a har-
madik és negyedik osztályú fiú- és leánygyerme-
keknek (esetleg az iskolaszék rendelkezésére más 
két osztálynak) tanítása és a kántori teendőknek a 
másik kántortanítóval hetenkint fölváltva végzése. 
Pályázhatnak az orgonálásban jártas reform, vallású 
tanítók. Pályázatok augusztus tizenegyedikéig a 
nagytiszteletű esperesi hivatalhoz (Tengőd, Tolna-
megye) küldendők. Az állás szeptember hó elsején 
elfoglalandó. Keck Endre, ref. lelkész. (921 —II—1) 

Az abai (Fejérmegye) másodtanító fizetése 800 
korona, egy szobából álló lakás. Tanítja az I—11-ik 
osztályt. A másik tanító akadályoztatása esetén tar-
tozik őt helyettesíteni s az egyház irodájában segéd-
kezni. Pályázati határidő: augusztus 10. Aba, 1901 
julius 15. Labancz László, iskolaszéki jegyző. 

( 9 2 0 - 1 - 1 ) 
Izsán (Komáromm.) r. kath. tanítói állásra pályá-

zat hirdettetik. Javadalom: 700 korona, 2 méter fa 
és lakás. Kötelesség a kisebb osztály, valamint az 
ismétlősök rendes tanítása, kántorságban segéd-
kezés. Kérvények ft. Czenczik János plébános úrhoz 
augusztus l-ig küldendők. (899—I—1) 

Vécs községben, róm. kath. önálló tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 700 korona a köz-
ség pénztárából, évnegyedenkint előre fizetve. 2. 
Államsegély 68 korona. 3. Lakás: 1 szoba, konyha, 
kamra, pincze és 800 Cj-öl kert haszonélvezete. 
4. Ismétlősök után fejenkint 40 fillér. Tartozik a 
haladó osztályt és mindkét nembeli ismétlősöket 
oktatni; faiskolát kezelni, fanemesítésben a gyerme-
keket oktatni; a mindennapiakat templomba vezetni. 
Személyes megjelenés, kántori teendőkben jártasság 
előny. Okmányokkal fölszerelt kérvények a róni. 
kath. iskolaszék czímére, Vécs, Hevesmegye, u. p. 
Domoszló, augusztus 6-ig küldendők, a mikor a 
választás meg fog tartatni. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó, a mely időtől fizetése folyósíttatni fog. 
Megválasztott állását évközben el nem hagyhatja. 
Vécs, 1901. év julius 13-án. Salamon Nándor, kántor-
tanító, iskolaszéki jegyző. (898—I—1) 

A k is lomniczi ág. hitv. evang. anyaegyháznál 
a kántortanítói állás, nyugdíjaztatás következtében, 
megüresedvén, erre pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás: kétszobás lakáson, melléképületeken és ker-
teken kívül, készpénzben 336 kor.; tandíj minden 
iskolás gyermektől 2 kor. (80 - 90 gyermek); 12 öl 
hasábfa, melyből az iskola is fűtendő; azonkívül: 
rozs, árpa, zab, burgonya, len, széna, szalma, fuvar-
bér, stóla stb. körülbelül 500 kor.; legeltetési jog és 
ötödéves pótlék. A tannyelv: német-magyar. Okle-
veles tanítók kérvényeiket f. évi szeptember hó l-ig 
küldjék az alulírotthoz. Az állás f. év október hó 
1-én elfoglalandó. Alulírott szívesen bővebb felvilá-
gosítással szolgál. Kislomnicz (Szepesin., u. p. Podolin) 
1901 julius hó 10-én. Hajts Pál, evang. lelkész és 
iskoljis/.éki elnök. (886—l — 1) 

A lokezai 11-od, tyapesoi és vasz i lo i róm. 
kath. tanítói állomásokra, a melyek államsegélylyel 
kiegészítve 800 kor. fizetéssel természetbeni lakással 
járnak, folyó évi augusztus hó 7-ére pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak oly okleveles tanítók, tanítónők 
és óvónők, kik a tót nyelvben szóban és Írásban 
kellő jártassággal bírnak. Iskolaszékre czímzett kér-
vények Vojticsek József kei-, tanfelügyelő, plébános 
úrhoz Zakatnene-Klinbe intézendők. (903—I—1) 



Az erdőtelki (Hevesmegye) férfitanítói állomásra 
augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
825 korona, lakbér czímen 120 korona. A megvá-
lasztott szept. 1-én köteles állását elfoglalni, mikor 
fizetése is folyósíttatik. Vass József, lelkész. 

(882—II—1) 
Az angyalos i (Háromszékmegye) államilag segé-

lyezett községi iskolánál újonan rendszeresített 
református tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 800 korona, lakás és kert. Kellőleg föl-
szerelt folyamodványok, Havadtői Mihály lelkész, 
iskolaszéki elnökhöz julius végéig küldendők. 

(883-1 -1 ) 
A za laszentbalázs i községi iskolánál a kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. A megválasz-
tandó kántortanító köteles Börzöneze községben is 
a kántori teendőket elvégezni mindaddig, míg Bör-
zöneze másként nem intézkedik. Kántortanító fize-
tése : Szent-Balázs községtől készpénz 1000 korona, 
stoláris jövedelem 80 korona, 3 darab szarvasmarha-
és sertés-legeltetési jog 40 korona, 5 hold föld, rét 
80 korbna. Míg Börzönczén a kántori teendőket 
végzi, ezen községtől minden év november 1-én 
ötven korona készpénz, 3 mázsa rozs, '/< öl tűzifa. 
Pályázók okmányokkal fölszerelt kérvényüket folyó 
év augusztus 17-ig iskolaszékhez nyújtsák be. 
Választás Szent-Balázson, 1901. év augusztus hó 22. 
napján délelőtt 10 órakor fog megejtetni. A válasz-
tást orgona- és énekpróba előzi meg. Az állás szep-
tember elsején elfoglalandó. (904—I—1) 

A kis-paládi ev. ref. egyház újonan felállított 
11-dik tanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadal-
mazás : természetbeni ezélszerű lakás, az államtól 
740 kor., az egyház pénztárából pedig előleges félévi 
részletekben 60 kor., vagyis együtt 800 korona. 
Kötelessége a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint 
első és második vegyes osztály tanítása; akadályoz-
tatás esetén az első tanító helyett tanítás és minden-
nemű énekvezéri teendők végzése. Csak ev. ref. 
vallású okleveles férfi-tanítók pályázhatnak. Kellőleg 
fölszerelt kérvények julius 25-ig az iskolaszék 
elnökéhez (u. p. N.-Palád, Szatmármegye) küldendők. 
Nagy Elek, ev. ref. leltész, iskolaszéki elnök. 

( 7 5 8 - 1 - 1 ) 
Pályázat. Mikusócz áll. segélyezett róm. kath. 

iskolánál rendszeresített Il-ik tanítói állomás 800 kor., 
lakás, fűtés és házikertből álló fizetéssel augusztus 
hó végéig betöltendő. Okleveles, tót nyelvben jártas 
tanítók alulírottnál jelentkezhetnek. Pruszka, (Tren-
esénni.) Choeholus Bálint, esperes-plebános. 

( 9 1 3 - 1 - 1 ) 
A karvai tanítónői állásra augusztus 4-re pályázat 

hirdettetik. Fizetése 800 korona, ebből 672 korona 
államsegély. A kellően fölszerelt kérvények alulírott-
hoz küldendők. Dunamocs, 1901 julius 13. Zibrinyi 
Gyula, pléb., iskolaszéki elnök. (914 — 1—1) 

Szurdokpüspöki (Hevesm.) iskolájának Il-ik 
önálló tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 600 korona a községi pénztárból, 200 korona 
államsegély, 1 szobából álló lakás és fűtés. Köteles-
sége : a haladók és ismétlők oktatása 8 hónapi 
szorgalmi időn át. Pályázók oklevéllel fölszerelt 
kérvényüket julius 31-ig, az iskolaszéki elnök czímére 
küldjék. (915—1-1) 

Alberti (Csanádra.) ev. egyház magyar ós tót 
nyelvet bíró okleveles tanítót keres, ki a kántori 
teendőket is teljesíteni, s az ismétlő-iskolát is vezetni 
fogja. Fizetése: lakáson kívül 800 kor., mint kántor 
kap 5 köbm. fát, énekszós halottól 30 fill., búesuz-
tató 2 kor., gyermek után csirke, szalma és otfertorium. 
A kincstártól 5 kat. holdat kaphat. Jelentkezni 
aug 15-ig lelkészi hivatalnál. (916—II-1) 

A l epsényi ev. reform, egyház második tanítói 
állására pályázat nyittatik. Javadalma : államsegély-
lyel együtt nyolczszáz korona és egy bútorozott 
szoba. Kötelessége: az első és második osztályú tan-
kötelesek tanítása ; kántoriakban segédkezés. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók, tanítónők vagy óvónők. 
Kellően fölszerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz 
julius 3l-ig küldendők. Lepsény. 1901 julius 15. 
(Veszprémmegye). Mészáros János, iskolaszéki jegyző. 

(918—1-1) 
Pályázat tatai reform, egyház negyedik tanítói 

állomására. Javadalma: 700 korona az egyháztól, 
100 korona államsegély, lakás, fűtés, takarítás. Aján-
latok augusztus 10-ig a lelkészi hivatalhoz intézendők. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(917-11—1) 
Segédtanítónőnek ajánlkozik, róm. kath. vallású 

nő, oly föltétellel, hogy a képesítőt két év alatt 
megszerzi. Csiszár Carolina, zala-egerszegi óvodánál. 

( 9 1 9 - 1 - 1 ) 
Hont-némethii kántortanítói állomásra f. é. aug. 

6-ra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : saját míve-
lési terhével 127i hold szántóföld ; 1 hold rét : párbér 
czímén körülbelül 47 pozs. mérő buza, 23 pozs. mérő 
rozs ; 10 mázsa őszi, 10 mázsa tavaszi szalma ; -1 öl fa és 
a két fiókközségtöl kap négy szekér fát, melylyel az 
iskolatermet is tartozik fűteni, kap ezenkívül minden 
vágatás alkalmával félházhely után járó fát a köz-
ségi erdőből; templompénztárból 16 korona ; stóla 
után körülbelül 100 korona; tandíj fejében 101 ko-
rona 12 fillér; beiratási díj 80—100 koronáig; az 
ismétlők tanításáért 40 korona; korpotlék 1U0 ko-
rona; esetleges dömeházi óvodások fuvarozásáért 
200 korona. Lakása áll : két szoba, konyha, kamara 
és istállóból kapcsolatban egy konyhakerttel gyü-
mölcsössel. Hivatalának e.foglalása s így jövedelme 
is a választás jóváhagyásával kezdődik. \ némethi 
róm. kath. iskolaszékre czímzefct folyamodványok 
ft. Peliatsek Arthur Bozók kerületi tanfelügyelő és 
litvai plébános úrnál nyújtandók be. (922—I—1) 

H I R D E T E S E K 

<8> @ €> <3> ® €> €> <0> €>'€>® €> €> <5>€> <Q> O €> €> 
Kerestetik egy magyar-német 

o k i . i x r . t a n í t ó n ő , 
3 családnak 9 gyermekéhez, ötöt elemi, négyet 
polgári iskolai tantárgyakban tanítani és ki a kézi-
munka oktatása terén teljesen megfelel. Ajánlatokat 
és arczképet kér Lövy József, Őr i -SzentPé ter 
(Vasmegye). (814—1-1) 

Egy vidéki család keres két elemista és két polgá-
rista (fiú-leány) gyermekéhez szeptember elsejére egy 

izr. okleveles tanítót 
vagy tanárjelöltet mint nevelőt, teljes ellátás mel-
lett évi kilenczszáz korona fizetéssel, sikeres levizs-
gáztatáskor külön száz korona tiszteletdí jjal. Német, 
franczia nyelv, valamint alapos haladó zongora-
oktatás föltétel. Pályázatok okmánymásolatokkal és 
arczképpel. STERN LAJOS, urad. bérlő, Pata, 

p. Sz igetvár . (714—I—1) 

m 
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Az amerikai cottage-orgonák 
küniggríitzi gyárának raktára: 

P i J K I l R E Z S Ó é s T A K S A 
B U D A P E S T , 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szerűek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 13(1 koroníUAl följebb. 
!S koronái* rémietekben ÍM. 

Képes ár jegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jó tá l l ás . (217——18) 

fafejjé®! WMí^úmÉmmk 'mM é 

Az I r v a - o l v a s á s 
Ú j T a n m ó d j a 

megjelenő műre 1 koronás 
tanítő, Besse (Bars). 

(631-11-2) 

czímű, augusztusban 
előfizetést kér Tóth Lajos 

M e v e l ő n ő 
prot. vallású, kerestetik 3 leányka mellé, kiket a 
polgári iskola III-ik s egy éy múlva a IV-ik osztá-
lyára kell előkészítenie. Fizetés egy évre : 400 korona 
és mosáson kívül teljes ellátás. Jelentkezéseket 
elfogad Hajdiíhadházon 1901 julius 8. Szabó 
Lajos, ev. ref. lelkész. (805—1—1) 

Haladás az irkáknál. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt 
kelt leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett 
népiskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az 
összes magyarországi állami népiskolák, továbbá a 
polgári 11 ii- és leányiskolák részére engedélyezni 
méltóztatott. — Kimerítő ismertetést és mintákat 
díjmentesen küld: 

F e k e t e M i h á l y , 
kiadó-könyvkereskedő 

(454—X—5) Kecskeméten. 

Hársfavirágot, ökörfarkkóró-virágot 
szépen megszárítva, nagyban vásárlók. Szerdahelyi 

K á r o l y , Bóga-Szt . -György. 
(662—III—3) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA' 

& 

s: 

NÉPTANÍTÓK l a p j a 

Előfizetési felhívás 
a 

LAPJÁ-ra. 
S S J P E L Ő F I Z E T É S I Á B : 

E g é s z é v r e 1 0 k o r . — fill. 
F é l é v r e 5 k o r . — fill. 
N e g y e d é v r e 2 k o r . 5 0 fill. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
egy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tnd.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapes t , I. ("Vár), Iskola-tér 3. szám. 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 



X X X I V . évfolyam 31. szám. Budapest, 1901 augusztus 1. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

A tanítói egyesületek reformja. 
i. 

A ki az ország tanítói egyesületei-
nek nagy részét munkában láttam, én 
is szükségesnek tartom egyesületeink 
reformját. N e m mondom ugyan azt, 
hogy eddigi egyesületi működésünk 
teljesen meddő volt, de — tapasz-
talataim alapján — joggal állíthatom, 
hogy egyesületeink munkájának értéke 
semmiképen sem állott arányban azzal 
a költséggel — időben és pénzben, a mi 
egyre megy, lévén „az idő pénz" — melyet 
arra állam, községek, iskolaföntartók és 
egyesek: maguk a tanítók, fordítottak. 

Itt is, o t t is, majdnem mindenütt 
azt láttam, hogy egyesületeink a tagok-
nak csak egy elenyésző kisebbségét foglal-
koztatják: a nagy többség csak statisztál 
és a gyűlés végén (ha ugyan nem a 
gyülés&óT) „rebus bene gestis" hazamegy, 
gyakran még maradandóbb benyomások 
nélkül is, nemhogy okulással a lelkében. 

Ez a fő baj; ezen kell első sorban 
segítenünk. 

Másik baj az, hogy egyesületeink 
működése ötletszerű, a legtöbb esetben 
minden czéltudatos terv nélkül szűköl-
ködő. A szőnyegre kerülő kérdések a 
„fölolvasók" tetszésére vannak bízva, 
í g y esik meg aztán, hogy kevés kivé-
tellel annyi malomban őriünk, a hány 
az egyesületünk; hogy a „fölolvasókat" 

csak kevesen hallgatják, mert az elnöki 
megnyitó beszéd, az üdvözlések és a 
sallangos általánosságok után kiürül a 
közgyűlési terem; hogy a fölolvasóknak 
„jegyzőkönyvi köszönetet szavaznak" 
legtöbb esetben (mindig t isztelet a 
kivételeknek!) a nélkül, hogy az érte-
kezéshez, a fö lvetet t eszméhez hozzá-
szólnának, nemhogy azt megvitatnák. 
(Arról, hogy túlságosan sok idő fecsé-
relődik el a formaságokra, most nem 
szólok, csak jelzem, hogy egy közgyű-
lésen egy órát fordítottak üdvözlésekre, 
az üdvözöltek válaszának és az elnök 
viszonválaszának meghallgatására, még 
pedig a munka legjobb, mert első 
óráját!) 

Vannak még egyéb bajok is: a túl-
ságosan bő és a kimért idővel számot 
nem vető tárgysorozat, a mi elnagy-
zolásra és az érdeklődés ellankadására 
vezet; a fuvar- és napidíjak mizériája; 
a tagok egy részének a közügyek iránt 
érzett teljes apatiája; személyes rokon-
és ellenszenveknek előtérbe tolása; 
sokféle tagoltságunknak kedvezőtlen 
volta stb. 

Ezeket azonban csak megérintem, 
részint azért, mivel ugyancsak e lapok-
ban mások már foglalkoztak és foglal-
koznak velők, részint mivel én főleg 
a — szerintem — két fő bajjal kivánok 
foglalkozni. 

Lapunk 31-ik számához két melléklet van csatolva. 
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Nézetem szerint első sorban arra kell 
törekednünk és egyesületi életünket 
úgy kell reformálnunk, hogy egyesületi 
munkánkban lehetőleg minden egyesületi 
tag résztvegyen, illetőleg részt vehessen. 
(Ezt a kérdést alább Máthé József is 
fejtegeti a maga nagy konczepcziójú 
tervezetében, a mely azonban, nézetem 
szerint, teljesen csak a fejlődés döhála-
dottabb stádiumában valósítható meg.) 

Hogy tehát lehetőleg minden egye-
sületi tag kivehesse a maga részét a 
közös munkából, egyesületi munkánk súly-
pontját a járáskörökbe kell helyeznünk. A 
járáskörök vitatnák meg alaposan a 
központi választmány által hozzájuk 
utal t kérdéseket s megállapodásukat 
irásba foglalva közölnék a központi 
választmánynyal, mely előadót válasz-
tana, a ki a járáskörök megállapodásait 
— a központi választmány véleményé-
vel együtt — megismertetné a köz-
gyűléssel. így a kérdések már megérlelve 
kerülnének a plénum elé, nagyobb 
volna az érdeklődés és a pro és kontra 
érvek vita alakjában is megmérkőz-
hetnének. 

Jól tudom azt, hogy ezzel újat nem 
mondottam, mert hiszen néhány egye-
sületünkben a tárgyalásnak ós a köz-
gyűlés előkészítésének ez a módja már 
életbe van léptetve, de egyesületi 
munkánk súlypontjának a járáskörökbe 
való helyezését az egész vonalon életbe 
kell léptetnünk. 

Csakhogy még ott is, a hol az imént 
említettem módot követik, érezhető a 
másik fő baj : a munkálkodás ötletszerűsége. 
Ennek csak úgy lehet elejét venni, ha 
összes egyesületeinket egy központi orgá-
nummal hozzuk szerves összeköttetésbe. Ezt 
a központi orgánumot nem is kell meg-
teremtenünk, mert már meg van: a 
M. T. Orsz. Bizottsága az. 

Az Orsz. Bizottságból kell tehát az 
irányításnak kiindulnia. Nem mondom, 
hogy mindig a kezdeményezésnek is, 
mert a kezdeményezés jogával bármely 

egyesület élhetne, de csak az Orsz. 
Bizottság szócsövén keresztül. Az Orsz. 
Bizottság igazgató - tanácsa tehát egy 
évvel előbb kitűzné azt a három kérdést, 
melyeket a következő évben az egye-
sületekben, illetőleg járáskörökben 
országszerte tárgyaltatni kiván s a 
melyeket a második évben a „taní-
tóság parlamentjének" elnevezett orsz. 
bizottsági közgyűlésen a tanítók egye-
teme vitatna meg. így keletkezhetnék 
országos tanítói közvélemény, melyet a 
közoktatásügyi kormány is bizonyára 
figyelembe venne, sőt konzultálna is. 

Megreformált egyesületi szerveze-
tünket tehát ilyképen konstruálnám 
meg: a kezdeményezés joga egyenlő-
képen megilletvén bármely tagozatot, 
sőt egyeseket is, az irányítás az Orsz. 
Bizottságból indulna ki; a megvitatásra 
kitűzött három kérdést alapos tárgya-
lásra átvennék a járáskörök, majd az 
egyesületek központi választmánya és 
plénuma; visszakerülnének azok az Orsz. 

-Bizottság igazgató-tanácsához s végül az 
Orsz. Bizottság közgyűlése határozna 
fölöttük végső stádiumban. így kerül-
nének, mint az egész ország tanítóságá-
nak közös határozata, a közoktatásügyi 
kormány elé. 

A tárgyalásra kitűzött s a tanügyi 
lapok által is jól megérlelt három 
kérdés közül az egyik pedagógia-didak-
tikai, a másik tanügypolitikai, a har-
madik adminisztratív kérdés lehetne. 

Nézetem szerint így lehetne egye-
sületi életünk két fő baján segíteni s 
egyesületi munkánkba tartalmat önteni. 

Meg vagyok róla győződve, hogy 
közoktatásügyi kormányunk ily czél-
tudatos munkásságot nagyon szívesen 
látna, sőt, mint Wlassics minister már 
eddig is megtette két fontos kérdésben, 
készséggel hallgatná meg a tanítók 
közvéleményének országos szavát. De 
még tovább is megyek s azt is remélem, 
hogy egyes fontosabb kérdéseket maga 
a közoktatásügyi kormányzat is ter-
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jesztene az Orsz. Bizottság, illetőleg egye-
sületeink elé megérlelésre. 

Meg kell jegyeznem, hogy fej tegeté-
seimben mindenütt a megyei hivatalos 
tanítótestületek l ebegtek szemem előtt, 
melyeknek, h o g y minden tan í tó tagja 
legyen, én is melegen óhajtom, a nélkül, 
hogy a felekezeti taní tóegyesüle tek meg-
szüntetésé t követelném. Ha ezek mel le t t 
— mint p. a nyugotmagyarországi 
megyékben — a Délmagyar országi 
Taní tóegyesüle t mintájára, m é g egy-
k é t szövetkezet is létesülne, ezek is 
könnyen belei l leszthetők volnának az 
országos szervezetbe. 

(Budapest.) Ujváry Béla. 

II. 
Miért nem felelnek meg a tanítóegyesü-

letek mai szervezetükben a várakozásnak ? 
Sok oka van annak! 

A tanítóegyesületek alakításánál — bogy 
úgymondjam — a szabadosság rendszere dívik. 
A tanító mint hivatalnok csak arra van köte-
lezve, hogy valamely tanítóegyesületnek tagja 
legyen. Azok pedig alakulnak akárhányszor, 
sőt legtöbbször felekezeti és ezalatt sejthető 
nemzetiségi érdekből is. Ez a csoportosulás 
aztán megosztja a tanítóságot. Nemcsak meg-
osztja, de elválasztja, ellenfelekké teszi. 

Ha a hazai tanítóság továbbra is ebben a 
széttagoltságban, külön érdekek zászlója alatt, 
megosztott erővel, bizonyos szuggesztió hatása 
alatt működik — a mint tudjak, hogy mű-
ködik — e körülmény már magában véve elég 
arra, hogy nagy föladatát az egységes magyar-
nemzeti oktatás és nevelés terén ne biztosít-
hassa óhajtott mértékben. 

Ezt csak az ú. n. hivatalos (megyei) tanító-
testületek körében kifejlődő, központi szerve-
zetbe összefutó erők összetartásával, fejleszté-
sével és a mennyiben szükségesnek mutatkozik, 
munkára kényszerítésével lehet elérni. 

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a 
hazai intelligens és nagyrészben föladata 
magaslatán álló tanítóság kényszerítésével, — 
mert hisz az magától teremtett és fejleszt a 
közjó érdekében új irányzatokat, példa rá ez 
a mozgalma is, hanem a vonakodó, tartóz-
kodó elem kényszerítésével. 

A vezetőket is az a jelszó lelkesíti: velünk, 
mellettünk, de ne ellenünk. 

Ma minden tanító nem tagja a megyei 
(hivatalos) tanítótestületnek — tudjuk. Joga 
van csoportosulni a róm. kath., gör. kath., 

gör. kel., lutheránus, unitárius, izraelita stb. 
tanítóknak azon bevallott czéllal, hogy az 
egyesületi élet keretében saját felekezeti ok-
tatásügyük fejlesztése mellett hazafias munkás-
ságot fejtenek ki. Hogy ezt — adjunk tiszte-
letet a kivételeknek — micsoda szivós követ-
kezetességgel valósítják meg, szintén nem 
ismeretlen előttünk. 

Másik bénító baj egyesületi életünkben: a 
nehézkesség. 

Nehezen, sok akadálylyal küzdve, jöhet ki, 
különösen a faluhelyen működő tanítók nagy 
része a messzebb vidéken tartandó gyűlésekre. 

Visszatartják: családi bajok, nehéz közleke-
dési, s még más viszonyok is. 

Legnagyobb súlylyal esik mérlegbe rend-
szerint a pénztelenség. Mert az állami tanító 
kapja, a hogy kapja: szűkre szabott fuvar- és 
napidíját, de a községi és különösen a feleke-
zeti iskolánál működő tanítók nagy része még 
ma sem jut hozzá. A politikai község tolja 
az egyházközségre, az egyházközség a politikai 
községre. Az egyházközség, a mennyiben ad, 
csak felekezeti gyűlésekre ad stb. stb. Ezek a 
bajok általánosan ismeretesek. 

Hát ez a körülmény egyedül is megbéní-
taná az egyesületi élet fejlődését. 

Önérzetes ember fájó szívvel bár, de inkább 
lemond a gyűlések látogatásáról, minthogy 
panaszszal, veszekedéssel jusson hozzá. Elmegy 
néha, mikor lehet, saját zsebére. 

Harmadik kerékkötője az egyesületi élet 
intenzívebb fejlődésének, hogy a tanítónak, 
mondjuk szegény tanítónak az egyesületi élet 
kötelékében nagy áldozatokat kell hoznia, még 
pedig viszontszolgáltatás nélkül. 

Rendes tagságidíj, segély-alapi-, temetkezési-, 
Eötvös-alapi-, Tanítók Házai és Isten tudja 
micsoda díjfizetések terhelik évről évre. Hozzá-
jönnek ehhez lap, évkönyv kiadással, jótékony-
czélu mulatságokkal kapcsolatos költségek. 

Ezért nehezen találhatjuk ki a módját, 
hogy minden tanítót bevonjunk az egyesületi 
tevékenységbe. Egyik anyagi, másik erkölcsi 
erőt nem kölcsönözhet neki, mondjuk rajta 
kívül álló okokból . . . 

De nézzük tovább. 
Azt mondtam elébb, hogy a tanító viszont-

szolgáltatás nélkül hordozza a közterheket az 
egyesületekben. Úgy van. 

Mert az egyesület nem talál jelen szerveze-
tében módokat arra, hogy mindenkit bevonjon 
a tehetsége szerinti munkába, tehát nem fej-
leszti a tehetségeket gondosan. 

Nem védheti meg — legalább mindenütt 
nem — bajaiban, tehát a tömörülés erejét 
sem éreztetheti. 

Nem javíthat a helyi viszonyokon, tehát a 
31* 
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munkakönnyítésre, vagy a föladatok akadály-
talan megoldására be nem folyhat. 

Nincs ereje — a mennyiben szükség volna 
a hatóságoknak, sőt csak egy falusi bírónak 
is önkényes intézkedését megváltoztatni, stb. 

Következik ebből, hogy a tanítóegyesületek 
egy többé- kevésbbé nehézkes, eredményeiben 
s ezek szerint tekintélyében és befolyásában 
nagyon különböző kör, hol védelmet alig 
találunk, hol megjelenik a ki akar, dolgozik 
a ki akar; hol vidéki, szűk lokális érdekek 
körül fecsérlődik el idő, tehetség, sokszor 
igazán a nélkül, hogy csak egy megyére szóló 
jelentősége lehetne az alkotásoknak. 

Tizenhatodik éve, hogy igénytelen tagja 
vagyok egy tanítóegyesületnek. Tapasztalatból 
írom ezeket, mivelhogy a javítás munkájának 
első föltétele a bajok megismerése. 

S ha még tovább megyek, nagy hibának 
tartom, hogy a tanítóegyesületele, mint kultu-
rális és most már közgazdasági életünkben is 
vezető szerepre predesztinált erkölcsi testületek 
nincsenek beillesztve a közigazgatás orgánizmu-
sába. Csak a kir. tanfelügyelősséggel vannak 
némi-nemü kontaktusban. Még annyira sem 
méltatták, hogy portómentes levelezési jogot 
adjanak neki. > 

Csoda, ha ez a negligált, a kormányzás 
keretéből kizárt testület, függő helyzetében 
nem szólhat bele a hatóságoknak tanügyet 
érdeklő, nem ritkán káros intézkedéseibe sem, 
ha tagjait nem emelheti, nem védheti, hatá-
rozatainak gyorsan érvényt nem szerezhet ? 

Jól van-e ez így? Nem égető szükség-e 
megillető helyén komoly munkásságának teret 
adni? 

De a tanítóegyesületek nemcsak a hatósá-
gokkal, hanem egymással sincsenek szerves 
kapcsolatban. Egyiknek a ténykedése a má-
sikat alig érdekli; ha csak rá nem küldik, 
tudomást sem vesz a határozatokról. 

S ha van is központi szervezete, a mint hogy 
most van az Országos Bizottságban, az sem 
képes tömöríteni a hazai tanítóság egyetemét. 

Ezért igen természetesen nem is bírhat 
azzal a súlylyal, befolyással, mi a magyar 
tanítóság képviseletében méltán megilletné. 
Ott áll a véleményező testületek sorában. 
Figyelembe veszik azon javaslatait, melyeknek 
megvalósításától a haladó kor nyomása miatt 
félre nem állhatnak. 

Hivatásuk magaslatára kell tehát emelni a 
tanítóegyesületeket, hogy érvényesülhessenek, 
a közélet minden kérdésében szóval és tettel 
megnyilatkozhassanak. 

E végből az eddig bevált szabályok mellett 
a szervezés sarkalatosabb tételeit a követke-
zőkben foglalnám össze: 

1. Minden hazai tanító köteles a megyei 
(hivatalos) tanítótestület tagjai sorába lépni, 
felekezeti és nemzetiségi tekintetek nélkül. 
Annak gyűléseit (köri és közgyűléseit) láto-
gatni s munkásságában tevékeny részt venni 
tartozik. 

Tekintettel azonban arra, hogy a népokta-
tási törvény a felekezeti tanítóegyesületek 
alakítását megengedi, ezután sem gördítenék 
akadályokat az ilyen egyesülés elé, de meg-
követelném, hogy minden tanító elsősorban a 
megyei tanítóegyesület kötélékébe tartozzék. 

2. A megyei (hivatalos) tanítótestület tagjai 
akár felekezeti, akár községi, akár állami isko-
lánál működjenek, egységesen megállapított napi-
és fuvardíjat húznak, minden (köri, köz, vagy 
bizottsági) gyűlés alkalmával. 

Ezt a napi- és fuvardíjat fizethetné az 
állam, esetleg fizethetnék az iskolaföntartók. 
Fődolog az, hogy minden tanító minden alka-
lommal oly összeget kapjon, mire ráfizetni 
nem kell. A mai skála mellett még az állami 
tanítók is ráfizetnek. 

3. A megyei (hivatalos) tanítótestületek egy-
mással szerves kapcsolatba lépnek, országos 
érdekű javaslataikat és határozataikat kicse-
rélik. Kebelükből Országos Bizottságot alkotnák, 
melybe tagjaik arányában képisélőket küldenek. 
Szükség szerint összeköttetésbe lépnek más 
hatóságokkal is. 

4. A megyei (hivatalos) tanítótestületek min-
den fontosabb tanügyi kérdésben meghállga-
tandók. Ezeknek megvitatásával résztvesznék 
a magyar nemzeti nevelés-oktatásügy fejleszté-
sében, Javaslataikat, határozataikat az Országos 
Bizottsághoz küldik. 

5. Az Országos Bizottság, mint a megyei 
tanítótestületek egyetemének képviselője és hatá-
rozatainak végrehajtója, képviseli a tanítóságot, a 
hatóságokkal és a m. kir. kormánynyal szemben. 

Hogy a megyei tanítótestületek szorosabb 
összemunkálása és közvetlenebb érintkezése 
szükséges, azt már a minden vonalon meg-
indítandó egységes munka követeli. 

Ugyanezen szempontból szükséges, hogy 
minden fontosabb kérdésben meghallgattas-
sanak, hogy tanügyi közvéleményt teremtsenek 
és végre a nagy országos kérdésekben azoknak 
a véleménye, akarata legyen irányadó, kik a 
viszonyokat tapasztalatból ismerik. 

Eddig ez privát buzgalomból volt így, a 
mikor és a hol így volt. Általában azonban 
még fontosabb nézeteiket sem cserélték ki a 
tanítótestületek. 

6. A megyei (hivatalos) tanítótestületek kebe-
lében : a) központi, b) tankönyviül áló, c) gazda-
sági, d) fegyelmi, e) nyugdíj, f) segélypénztári 
stb. bizottságok alakítandók. 
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Szükséges ez azért, hogy a tanítótestületek 
a közélet minden ágazatára kiterjedő munkás-
ságot fejthessenek ki, hogy, mint előbb meg-
jegyeztem, minden tagot tehetsége szerinti 
munkakörben foglalkoztassanak. 

A központi bizottság intézné az összes 
adminisztratív ügyeket. Summázná a többi 
bizottságok javaslatait, köri vagy közgyűlés 
elé vinné azokat és gondoskodnék a köz-
gyűlés határozatainak végrehajtásáról. 

Figyelemmel kisérné a tanügyi alakulásokat, 
véleményt adna iskolák államosítása, gazdasági 
ismétlő-iskolák létesítése stb. kérdésekben. 

A tankönyvbíráló-bizottság figyelemmel ki-
sérné a tankönyv-irodalmat. Az engedélyezett 
könyvekből kiválasztaná és ajánlaná a viszo-
nyoknak megfelelőbbeket. Ugyanezen bizottság 
választhatná ki az ifjúsági és népkönyvtárak 
anyagát. 

A gazdasági bizottság föladata lenne minden 
szakkérdésben (kertészeti, méhészeti, selyem-
tenyésztési) hasznos tanácsai, útmutatással szol-
gálni. A hasznosabb gazdálkodás elsajátítására 
alkalmas könyveket ajánlani. Szóval a minden-
napi iskola fölé állított gazdasági ismétlő-
iskolák révén a nép kezébe., adni mindazon 
eszközöket, melyekkel saját kis gazdaságában 
jobban boldogulhat. 

A fegyelmi bizottság a megye területén föl-
merülő fegyelmi ügyekben végezné a fegyelmi 
vizsgálatot megelőző vizsgálatot. A tanító-
testületek ily irányban hasznos és egészen 
megnyugtató működést fejthetnének ki. Elejét 
vehetnék sokszor nagy családi katasztrófát 
rejtő bajoknak. 

A nyugdíj-bizottság nyugdíjazási ügyekben 
végezne előleges tárgyalásokat és adna véle-
ményt. 

A segélypénztári bizottság az esetleg ren-
delkezésre álló segélyalap erőszerinti jótékony-
konyságát gyakorolná. 

Minden bizottsági határozat, javaslat, azon-
ban a központi bizottság (választmány) útján 
nyerne érdemleges elintézést, melynek a meg-
nevezett többi bizottságok elnöke és jegyzője 
hivatalból tagjai. 

7. A megyei (hivatalos) tanítótestületek 
beillesztetnek a közigazgatás organizmusába. 
Egy-egy (közgyűlésben választott) képviselőt 
küldenek a közigazgatási bizottság fegyelmi és 
nyugdíj'bizottságába, kik egyúttal a tanítótes-
tület nyugdíj és fegyelmi bizottságának is 
tagjai. 

8. A megyei (hivatalos) tanítótestületek kultu-
rális föladatok teljesítése czéljából államsegély-
ben és portómentes levelezésben részesítettnek. 

Jóformán minden egyesület kap ma műkö-
dési teréhez képest anyagi támogatást, csak 

a tanítótestületek nem kapnak. A mi alapít-
ványt itt ott ezéljaikra tettek, vagy a mit 
takarékossággal a tagdíjakból megtartottak, 
együttvéve sem elég azon föladatok teljesíté-
séhez, melyek előtt a tanítótestületek állanak. 

Adminisztratív kiadásokon kívül a más 
említett bizottsági kiadások, évkönyvek jelen-
tések, lapok költségei terhelik. Tanítók Házá-
hoz, Eötvös-alaphoz járulnak, internátusokat 
tartanak fönn, elesett kartársakat, szegény 
tanulókat segélyeznek, képviseltetési költsé-
geket hordoznak, könyvtárakat tartanak fönn 
stb. stb. Ezeket a terheket támogatás nélkül 
tovább nem hordozhatják. 

Gondoskodni kell és pedig országosan, hogy 
az állampénztárból vagy, ha az czélirányosabb 
és könnyebben keresztülvihető, az illetékes vár-
megye pénztárából megfelelő és állandó segély-
ben részesüljenek. 

9. A megyei (hivatalos) tanítótestületek és 
az azok kebelében alakított körök gyűléseiket 
fölváltva más-más helyen tartják. 

Ez által teljes tájékozást szereznek a kerület 
minden községének kulturális viszonyairól, a 
a javítás segítés ügyében közvetlen tapaszta-
latok alapján járhatnak el. Egyben a testület 
imponáló erejével, komoly érdeklődésével és 
munkásságával fölkeltik a nép érdeklődését, 
emelik a tanügynek és a tanügy szerény 
munkásának, az ezer baj között egyedül álló 
tanítónak becsét. 

Átviszik a köztudatba, hogy igazán segítsé-
gére vannak a segelyre szorultaknak. A ma-
gyar állam nemzeti erősödését ellenőrzik, 
biztosítják. Exponált helyen küzdő tagjaiknak 
erőt, kitartást, bátorságot kölcsönöznek. Az 
ilyen helyek bevétele érdekében szükséges 
személycsere, jutalmazás stb. ügyében hatha-
tósan közreműködnek. 

Es ez volna az a — tervezetem keretéből 
máshol is kiérezhető — viszontszolgáltatás, 
melyért minden tanító áldozni, lelkesedni, 
munkálkodni fog, mert érzi, hogy nincs egye-
dül sem szerencséjében, sem szerencsétlen-
ségében. 

Korántsem akarom azonban elhitetni, hogy 
ez minden, de gondolom, hogy a tanítóegyesü-
leti élet fejlesztésével kapcsolatosan alkalmas 
a vele való foglalkozásra. 

Lehet, hogy sokalják is többen ezt a 
munkát. De én már előre kijelentettem, hogy 
a tanítóságtól sokat várok. 

Erősen hiszem, hogy ha ilyen móddal és 
ezen az úton megindul, a mennyiben szük-
séges, megkapja hozzá az eszközöket, meg-
találja a segítséget. 

(ftlaros-Vásárhely.J Máthé József. 
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III. 
Valóban lelki örömmel olvasom azokat a 

„hozzászólások"-at, melyek a tanítóegyesületi 
életre vonatkozólag láttak e lapok legközelebbi 
számaiban világot. 

Örömöm nem annyira a mult tapasztalatai-
ban, inkább a jövő reményében találja alapját. 
„Mozogni kezd a föld" — jó jel. Attól tartok 
azonban, hogy hevünkben túllövünk a ezélon. 
Engedje meg azért e lapok m. t. szerkesztője, 
hogy pár szóval elmondjam, mint e téren régi 
ember, a miket üdvösnek tartok egyesületi 
életünk igazi rendezése tekintetében. 

Nagyon csekély kivétellel aláírom mind-
azokat, a mik e lap hasábjain megjelentek a 
mi egyesületi életünk múltjára vonatkozólag. 
Hiszem is, hogy megdobban egyik s másik 
kartársunk szive, mikor olvassa a „felekezeti 
választófalak", „a közönyösség", a „személyes-
kedő torzsalkodások", „bizalmatlanság" — 
okozta panaszokat. Talán az is megtörténik, 
hogy eszébe jut egyik s másik kartársunknak 
a költő szava: „Vétettem, szabadon mondd ki 
hibáidat! Kész jobbítni magát, a ki megismeri 
vétkét; sőt bizonyos már, hogy jobb, mintsem 
előbb vala." 

De hát ezek a világi nyomorúságok nálunk 
meglesznek ezután is, a mint hogy megvannak 
mindenütt, a hol emberek élnek, a hol faj s 
felekezeti különbség is növeli az emberi el-
maradhatlan gyarlóságból származó akadályait 
a jónak. 

Ezekkel számolnunk kell ezután is, azaz 
küzdeni ellene mindannak, a kit erre állása, 
tehetségei — hogy úgy mondjam — rendeltek. 

Hogyan? „Ebben áll a nagy titok." Erre, a 
„ hogyan "-ra vonatkozólag vannak aggodalmaim, 
ha a javaslatokat tekintem egyik s másik pontjá-
ban. Az erőszak dominál azokban, és pedig a 
hatalmi, az anyagi erőszak egyfelől, különféle 
czélok egy kalap alá vonni akarása másfelől. 

Ügy kell rendeznünk egyesületi életünket, 
hogy az ne ütközzék a közszabadságokba, 
sok százados, nehéz küzdelmek árán szerzett 
jogokba; ne legyen továbbá kénytelen erőit 
szétforgácsolni, hanem szolgáljon az egyesülés 
igazi ezéljainak. 

Ne keverjük össze a hatalmi köröket! 
Adjuk meg mindegyiknek a magáét! 

Míg elemi iskoláink államiak, községiek, 
felekezetiek stb. lesznek s ebből folyólag a 
tanítók jog és szolgálati viszonyai nem egy-
formák: nagyon megfontolandónak tartom az 
állami kényszer statuálását az egész vonalon. 

Nem érthetek hát egyet azokkal, a kik 
országos rendelettel akarják a megyei tanító-
egyesületek tagjaivá kényszeríteni az egész 
tanítóságot. 

Üdvös dolognak azt tartom, ha tanítótár-
saink „állásukkal összeforrt" — vagy „erkölcsi" 
kötelességüknek tartják, hogy egyesületi köte-
lezettségeket vállaljanak magukra. 

Az lenne hát elsősorban végrehajtandó, 
hogy „minden tanító valamely tanítóegyesület"-
nek tagja legyen. 

Azt hiszem, ma már minden megyében van, 
vagy ha nincs, közel az idő, a mikor lesz 
annyi állami és községi iskola, hogy azok 
tanítói képesek egyesületet alkotni. Ebbe az 
egyesületbe belépni legyen joga mindannak 
a tanítónak, a ki másfajta iskolánál működik; 
de ne tegyük kötelességévé, ha van pl. olyan 
felekezeti egyesület, a melynek iskolájánál 
működik. Nem bánom én, sőt örülök neki, ha 
akármely felekezeti kartársaink egyesülnek s 
küzdenek a tanügy igazi javáért s az ő hely-
zetük, társadalmi és anyagi állapotuk érdeké-
ben, hisz ezek javulása a tanügy igazi érdeke 
is. A szabadságot mindenütt tisztelni kell: 
tiszteletben kell tartani e téren is. 

Azt azonban megvárhatja mindenki, hogy egy 
tanító se legyen, a ki valamely egyesület tag-
jának ne tekintse magát, s a mi fő : igazi, 
valódi, ne csak névleges tagjának. 

Terjeszsze ki hát az állam a maga, törvé-
nyeken alapuló felügyeleti jogát az egész 
vonalon e tekintetben is s nyújtson segítő 
kezet a tanítóknak ebbeli kötelezettségeik tel-
jesítésében ott, a hol az akarat megvan; jogos, 
kényszerítő hatalmával lépjen közbe, a hol 
hiányzik. Különösen ki kell a figyelmet ter-
jeszteni arra, hogy minden tanító feleljen meg 
egyesületi kötelezettségének. Erre tudnék igen 
szomorú s többféle példákkal szolgálni s igaza 
van annak a kartársunknak, a ki e miatt föl-
jajdul. Tagdíjhátralékért pereltünk; „nyilatko-
zat" -ot csatoltunk, melyben az illetők elismer-
ték, hogy alapszabályainkat ismerik s magukat 
annak alávetik: mienk lett a perköltség s a. 
tagdíjhátralék behajtatlan maradt. Legyen elég 
ez egyféle! 

Ki kell tehát a figyelmet erre terjeszteni a 
hatóságnak éppúgy, mint a tanügy bármely 
ágára, és pedig évről-évre számon kell ezt 
kérni. 

Nem is képzelhetem, hogyha ez egyszer át-
menne a tanítói köztudatba: ne lenne virágzó, 
fejlett egyesületi élet. Ha köztudat lesz ben-
nünk, hogy valamely egyesület tagjává kell 
lennünk; hogy egyesületi életünk csak úgy ér 
valamit, ha mindenki megteszi a maga köte-
lességét annak kötelékében: lehetetlen, hogy 
meg ne mozduljon közöttünk az is, a ki eddig 
összetett kezekkel nézte, miképen küzdenek 
mások. 

Másik megjegyezni valóm: ne forgácsoljuk 
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szét erőinket éppen akkor, mikor egyesíteni, 
hatékonyabbá tenni akarjuk. 

Nem tagadhatjuk, miért is tagadnók, hisz 
nem magunk vagyunk okai: nagyon szegények 
vagyunk. 

Nézzük meg az egyesületek alapszabályait, 
a legtöbb sokféle czélt tűz lei. (Ez az egyik 
nagy baj! Szerk.) A különféle czélok meg-
valósítása — természetes — több erőbe, áldo-
zatba kerül, mint a mennyit vállaink megbír-
nak. Sok kicsi sokra növekszik; én el tudom 
hinni, hogy kartársaink egy része a szükség 
kényszere miatt tartja magát távol az egye-
sületek egyikétől vagy másikától. 

Fölhozom: mennyitele módja van ilyszerű 
megterhelésünknek itt Somogyban pl. ev. 
reform, vallású kartársainknál. Yan tanítói 
gyámintézet az egyházmegye kebelében, van 
országos ev. reform, tanítóegyesület, vannak 
köri értekezletek (valamicskébe ezek is kerül-
nek), van „Eötvös-alap", van megyei tanító-
egyesület, kell a tanítók lapja mellett legalább 
egy másik tanügyi lap, szükség van egy poli-
tikai lapra is, nem maradhat el, de nem is 
lenne jó, ha elmaradna, egy szépirodalmi lap, 
hát egy-egy nevelési mű megszerzése is elen-
gedhetlen; családunk is van, annak a számára 
is kell valami háztartási és divatlap. Igen 
könnyen számlálhatnék még több ilyfélét, a 
mik szükségesek lennének: honnan kerül mind-
ezekre, mikor alig van annyink, a miből az 
elsőrendű életszükségleteket kielégíthetjük ? 

A tanítóegyesületeknek föladata elsősorban 
egymás szellemi kincsének gyarapítása, a neve-
lés, tanításmódjainak s eszközeinek tökéletesí-
tése, buzgóságuknknak e téren fokozása, lelke-
sültségünknek, érdeklődésünknek emelése, fön-
tartása. Álljon a mi egyesülésünk kiválóan 
ezeknek a szolgálatában. 

Nem mondom ezzel, hogy ne gondoljunk 
egymásnak anyagi segítésére, hisz a somogy-
megyei tanítóegyesületnek is van — hála érte 
azoknak, a kik megteremtették s lassan-lassan 
gyarapították — ma már szép segélyalapja; 
de megfontolandónak tartom megszabni a tőke-
gyűjtés határát az egyesületek körében s föl-
vetem a kérdést: nem kellene-e a tagdíjak 
némi alábbszállításával könnyíteni a terheken 
s ezzel módot nyújtani kartársainknak arra, 
hogy minél többen lehessenek nemcsak egy, 
hanem több egyesületnek is tagjai, pl. feleke-
zeti kartársaink az ú. n. általános tanítóegye-
sületeknek is. 

Még kevésbbé mondom, hogy egyesületeink 
körében ne alakítsunk bizottságokat s ne lelke-
sítsük kartársainkat az „Eötvös alap" s a 
„Tanítók Háza" szent ügyének fölkarolása és 
pártolására. Alakítsunk, buzdítsunk, lelkesít-

sünk, de ezt kötelezővé tenni valakire, mint 
egyesületi tagra nézve nem tarthatom helyes-
nek. Minden külső kényszernek ellensége 
vagyok ott, hol benső, erkölcsi alapra kell 
helyezkednünk. Meg vagyok győződve, hogy 
ennek az erkölcsi alapnak, az ezen nyugvó 
nemes érdeklődésnek ápolásával, ébren tartá-
sával többre megyünk, mint ama másik esz-
közzel. 

A közszabadságoknak e téren is tiszteletben 
tartása, az egyesületek valódi czéljainak szem 
elől nem tévesztése, a kényszer helyett az 
erkölcsi alapra való helyezkedés, az anyagi 
terhek könnyítése magának az egyesületi élet-
nek körében is a tagdíjaknak lehető leszállítá-
sával : ezeket láttam czélszerűnek elmondani 
az eddig e tárgyban olvasottak hatása alatt 
is, de főkép azzal a szándékkal, hogy talán 
valamivel segítek egyesületi életünknek helyes 
irányban való fejlesztése ügyén. 

(CsurgóJ Horváth József. 

— Az állami taní tók kére lme cz. alatt 
Nagy Bélától lapunk 29. számában rövid czik-
ket közöltünk, melyre a kisújszállási kir. adó-
táros a köv. levelet intézte lapunk szerkesztő-
jéhez : „Az állami tanítók fizetési nyugtáit az 
igazgató a hó 24—25-én összeszedi, és egy 
jegyzék kíséretében — mely jegyzék magában 
foglalja a tanítók neveit egyenkint, a nyug-
tázott összeget, a levonások és kifizetett össze-
gek rovatait, mely két utóbbi rovat a kir. adó-
hivatal által töltetik ki — a gondnoksági, 
illetve az állami iskolai pecsét és iktatószáma 
alatt, hivatalosan, portómentesen küldheti a 
kir. adóhivatalnak, s viszont a kir. adóhivatal 
a kitöltött jegyzék és fizetési ívek csatolása 
mellett, hivatalosan postautalvány mellett, vagy 
zárt borítékban, hivatalból küldi meg a fizeté-
seket — nagyon természetes, hogy a hol egy 
tanító van, ennek nevére; mert a tanító állami 
alkalmazott s mint ilyennek, személj i járandó-
sága póstadíjmentes. (Lásd a „Postai Rende-
letek tárát!") Ha valamely kir. adó-, vagy 
postahivatal ezt még máig sem tudja: igen 
szomorú dolog, esetleg rosszakarat, melyen 
segíteni kell a kir. pénzügy-, esetleg a posta-
igazgatóságnál. Mindenesetre szükséges, hogy 
a nyugták, kellő elláthatás végett, a hó 25-én, 
26-án beérkezzenek, mert ezekkel igen sok a 
baj, mely miatt a ministeriumok is csoportosan 
már 25-én beadják nyugtáikat az állampénz-
tárnak. Nem kell tehát sem kocsin menni a 
pénzért, sem küldönczczel veszélyeztetni azt, 
avagy postadíjat fizetni! — Másként állunk 
azonban a tanítók nyugdíjjárulékával, mely az 
1891. évi XL1II. t.-cz. 12. §. értelmében, 
minden polgári év első két havában fizetendő 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 1 . SZÁM. 

a nélkül, hogy a fizetésre kötelezettek arra 
külön fölhivatnának. Ebből aztán önként 
következik, hogy azon kivánalmat, hogy a 
nyugdíjjárulék minden hónapban, mint az adó, 
levonassék, a kir. adóhivatal nem teljesítheti, 
hacsak valaki évről-évre, erre külön engedélyt 
nem kér — mely esetben a drága kamat öli 
meg. Itt találom helyénvalónak a tanítóságot 
figyelmeztetni arra, hogy a nyugdíjalap járu-
lékot, vagy a befizetési könyvecskét, portó-
mentesen nem küldhetik a kir. adóhivatalba, 
mert póstajövedéki kihágást követnének el, 
a mi drága mulatság. Legokosabb azt január 
és február hóban levonatni s mint ilyent, a 
jegyzék levonási rovatában már honn kitün-
tetni és a fizetési ívbe tenni a járuléki köny-
vet, mert így a többi ivekkel nem kerül portó 
alá. Yégül pedig, ha a tanító nyugtáját a hó 
25—26-án beküldötte a kir. adóhivatalnak és 
fizetését következetesen mégis csak 3—4-én 
teszik a postára: tessék panaszt tenni — bélyeg-
telen beadványban — az illetékes kir. pénzügy-
iga/gatóságnál, esetleg az illető előzőleg levélben 
kérje meg a pénztárost, mint hivatalfőnököt. 
Kisújszállás. Kőrössy József, kir. adótáros. 

Kodifikáljunk. 
(Gr.) Dr. Jlajnóczi R. József, a mennyire 

én emlékszem, kétszer is síkra szállott már a 
népoktatási törvények kodifikálása, érdekében. 
A kodifikálás a népoktatási törvények, szabály-
rendeletek, utasítások, rendeletek, szervezetek 
és tantervek, valamint a különböző, „szükséges 
tudnivalók" tömkelegének valóságos Ariadné -
fonala lenne. 

Ma már annyi érvényben levő, hatályonkívüli, 
módosított, tehát ép, holt és megnyirbált §-unk 
van, hogy ember legyen a talpán, a ki azokon 
eligazodhatik. 

A népoktatási administráczió érdeke köve-
teli tehát, hogy dr. Hajnóczi R. József indít-
ványát, illetve javaslatát magunkévá téve, oda-
hassunk, hogy „legyen világosság." 

A tömkelegben való el nem igazodhatásnak 
tudható be a sok panasz is, a mely innen-
onnan felhangzik. Ennek tudható be, hogy 
némelyek a törvényreviziót, mások a szolgálati 
pragmatikát, a jogok és kötelességek tüzetes 
szabályozását sürgetik. Nemcsak a népoktatási 
administráczió, nemcsak a felügyelet és igaz-
gatás, hanem maga a népoktatás lényege is 
felette kívánatossá teszi, hogy az Ariadne-
fonalát, a kodifikálást, komolyan vegyük. 

Talán soha sem volt czél- és alkalomszerűbb 
e kérdés megoldása, mint épp mostanság, a 
mikor a munkaapasztás napirenden van, a 
mikor mindenütt a munkahalmazról panasz-

kodnak és a mnnka egyszerűsítésére törekednek, 
és ez által a tisztviselők anyagi és erkölcsi 
helyzetén segíteni óhajt mindenki. 

A kodifikálás maga egyharmadára apasztaná 
az egész vonalon a munkahalmazt; időt és 
erőt takaríthatnánk sokat; ez pedig = a pénz-
takarítással, a mi lehetővé tenné (részben) a 
tisztviselők anyagi helyzetének javulását. 

A népoktatásnál meg éppen nélkülözhetet-
len kiváló gondot fordítani az erő és idő 
megtakarítására, mert a közoktatási tárczának 
fedezete a leghiányosabb. E miatt a közoktatás 
administrácziójánál és az igazgatásnál a sze-
mélyzet megfelelő szaporítása még ma is csak 
a jövő álma. A mostani állapot tarhatatlan. 
Emberfeletti munkát a tisztviselők képtelenek 
végezni. Munkásságuknak alig van látszata. 
Még a legszükségesebb és a leglényegesebb 
dolgokat sem tudjuk úgy elvégezni, a mint 
azt az ügy fontossága követeli. Ügyünk leg-
nagyobb részeben magára van hagyva: ha fej-
lődik, jó ; ha nem, nem tehetünk róla. Pedig 
a népoktatásnál minden hátramaradás keserűen 
fogja magát megbőszülni. 

Ezek után azt a konkrét indítványt teszem, 
nevezzen ki a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatási m. kir. minister úr egy kodifikáló-
bizottságot, a melynek czélja legyen népokta-
tási törvényeink, utasításaink, rendeleteink stb. 
rendbeszedése, kodifikálása. 

Az a pénz, a mibe eme bizottság hat havi 
működése kerülne, megtérül azon a téntán és 
papiroson, melyet most haszontalanul haszná-
lunk el épp azért, mert alig tudunk eligazodni 
a tömkelegben. Hát még a munkaapasztás és 
időnyerés mily haszonnal járna! 

A gyermekhalandóság és egy 
óvszere. 

Igazán elszomorodik nemcsak a néptanító 
lelke, de a hazafié is, mikor látja, olvassa a 
hét éven aluli gyermekek halandóságát. Ha a 
tanító a gondatlan, tndatlan, gyermekével nem 
törődő szülőt figyelmezteti, egyiktől feleletül 
ezt kapja: „Jobb, hogy a Jézuska magához 
vette, legalább nem kell neki küzdenie, hogy 
megtudjon élni." A másiktól: „Ej tanító úr, 
jutott bánatnak is, örömnek is, vagyunk még 
elegen. Sajnálom gyermekemet; de ha a jó 
Istennek úgy tetszett, legyen meg az ő szent 
akaratja." Pedig kérdés, hogy a jó Istennek 
úgy tetszett-e? Azt akkor mondhatnók, ha előbb 
egészsége föntartása érdekében, aztán betegsége 
kezdetétől fogva minden lehetőt elkövettünk 
annak helyreállítására; így nyugodtabban vigasz-
talhatjuk magunkat Isten végzésével. 
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1879-ben, mikor egyik gyermekemet temettük 
•s apai szeretetem a veszteség miatt könyeket 
csavart szemeimből, egyik (gyermektelen) kar-
társam így vigasztalt: „Ne sirasd, hisz ez 
tőkebefektetés a többiekre." 

A levegőben vagy a kor méhében van ez a 
spóra? Bizonyosan az utóbbiban, a honnan 
minden igyekezetünkkel ki kell irtanunk, még 
pedig minél sürgősebben, hogy annál keve-
sebben essenek Saturnus gyomrába. 

A gyermekek nagy halandóságát csökken-
teni, az elzülléstől, elsatnyulástól megóvni: 
az államnak s társadalomnak kötelessége. 

Az állam hatalma a polgárok műveltségétől, 
számától s vagyonosodásától függ. A szegény-
ség az egyedüli teher, melyet minél többen 
viselnek, annál nehezebb. 

Mi magyarok volnánk Európában a legsza-
porább nemzet, ha a nagymérvű gyermekhalan-
dóság akadályul nem szolgálna. Magyarországon 
1000 lakosra 1898-ban 37, Ausztirában 36, 
Németországban 36, Olaszhonban 33, Angolhon-
han 29, Francziaországban 22 halálozás esett. 

Szerencsés az a nemzet, melynek vezérekül 
bölcs férfiakat rendelt ki a gondviselés. Hála 
a nemzet geniusának, ily bölcs és akaraterős 
férfiak most is vannak országunkban. Kik 
azok, minden olvasó ember tudja. Az általunk 
igen; isztelt nagyok megalkották 1901-ban a 
gyermekmentés terén korszakot alkotó jelentő-
séggel bíró törvényeket, a melynek XXI-ik 
czikke kimondja, hogy a tervezett állami gyer-
mekmenhelyekbe nemcsak a találtak, (lelen-
czek) hanem a hatóság által elhagyatottnak 
nyilvánított gyermekek is fölveendők. 

Lehet, hogy egyik-másik gyermek érde-
kében mi is közbejárhatunk, azért ide írom, 
kik tekintendők elhagyottaknak: 1-ör Minden 
olyan gyermek elhagyottnak tekintendő, a ki 
köz- vagy magánhelyen elhagyatva találtatik; 
2 or árvaházban el nem helyezhető vagyon-
talan árva; 3-or a ki szüleinek betegsége, 
kórházban, tébolydában, fogházban vagy fegy-
házban — habár ideiglenesen is — hatósági 
gondozásra szorul; 4-er minden olyan gyermek, 
kit tartására köteles hozzátartozói (szülei s 
nagyszülei) megélhetési viszonyuk veszélyezte-
tése nélkül eltartani képtelenek. 

A belügyminister felügyelete alatt álló állami 
gyermekmenhelyek czéljaira 2,725.000 K. áll, 
a melyben benfoglaltatik a Béesben 1815-ben 
elhalt Sándor István hazánkfia ily czélra szánt 
hagyatéka is, a mely ettől 1900 végéig 
1,087.000 K. Méltó, hogy ily nagyjaink nevét 
emlékezetben s tiszteletben tartsuk. 

A főváros 1879-ben 0 Felségeik ezustlaka-
dalma megörökítésére 100.000 frtot szavazott 
meg ilynemű czélra. Ugyancsak a főváros a 

bécsi menhelyházban levő 1110 magyar lelencz 
gyermekért 1881—1885-ig évenkint 33.000 
frtot fizetett. 

Vannak, ezek közé tartozik Halász Ferencz 
osztálytanácsos úr is, a ki a Mária Dorottya-
egyesületben a nőnevelés érdekében „Elet és 
iskola" czímen fölolvasást tartott, a melynek 
foglalatjáért nemcsak mi néptanítók fejezzük ki 
hálánkat, elismerésünket, hanem az orsz. kép-
viselők is részint levélben, részint élőszóval 
gratuláltak eszméjének életrevalóságáért —-
megírta a Néptanítók Lapjában, hogy a leá-
nyok — kivált a fővárosiak közül — sokan, kik 
férjhezmennek, az egyszerű ételt sem tudják 
övéiknek élvezhetően elkészíteni, nem ismerik 
a háztartás vezetését, nem ismerik a takaré-
kosságot, ezek miatt férj és feleség között 
perpatvar keletkezik s még más egyéb is, és 
sokszor méltán. Hozzáteszem, hogy a gyermek 
neveléséhez sem ért, nemcsak a fővárosi, de 
a vidéki fiatal anyák nagyobb része sem. 
Mindenki önmagáról tudja, hogy a mihez 
nem ért, avval nem szívesen foglalkozik. Az 
anyai szeretet azonban sokszor csodát művel. 

Az én meggye ződésem az, hogy a leendő 
anyáktól kellene megkövetelnünk a gyermek-
nevelés tudományát. Kitűnő orvosaink egyike 
a minister úr megbizásából szerkesztene egy 
könnyen érthető, rövid tartalmú füzetet, mely-
ben benfoglaltatnék az újszülött ápolása leg-
alább 6-éves korig. 

Ezen kis füzet tartalmát minden férjhez-
menendő leánynak menyasszony korában kel-
lene megtanulnia s az általa választott taní-
tótól bizonyítványt szereznie, hogy azt tudja, 
érti s csak ezen bizonyítvány előmutatása után 
volna megköthető a házasság. 

így remélem, hogy részben elejét vennők a 
nagy gyermekhalandóságnak, részben mondom, 
mert hogy mindig voltak s lesznek gondatlan, 
gyermekeikkel nem törődő anyák az bizonyos. 

(Fdsü-Alpár.) id. Fincicky József. 

= A Tanítók Házáért. A Tanítók Háza 
javára jövedelmező iparczikkeink terjesztése 
érdekében következő kartársaink fejtenek 
ki nagyobb buzgalmat: Nagy Pál székes 
fővárosi tanító, Mendöl János (Alsó-Szeli), Géhl 
János (Tarczal), Tóth János (Győr-Zámoly), 
Mannheim J. Henrik (Z.-Szina) és Ignácz 
Elek (Rakamaz) a „Tanítók Háza szappanját" 
propagálták erélyesen és sikerrel. Lőwy Mór 
(Igló) és Krinz Ödön (Gyönk) a „Tanítók 
Háza gyufája" érdekében fejtettek ki nagy 
buzgóságot, míg Bender Sarolta (Csepel), 
Öveges Alajos (Peér), Vas Mihály (Nagy-Mi hály) 
és Halmy István (Tők) mindkét iparczikkünk 
érdekében. 
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Petőfi emlékezete. 
Hozsánna Néked, tündöklő Eszme! 
Egykor földi alakban 
Köztünk átrohanó Élet! 
Vakmerő tüneményes Alom, 
Ki több pompát sugároztál a világra, 
Mint mennyit az égi tetőkön 
Szétvillogtat az északi fény. 
Hozsánna Néked halhatatlan Széllem, 
Dalok kiapadhatatlan 
Örök forrása : Petőfi! 

Endrödi Sándor. 

Tegnap mult ötvenkét éve annak, hogy a 
magyar irodalom, a magyar dalköltés, a 
szabadság, szerelem, a magyar faj- és nép-
szeretet legnagyobb dalosa a segesvári ütkö-
zetben, a mint megjósolta „Egy gondolat bánt 
engemet" ezímü költeményében, dicső vértanú 
halált halt. 

Nincs széles e hazában egy etlen egy város, 
kulturális középpont, egyesület, mely e tüne-
ményes költő emlékét méltó módon meg ne 
ünnepelné. 

Segesvár, Budapest, az ország száz meg száz 
városa, falvak, fürdőhelyek siettek leróni 
kegyeletük adóját. S méltán, mert a magyar-
nak Petőfin kívül alig van olyan nagy férfia, 
a ki nevét az öt világrészben olyan dicsőséggel 
meghordozta volna, mint éppen Petőfi. 

Születése, élete, halála csupa rendkívüliség, 
tünemény, csoda. Isteni szikrából csakhamar 
tündöklő, messzevilágító meteorrá lett. Úgy 
jött, mint egy soha nem látott üstökös: elő-
bukott, majd hirtelen eltűnt, hogy mindörökké 
csodálják s találgassák isteni eredetét. 

Kis nemzet egén világított: a magára maradt, 
rokontalan magyarén, de fényét, dicsőségét, 
hatását az egész világ megcsodálta. Hozzá 
hasonló lángészt igen, de nála nagyobbat nem 
látott egy nép sem. Egyénisége, viszontagságos 
élete, tudása, költése mindenhol rokonérzést 
hódit a magyar Géniusznak, mert páratlanul 
áll a világ-irodalomban. A természet és az 
igazság ősereje, az érzések melege, tisztasága, 
az őszinteség, a kifejezések bája és eredetisége, 
mely dalaiból üde szellőként szerte árad: 
utat talál mindenhová, a hol a szabadság és 
szerelem legmagasztosabb eszméi lelkesíteni 
tudják a lelkeket. 

Költő, szabadsághős és nemzeti vértanú egy 
személyben s mint ilyen, ő a mi legnagyobb 
dicsőségünk. Mert a hova ezeréves fönnállásunk, 

dicsőséges harczaink híre el nem jutott, oda 
a Petőfi dalai vitték el nevünket. Petőfinek és 
szabadságharczunknak köszönhetjük a magyar 
nép újabb nimbuszát. A 48 as idők nagyszerű 
eseményei tették ismertté s bámulat tárgyává 
a magyart épp úgy, mint ma az angol-búr 
háború idején a maroknyi búr népet. Ekkor 
szereztük meg a világnak azt a rokonérzését, 
melynek gazdag tőkéjéből a törpe utódok ma 
is élősködnek. Hogy mi a magyar, ő vele, az 
ő idejében mutattuk meg a világnak. Ezért 
vagyunk mi sokkal különbek a többi kis nem-
zeteknél. Ifjú lelkesedés, kitartó, komoly munka, 
rendíthetetlen haza- és szabadságszeretet, ezek 
szerezték meg becsülésünket, ezeknek volt 
lánglelkü apostola örök dicsőségünk Petőfi. 

Rövid élete, párját ritkító egyénisége, láng-
esze korszakot alkotott nemcsak a magyar, 
hanem a világirodalomban is. A szerelem az 
ő könnyed, játszi dalaiban olyan bájosan, olyan 
elragadó őszinteséggel szólalt meg, mint egy 
költőnél sem. A szabadság, az előbb sóvárgott, 
majd kivívott népszabadság pedig világszabad-
sággá izmosodott hatalmas lantján, melynek 
merész zenéjét elragadtatással hallgatta a 
messze külföld. 

Óriási dalos természetével magához vonta 
az egész világot, hogy aztán mindazt, a mit a 
külvilág reá gyakorolt, úgy fejezhesse ki, mint 
millióknak világosan, szinte kézzelfoghatóan 
kifejező egy lélek eszméjét. Dalaiban milliók 
érzelem-világát festette, költeményeit százezrek 
olvasták, mert ki-ki úgy érezte, hogy e dalok 
az ő szivéből nőttek, mert a Petőfi szivében-
lelkében az egész magyar nemzet művészete 
benfoglaltatott. 

Mint illat a virágból, úgy áradt szét érzése, 
hazafisága, szelleme gyönyörű dalaiból. Pedig 
mint a gyöngykagyló, mely a színekben pom-
pázó drága gyöngyöt fájdalmak közt teremti: 
Petőfi is nagy lelki keserűségek s el nem 
mondható szenvedések között írta halhatatlan 
költeményeit. 

Egy-egy hazafias ódáját valósággal a vérével 
írta. Mikor ostorozni volt kénytelen, mikor 
lelke a haladni nem akaró kor fülébe úgy 
rivalt bele, mintha az utolsó Ítélet tárogatója 
harsant volna meg: a költő szive vérzett s a 
fájó dallal önmagát is megsebezte. 

Mint ember, mint költő, mint vezérférfiú 
egyaránt kimagasló óriás volt. Egyéni fiigget-
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lenségét, szólás-szabadságát semmiért föl nem 
áldozta. Térdet, fejet hajtani nem tudott, nem 
akart. Isteni lélek élt benne: az emberiség 
legszentebb eszméinek fénylő világa. 

Hatalmas tehetsége túlnőtt a haza határain. 
Oda emelkedett a legelsők közé. Csak egy 
Shakespeere, egy Göthe, egy Dante, egy Moliére 
hasonlíthatók vele össze, a kikkel együtt a világ 
legnagyobb szellemei közé tartozik. Minden-
ben eredeti és önálló volt. Heine, Béranger, 
Hugó Viktor hatottak reá; de e hatásokat úgy 
magába olvasztotta, hogy mire dallá formálta, 
már Petőfi szólott hozzánk az ő őszinte ere-
detiségével. 

De bármennyire akarjam is festeni költői 
tehetségét, lángeszét s a szabadságért folytatott 
emberfölötti küzdelmét: képtelen vagyok őt 
kellő módon méltatni, mert mint Ábrányi 
Emil mondja: 

Rengő kalász azóta is terem, 
Azóta is van napfény, szerelem, 
Azóta is száll fecske és daru, 
A rónaság hozzánk sem mostoha . . . 
De a ki őket úgy szeresse és úgy 
Daloljon róluk — nem lesz többé soha! 

Hogy Kárpátoktól Adriáig a magyar ural-
kodik, hogy nyelvünket visszahelyeztük régi 
jogaiba, hogy a régi Magyarország a dieső 
1848-iki év óta egy csapással új Magyar-
országgá lett, azt nagy részben neki köszön-
hetjük, ki az átalakító nagy idők legnagyobb 
szülötte volt s kinél hazáját senki sem szerette 
jobban. 

íme, a tüneményes ifjú! Alig 20-éves és 
már országos híre van. Alig 26-éves s egy 
dicsőséggel teljes pályafutás után vértanú 
halálával az egész világ elismerése közt világ-
költővé növekedik. 

* 

Isten, magyarok Istene! áldd meg nagy 
költőnk emlékét, tápláld iránta érzett lelke-
sedésünket. Osztd szét porladozó szivét nem-
zetünk fiai és leányai között, hogy a haza-
szeretet szent tüzében egyek lehessünk ő 
vele. Add, hogy valósággá váljék e második 
ezerév küszöbén a haza atyjának eme mondása: 
„Magyarországot többé a poklok kapui sem 
dönthetik meg!" 

(Szeged.) Sassi JVayy Lajos. 

IRODALOM. 
Megjelentek: Az írvaolvasás új tanmódja. 

(Kell-e mimika?) Irta Tótli Lajos bessei ref. 
tanító. Szerző kiadása s így ő nála rendelhető 
1 koronáért. — Dr. Luther Márton kis káté-

jának magyarázata. Népiskolák, polg. és közép-
iskolák I. és II. osztálya számára írta Kaczián 

János ág. hitv. ev. lelkész. Budapest, Kókai 
Lajos kiadása. Ára kötve 60 fillér. — Az 
osztrák-magyar monarchia katonai térképei. 
(2 melléklettel.) Irta Sárói Szabó Lajos m. kir. 
honvédszázados. (Grill K., könyvkereskedése.) — 
A Nagy Képes Világtörténet 126. füzete, mely 
a franczia és magyar reformáczió történetét 
gyönyörűen beszéli el. Ara 60 fillér. Megjelen 
minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek írod. Int. Rt. Budapest, VIII., 
Üllői-út 18. sz.) s minden hazai könyvkeres-
kedés utján. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Berger Anna oki. kisdedóvónőt 

az apatin-vidéki telepi áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Gráczer Károly oki. tanítót az 
aradcsálai áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Ütő Sándor brassói és Csulak 
Lajos segesvári áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Udics György 
malyczói gör. szert. kath. tanító részére évi 
560 koronát ; Kerekes József nagy-peszeki 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 800 
koronát; Zsupina Manó décsői munkaképtelen 
gör. kath. tanító részére évi 500 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott : 
néhai Papp János nyug. volt csernátfalusi áll. 
el. isk. igazgató-tanító özv., szül. Veszprémi 
Vilma és 3 kiskorú árvája részére 750 ko-
ronát; néhai Kovács István volt heő-csabai 
ev. ref. tanító özv., szül. Sudrlák Zsuzsánna 
részére évi 310 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A zalamegyei ált. t an í tó tes tü le t Per-

lakon tartotta évi rendes közgyűlését Szalay 
Sándor elnöklésével. Gyűlés előtt és mise után 
a tantestület és a város érdeklődő közönsége 
Gá.párics Márk, a szabadságharcz szerzetes 
vértanujának, a templom előtti téren álló 
emlékoszlopa körül gyűlt össze, melyre a 
Hymnusz eléneklése után Szalay Sándor tant. 
elnök, egy hazafias eszmékkel telt, költői szár-
nyalású, szép beszéd kíséretében letette 
a tantestületnek következő fölirattal _ ellátott 
pálma-koszoruját: „ A Zalamegyei Általános 
Tanítótestület, Gáspárics Márknak, a szabad-
ságharcz szerzetes vértanujának." A tanító-
testület hálás és hazafias kegyeletének eme való-
ban lélekemelő mozzanata a Szózat eléneklésével 
nyert befejezést. Az emlékoszlop megkoszorú-
zása után a tantestület tagjai a Társaskör nagy-
termébe vonultak, hol Szalay Sándor tant. elnök, 
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szép beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. Az évi 
jelentés fölolvasása után Nagy Ferencz „A házi 
és iskolai nevelés napjainkban" czímű alapos 
tanulmányról tanúskodó értekezését olvasta föl, 
melynek kapcsán reámutatott azon uralkodó 
ferde nézetekre, melyeknek a mai korban a 
legtöbb szülő hódol gyermekei, különösen 
leányai nevelése körül s melynek alapján 
belőlük mindent, csak hivatásukat igazán 
betölteni tudó nőket nem nevelnek. Hajgató 
Sándor, n.-kanizsai polg. leányiskolái tanítónak, 
„Az állatvédelemről" czímű s megírt s már 
ezelőtt 25 évvel pályadíjat nyert dolgozatát 
Farkas Vilma olvasta föl. Kaan Irma „A 
növényvédelemről" tartott tartalmas fölolva-
sást, melyben ajánlja, hogy a külföld, különösen 
Németország példájára a tanítók tavaszszal 
cserépbe ültetett virágpalántákat osztogassanak 
növendékeiknek ápolás végett, mely virágok a 
vizsgálat alkalmával, esetleg őszszel be volná-
nak mutatandók, a mikor is a gondos kezelők 
jutalomban vagy annak nem létében, dicséretben 
lennének részesítve; mi által elérnők, hogy 
növendékeink már kis korukban megkedvelnék 
a virágokat, hozzászoknának azok ápolásához s 
a virágok, növények rongálása soha eszükbe 
sem jutna. Bánekovicli János „A testi fenyíték 
az iskolában" czímen értekezett, Kertész József 
pedig Körmendy Pál tanítónak: „A szeretet 
és bot" czimü értekezését olvasta föl. Mindkét 
fölolvasás a közgyűlés általános tetszésével 
találkozott s helyes mederben folyó vitát 
provokált. A folyó ügyek során elnök bemu-
tatta az Eötvös-alap átiratát, melyben az 
árva-alaphoz való hozzájárulásra kéri föl a 
megyei testületet. Kiadatott a központi választ-
mánynak. Az indítványok során a közgyűlés 
dr. Ruzsicska Kálmán kir. tan., tanfelügyelő 
indítványára elhatározta, hogy Margitay József 
csáktornyai tanítóképző-intézeti igazgatót azon 
alkalomból, hogy édesatyja, ki a zalamegyei 
általános tanítótestületnek tiszteleti tagja, 
aranylakodalmát, ő maga és nővére ezüst-
lakodalmukat, egyik leánya pedig esküvő-
jét tartotta, a megyei tantestület nevében 
elnöke útján átiratban üdvözli. Valigurszky 
Antal tant. alelnöknek az évi jelentés kapcsán 
tett amaz indítványát, hogy a járáskörök 
mindegyike tartsa meg az alapszabályokban 
előírt két gyűlését és azok mindegyikén tar-
tassék gyakorlati tanítás, a közgyűlés szintén 
elfogadta. Mencsey Károly, a Muraközi Tanító-
kör elnöke, azon indítványát, hogy keresse 
meg a közgyűlés a Magyarországi Tanítók 
Orsz. Bizottságát, hogy az elaggott, magános 
tanítók részére a Tanítók Háza keretében 
otthont szervezzen, a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Peczek György, tüskeszentgyörgyi 

plébános, egyházkerületi tanfelügyelő, az elnök 
útján azon indítványt terjesztette a közgyűlés 
elé, hogy keresse meg a közgjülés a föld-
mívelésügyi minister urat, hogy a gazdasági 
vándortanítók mielőbb küldessenek ki. Az 
indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a közgyű-
lés annak végrehajtásával az elnökséget bizta 
meg. A jövő évi közgyűlés helyéül a város 
elüljáróságának és közönségének meleghangú 
meghívására Zala-Szentgrót jelöltetett ki. 7égül 
miután a megyei tanítótestület perlaki köz-
gyűlése alkalmából meleghangú táviratban 
üdvözölte dr. Wlassics Gyula, vallás- és közok-
tatásügyi minister úr ő exellencziáját, elnök 
Perlak város elüljáróságának és közönségének 
a tapasztalt szives vendégszeretetéért a köz-
gyűlés nevében jegyzőkönyvi köszönetet mon-
dott és a közgyűlést bezárta. A közgyűlés után 
a nagyvendéglő kerti helyiségében társasebéd 
volt, mely alkalommal felköszöntőket mondot-
tak dr. Ruzsicska Kálmán: a királyra; Szalay 
Sándor: Wlassics Gyula ministerre; Poredus 
Antal: Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelőre; 
Kertész József: Perlak közönségére; dr. Ruzicska 
Kálmán: Horrath Cs. János gondnoksági elnökre 
és gondnokságra; Margitai József: Szalay 
Sándor tant. elnökre és tisztikarára; Mencsey 
Károly: Margitay Józsefre; dr. Ruzsicska Kál-
mán : Udvardy Ignáczra; Peczek György 
plébános, egyh. tanfelügyelő: a lelkészi és 
tanítói kar együttműködésére; Szüts Imre: 
Tóth Sándor perlaki áll. isk. igazgatóra; Sipos 
Károly: a tanítókra s. a. t. Az ebéd 3 órakor 
végződött, mely után a tanítók legnagyobb 
része elutazott, a legkellemesebb emlékeket 
vivén magukkal a vendégszerető Perlak városá-' 
ból, a magyar kultura ezen végvárából. Poredus 
Antal, főjegyző. 

3% A szepesi tanítóegyesület fönnállásá-
nak 65. évében 50. közgyűlését Lőcsén tar-
totta meg. Nagyjelentőségű volt az egyesü-
letre ezen jubiláris közgyűlése azért is, mert 
vendégül üdvözölhette a „Délmagyarországi 
Tanítóegyesület" mintegy 230 tagját. A jubi-
láris közgyűlés a vármegyeháza dísztermében 
Dobó Adolf egyesületi elnök vezetése alatt 
tartatott meg. A közgyűlésen a ministert Kacs-
kovics Mihály dr. osztálytanácsos képviselte, 
míg Csáky Albin gr. és Csáky Zénó gr. 
főispán meleghangú levélben üdvözölték az 
egyesületet. Dobó A. lelkes megnyitója után 
melyben megismerteti az egyesület 65-éves 
szép múltját, Kintzler Árpád főjegyző föl-
olvasta az elnöki jelentést, melyben a választ-
mánynak és elnökségnek működéséről beszámol. 
Riadó lelkesedéssel választotta meg ezután a 
közgyűlés tiszteleti tagokul Csáky Zénó gr. 
főispánt és Péterfy Sándort. A tanítóegyesület 
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ez évben pályatételül a „Melyek a jó ifjúsági 
iratok kellékei és mily szempontok szerint válasz-
szuk meg gyermekeink olvasmányát" ? ezímű 
tételt tűzte ki. A beérkezett pályamunkák 
közül az első 60-koronás díjat Kintzler Á. 
iglói, a második 40-koronásat Neupauer M. 
sz.-bélai tanító nyerte el, míg egy harmadik 
munka, melynek írója Seltenreieh Emma, jegyző-
könyvi dicséretet nyert. Ezután Seltenreieh H. 
meleg hangon és szívhez szólóan ajánlotta az 
Eötvös-alap ügyét^ az egyesület jóindulatába, 
majd Kintzler A. tartotta fölolvasását a : 
„Fejtsük ki részletesen mit jelent az egyes 
oktatótárgyakra nézve az az élv, hogy az élet-
nek tanítsunk" czímű tételről; a közgyűlés 
határozati javaslatát elfogadta és kimondta, 
hogy a munkát, melyet a F. M. K. E. 50 ko-
ronával díjai ott, teljes szövegében jegyzőköny-
vébe kinyomatja. Ugyancsak 50 koronával 
jutalmazta meg a F. M. K. E. a második tétel 
legjobb kidolgozóját Kertscher S. késmárki 
tanítót is, kinek tételéről „A szóbeli előadás 
ápolása az elemi és polgári iskolában" azonban 
Neupaiter M. referált. A pénztáros és könyv-
táros jelentése után fölolvastatott ama bizott-
ság jelentése, a melynek föladata volt, hogy a 
város összes népoktató iskoláit szakszerűen 
megvizsgálja és esetleges hiányait elősorolja. 
A „Szepesi Tanítóegyesület" vándorülésein szo-
kásos eme fölülvizsgálás sohse téveszti el jóté-
kony hatását. Több kisebb fontosságú ügy elinté-
zése után elnök berekesztette a közgyűlést. — 
Délben közel 300 terítékű közebéd volt, 
melyet a szép áldomások egész sora fűszere-
zett. Öt órakor Kovách Aladár dr., a Buda-
pesti önkéntes Mentőegyesület igazgatója 
az első segélynyújtásról tartott rendkívül tanul-
ságos és élvezetes előadást nagyszámú közönség 
jelenlétében. Este Lőcse város művészei fénye-
sen sikerült hangversenynyel zárták be az 
ünnepélyt, melyet az ifjúság a reggeli órákig 
tartó víg tánczczal toldott meg. A reggeli 
vonat ismét visszavitte kedves vendégeinket a 
messze délre, de reméljük, hogy a barátságos 
viszonyt, mely a két testvéregyesület közt e 
néhány nap alatt létrejött, a térbeli távolság 
nem fogja megszüntetni. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
R. A. Margitta. 1. A megyei kir. tanfel-

ügyelő úr útján terjeszsze föl folyamodványát 
a nyugdíj-intézethez. Talán fölveszik, ha iga-
zolja, hogy a minister úr a képesítő vizs-
gálat letételét, korára való tekintettel, elen-
gedte. 2. Az igazgató jelenléte szükséges. 
3. Folyamodjék majd, hogy hagyják meg állo-
másán. — H. S. Csab-Rendek. Megbukott-

nak tekintendő. A hittanból javító vizsgá-
latot kell tennie. — Kurpé Gergely. Ha egy 
évre választották segédtanítónak, akkor a szüni-
dőre is megilleti a fizetés. — B. K. Margitta.. 
1. Nem volt helyes; a szülőnek a vizsgálaton 
nincs kérdező joga s ha az iskola védelmére van 
megyei szabályrendeletük és az illető csakugyan 
megsértette önt: forduljon panaszával a közig, 
bizottsághoz. 2. Az Eötvös-alapra jövedelmező-
diák-tintát Hochsinger testvérek gyártják :. 
VI., Rózsa-utcza 85. szám. (Leveléből azt 
látjuk, hogy lapunkat nem igen olvasgatja, 
pedig nem ártana!) — Habermann József. 
Polgári iskolában okleveles polgári iskolai 
tanítóknak kell müködniök s csak ha ilyenek 
nem folyamodnak a hirdetett pályázat alapján,, 
akkor alkalmazhatnak kivételesen más képesí-
tésű tanítókat. A nyilvánossági jog engedélye-
zéseért folyamodni kell a kir. tanf. útján. Ott. 
megvizsgálják, megvannak-e a törvényes föl-
tételek s ahhoz képest számíthat létesítendő-
polg. iskolájuk a nyilvánosság elnyerésére. — 
H. F. Tajó. Kérjék a főszolgabírótól, hogy 
segítsen a dolgon; ha nem használ forduljanak a 
vármegyei közigazgatási bizottsághoz. — H. J . 
Iskolaszéki elnök. Illocska. Az állam 800-
koronáig engedélyez fiz. kieg. államsegélyt. 
Az eljárásról a „Tanítók Tanácsadója" czímű, 
könyvünkben talál fölvilágosítást. — Torontál . 
Már egyszer megüzentük, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskola gazdasági szaktanfolyamot vég-
zett szaktanítója az új gondnoksági Utasítás 
szerint hivatalból nem tagja a gondnok-
ságnak. — H. J . Sándorliáza. Talán a 
„Kisdednevelés"-t érti? Ez Budapesten jelenik 
meg és szerkesztősége VI., Bajza-u. 27. sz.. 
a. van. — T. J. K.-K.-Félegyháza. A hirde-
tések, mint már számtalanszor megüzentük, 
a kiadóhivatal hatáskörébe tartozván, mi 
(szerkesztőség) nem tudjuk. — Többeknek. 
Czikkekkel bőven, akár két évre is el vagyunk 
látva! Kéziratok felől a „Tanácsadóban" bírá-
latot nem mondhatunk, mert ennek a rovatnak 
más a rendeltetése. Kéziratot, mint a lap 
homlokán állandóan olvasható, nem adunk 
vissza s e tekintetben kivételt nem teszünk. A 
ki fenyegetőzik (mert ilyesmi is előfordul !)v 
annak nem válaszolunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ferencz Ferd inánd trónörökösnek leánya 

született, kit mult vasárnap kereszteltek meg 
a konopisti kastélyban Zsófia, Mária Terézia, 
Francziska nevekre. Keresztanya Mária Terézia 
főherczegnő lett. Tudvalevő, hogy a főherczeg 
morganatikus házassága a magyar törvényekbe 
is belekerült s így az a tény, hogy első 
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gyermekük nem fiú, méltán általános érdek-
lődés tárgya volt. 

— Egyházi elismerés állami taní tóknak. 
Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister mindenkor kiváló súlyt helyezett arra, 
hogy az állami elemi iskolákban a hit- és 
erkölcstan gondosan taníttassék s általában a 
tanulók vallásos, erkölcsös nevelése biztosít-
tassék. Az állami népoktatás ellenségeinek 
egyik kovácsolt fegyvere még ma is az, hogy 
az állami elemi iskolák nem nevelnek vallásos 
irányban; csak az értelmet fejlesztik, a kedélyi 
érzelmi nevelést elhanyagolják. Hogy mennyire 
levegőből kapottak az ily állítások, ime itt is 
áll egy érdekes tény: Az erdélyi róm. kath. 
püspök helyettese főpásztori elismerését fejezte 
a kapnikbányai (Szatmármegye) állami iskolai 
tanítótestületnek a tanulók első szent áldozása 
körül tanúsított buzgó közreműködéseért; a 
helybeli plébános pedig ugyancsak ez alka-
lommal hálás köszönetét fejezte ki nevezett 
tanítótestületnek a hitélet fejlesztése körül 
mindenkor kifejtett nemes buzgólkodásáért. 
Tessék azoknak megszivlelni, a kik az állami 
iskolák iránt érzett ellenséges érzületükből 
kifolyólag, ezen iskolákban követett vallásos 
nevelés irányát oly nehezen hiszik el. 

— Lapunk f. szerkesztője folyó hó 27.-én 
néhány heti szabadságra utazott ; távolléte 
alatt a Néptanítók Lapját György Aladár fő-
munkatárs fogja szerkeszteni. A f. szerkesztő 
személyes intervenczióját kivánó ügyek (így a 
tiszteletdíjak kiutalványozása is) az ő vissza-
tértéig halasztást szenvednek. 

— Világ folyása. Az országszerte folyó 
aratási munkák mellett jóformán csak a válasz-
tási mozgalmakról és az állami tisztviselők 
gyüléskezéséról olvas az ember gyakorta közle-
ményeket a hazai lapokban. Egy pár ellenzéki 
lap szenzácziós tervet akar megvalósítani, azt 
t. i. hogy az országgyűlést hirtelen összehívják 
s azon vád alá fogják azokat a ministereket, 
kik Eánffy ministerelnöksége idején is állásuk-
ban voltak, mivel egy bécsi lap szerint Bánffy 
arra törekedett, hogy az alkotmányos élet 
Magyarországon megszűnjék és absolutizmus 
következzék be. A bécsi lap hirét azonban 
nagyon kevesen hiszik el, maguk az érdeklet-
tek egészen fölháborodva utasítják vissza a 
vádat s igen valószinű, hogy az országgyűlés 
összehívása is elmarad. Szomorúbb dolog az, 
hogy részben a választási mozgalmakkal kap-
csolatban itt-ott nemzetiségi tüntetések is for-

dulnak elő, sőt akadtak helyekre, honnan az 
Amerikába költözött és az orosz befolyás alá 
került rathének izgatnak a mi derék ruthéneink 
között a pánszlávizmus érdekében. Külföldről 
a legérdekesebb, bár még meg nem erősített 
hír, hogy a búr háború megszüntetését most 
már Vilmos német császár akarja kezébe venni 
és állítólag maga az özvegygvé lett Krüger is 
óhajtja már a béke létrejöttét, természetesen 
csak úgy, ha hazájának önállósága csorbítva 
nem lesz. Fölmerült a lapokban az a hír, hogy 
Rudolf trónörökös leányát Ferdinánd bolgár 
fejedelem veszi nőül, de ez valószinűtlen. 
Nagy érdeklődést keltett a művelt világban a 
világhírű orosz iró Tolstoj gróf és Olaszország 
nagyhírű volt ministerelnöke Críspi halálos 
betegsége. Mindkettőnek életbenmaradásához 
alig van remény. 

— Axamethy Lajos életrajza. Chalupak 
Rezső, krassó-szörény vármegyei kir. tanfel-
ügyelői tollnok és a fiatalabb irói nemzedék 
egyik jeles és sokoldalú tagja tollából e 
napokban jelent meg Dr. Axamethy Lajos vall. 
és közokt.-ügyi m. kir. ministeri tanácsosnak 
életrajza, melyet szerző Dr. Axamethy Lajos-
nak 1899. évi novemberben tartott 30 éves 
szolgálati jubileuma emlékére írt. A kiváló 
gonddal és tárgyszeretettel összeállított füzet 
oly férfiú életét és működését mutatja be, a 
kire a magyar tanítóság mindenkor a leg-
nagyobb hálával és becsüléssel tekint, — kinek 
eminens szerepe van a hazai népoktatásügy 
újabb fejlődésében s a ki a közoktatá-ügyi 
államkormánynak évtizedek óta egyik előkelő 
büszkesége és évek óta Szathmáry György, 
volt ministeri tanácsosnak, a hivatalos köz-
pontban is lelkes és legilletékesebb hivatali 
utódja. A füzet ára a pénz előleges beküldése 
mellett 1 korona és megrendelhető akár köz-
vetlenül a szerzőnél (Lúgos, Kir. tanfelügyelő-
ség) akár pedig Weisz és Sziklai könyv-
nyomdai műintézeténél Lúgoson. 

— 4000 koronás alapítvány a Tanítók 
Házára. Ezt a szép alapítványt Zilahi Gyula, 
a budapesti Nemzeti Színház művésze tette a 
mi főiskolai internátusunk javára; ebből mái-
több száz koronát össze is keresett s a fön-
maradó összeget részletekben fogja befizetni. 
Zilahi Gyula a szünidőben tudvalevőleg elő-
adásokat tart a vidéki városokban s előadásai 
jövedelmének egy részét mindig az Eötvös-
alapnak küldi meg. Legutóbb is küldött 20 
koronát zentai előadása tiszta jövedelméből s 
mivel egy franczia közmondás szerint „evés 
közben jön meg az étvágy", Zilahi Gyula 
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most kijelentette, hogy 4000 koronás ala-
pítványt tesz a Tanítók Háza javára. Fölkérjük 
tehát vidéki t. kartársainkat: támogassák 
Zilahi Gyula urat művészi előadásai rendezése 
körül. Zilahi Gyula művészete magában is 
megérdemli a fölkarolást, hát még ha tanítók 
árváinak is jövedelmez, mert az ő alapítványa 
a mi árva-alapunkat gyarapítja. 

— Tanítók Tanácsadója czímű útmutató 
könyvünket Kovács Béla, .Szatmármegye ér-
demes kir. tanfelügyelője 2028. szám alatt 
következő sorokban ajánlotta, illetőleg rendelte 
el : „Becses figyelmét kivánom még fölhivni 
úgy az igen tisztelt elnök úr, mint a tanító 
uraknak az Ujváry Béla és Göőz József dr. 
„Tanítók Tanácsadója" czímű nagybecsű mü-
vére, mely a tanítók különféle jogviszonyaiban 
(katona, adóügy, fizetés, nyugdíj stb.) részletes 
tájékozást nyújt s alkalmas arra, hogy a taní-
tóknak ügyes-bajos dolgaikban kellő útbaiga-
zítást adjon s az iskolaszéknek a hivatalos 
eljárást egyszerűbbé és gyorsabbá tegye. — A 
mű megszerezhető a „Néptanítók Lapja" szer-
kesztőségénél Budapest, II. ker., Ostrom-utcza 
17. SZ* cl.j 8,1 2 korona 60 fillér. Megszer-
zését melegen ajánlom, illetve az állami isko-
láknál a tanítói könyvtár sz Limára elrendelem." 

— Az ál lami gyermekmenhelyekről 
szóló törvény végrehajtása tárgyában Széli 
Kálmán, mint belügyminister és Ruffy Pál, 
mint ministeri biztos, nagy tevékenységet 
fejtenek ki, úgy, hogy rövid idő múlva előre-
láthatólag örvendetes módon fognak meg-
szaporodni árvaházaink és egyéb emberbaráti 
intézeteink. Tervbe van az is, hogy a híres 
munkácsi várban, mely pár év óta üres, árva-
házat rendezzenek be. Közelebb értekezlet volt 
ebben a tárgyban a belügyministeriumban, 
melyen a budapesti első gyermekmenhely- és 
a Fehér-Kereszt-egyletek képviselői is részt-
vettek és többek között a Fehér-Kereszt-egylet 
budapesti lelenczházának államivá tételét is 
kimondották. 

— Kecskemétvidéki kiál l í tás. Folyó év 
augusztus hó 11.-én nyilik meg a „Kecskemét-
vidéki ipar-kiállítás" és tart augusztus hó 
25.- ikéig. Az ipar-kiállításban résztvesznek a 
szomszéd Czegléd, Nagy-Kőrös, K. K.-Félegy-
háza és Halas városok ipartermékeikkel. 
Folyó hó 20.-ikán nyilik meg a „Gazdasági 
kiállítás" és tart 25.-ig. A gazdasági kiállítást 
a Pestmegyei gazdasági egyesület rendezi. 

— Tanítók biztosítása. Erről az aktuális 
kérdésről Székely Adolf a következőket írja 
nekünk: „Örömmel üdvözölhetjük az Orsz. 
Biz. vezetőinek a tanítók biztosítására vonat-

kozó kezdeményezését, melyet részemről rész-
leteiben is helyesnek és elfogadhatónak tartok. 
Az Első M. Alt. Biztosító-Társaság óriási 
tőkéjével és az intézet szolid igazgatásával 
föltétlen biztosítékot nyújt a biztosított felek-
nek az elvállalt koczkázatokkal szemben. Saját 
érdekeink szem előtt tartásán kívül, még haza-
fiái szempontból is nagyon helyesen cselek-
szünk, ha a külföldi hasonló intézeteket 
mellőzve, hazai intézetünknél kötjük meg 
biztosításainkat. Az intézet által fölajánlott 
jutalékok is a legmagasabbak, melyeket a 
biztosító-intézetek adni szoktak. Hogy azon-
ban ez a szép és üdvös kezdeményezés a leg-
nagyobb sikerrel meg is valósulhasson, két 
dologra kivánom az intéző körök figyelmét 
fölhivni. Az első a jutalékok rendeltetésére, a 
második pedig a munkaképtelenné vált, de 
még nyugdíjra nem jogosult kartársak bizto-
sításaira vonatkozik. Mindenesetre helyelhető 
az az eszme, hogy a biztosításokból Származó 
szerzési és pénztári jutalékok a Tanítók Háza 
ügyét segítsék elő. Hogy azonban ezenkívül, 
még maguk a biztosító kartársakra nézve se 
veszszen el a jutalék, a dolgot a következő 
módon vélem rendezendőnek: Pl. Valaki köt 
egy 2000 korona tőkéről szóló életbiztosítást. 
A biztosító-társaság ezen ügylet után a tőke 
után számított 2% szerzési jutalék fejében 
kiutal az Eötvös-alapnak 40 koronát. Ezt az 
összeget azonban a biztosítási díjak után évente 
járó 3°/o pénztári jutalék folytonosan növeli, 
úgy, hogy egy ily ügylet megkötése alkalmával, 
az Eötvös-alap a jutalékokat tagsági díjnak 
tekintve, kiadhatná a biztosító tanító részére a 
tagsági okmányt. (Nem kételkedünk benne, 
hogy az Eötvös-alap ezt meg is fogja tenni. 
Szerk.) A ki nem biztosíthat ily nagy tőkét, 
az iparkodnék a mi biztosító-intézetünk részére 
megszerezni az iskolaépület, egyházi és községi 
épületek biztosítását, s ily módon a jutalékok 
által törleszthetné tagsági díját. A Tanítók 
Háza ez által mit sem veszítene, mert a tag-
jaiban szaporodó Eötvös-alap hatványozott 
mértékben lenne képes azt támogatni, s elérnők 
azt is, hogy a tanítóság jelentékeny része 
megnyeretnék ily módon Eötvös-alapunknak — 
A munkaképtelenné vált, de még nyugdíjra 
nem jogosult kartársak biztosításaira vonat-
kozólag szintén kiterjesztendőnek vélem azon 
kedvezményt, hogy a még hátralevő díjfizeté-
sek folytatása alól bizonyos csekély pótdíj 
ellenében fölmentessenek. Ezen szempontokat 
az intéző körök szives figyelmébe ajánlva, 
azon reményemnek adok kifejezést, hogy a 
fölvetett életrevaló eszme mindnyájunk üdvére, 
mielőbb testet fog ölteni. Bajmok. Székely 
Adolf." 
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— Rövid hirek. A „Tanítók Húsa gyufája8 

Tevelben (Tolnám.) JBergmann Yincze keres-
kedőnél kapható, mire a környékbeli tagtárs 
urak figyelmét fölhívja Kircz István. — 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: a mátyásföldi julius 17.-i gyermek-
előadás jövedelme (bek. Tomcsányi János) 
170 K. 50 f.; Aranyi Lázár (Hódmező-
vásárhely) gyűjtése („tanyáról-tanyára járva" 
gyűjtött 88 K. 10 fillért, ehhez Aranyi 
Margitka 10 K. adománya) 98 K. 10 f. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII., 
Wesselényi-u. 52. sz.) 

— A Magyar Államvasutak nyugoti pálya-
udvarára a vonatok a következő sorrendben 
érkeznek: délelőtt: 12 ó. 50 p., kel. ost. expr. 
v. Konstantinápoly és Bukarestből; 4 ó. 40 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 5 ó. 40 p., sz. v. Palota-
Újpest; 6 ó. 15 p., sz. v. Szolnok, Czegléd; 
6 ó. 30 p., sz. v. Berlin, Zsolna; 6 ó. 40 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 15 p., sz. v. Bukarest, 
Verciorova; 7 ó. 25 p., sz. v. Dorog; 7 ó. 
35 p., sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 45 p., sz. v. 
Bécs; 7 ó. 50., v. v. Lajosmizse; 8 ó. 10 p., 
sz. v. Nagy-Maros; 8 ó. 25 p., sz. v. K.-K-
Félegyháza; 8 ó. 35 p., sz. v. Esztergom; 
8 ó. 45 p., sz. v. Párkány-Nána; 9 ó. 45 p. 
gy. v. Berlin, Zsolna; 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-Újpestről; 1. ó 
15 p., sz. v. Nagy-Maros; 1 ó. 25 p., gy. v. 
Bukarest, Verciorova; 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; 3 ó. 55 p., sz. v. Nagy-Maros; 
4 ó. 05 p., sz. v. Palota-Újpest; 4 ó. 15 p., 
sz. v. Szolnok, Czegléd; 4 ó. 35 p., sz. v. 
Esztergom; 5 ó. 40 p., sz. v. Palota-Újpest; 
5 ó. 45 p., sz. v. Nagy-Maros; 5 ó. 55 p., 
sz. v. Bécs, Berlin; 6 ó. 50 p., sz. v. Palota-
Újpest; 7 ó., gy. v. Bécs; 7 ó. 10 p., sz. v. 
Temesvár; 7 ó. 40 p., gy. v. Orsova, Temes-
vár; 8 ó. 20 p., sz. v. Palota-Újpest; 8 ó. 
30 p./ sz. v. Vácz; 8 ó. 45 p., sz. v. Párkány-
Nána; 9 ó., gy. v. Bécs; 9 ó. 10 p., sz. v. 
Pilis-Csaba; 9 ó. 25 p., gy. v. Berlin, Zsolna; 
9 ó. 50 p., sz. v. Esztergom; 9 ó. 58 p.„ sz. v. 
Szolnok, Czegléd; 10 ó. 05 p., sz. v. Palota-
Újpest; 10 ó. 15 p., sz. v. Nagy-Maros; 10 ó. 
30 p., sz. v. Vácz; 10 ó. 45 p., sz. v. Érsekújvár; 
11 ó., kel. ost. expr. v. London, Ostende, Páris, 
Berlin, Bécs; 11 ó. 10 p., v. v. Lajosmizse; 
11 ó. 20 p., keleti expr. v. Konstantinápoly, 
Belgrád; 11 ó. 30 p., sz. v. Palota-Újpest. — 
A vonatok indulnak ugyancsak a ny. pálya-
udvarról : délélőtt: 1 ó., kel. ost. expr. v. Bécs, 
Berlin, Páris, Ostende, Londonba; 5 ó. 55 p., 

sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 15 p., sz. v. Érsek-
újvár; 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. Lajosmizse; 
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; 8 ó. 45 p., sz. v. Nagy-
Maros; 9 ó. 15 p., sz. v. Palota-Újpest; 9 ó. 
25 p., sz. v. Bécs, Berlin. — Délután: 12 ó., 
sz. v. Nagy-Marosra; 12 ó. 05 p., sz. v. Czegléd,. 
Szolnok; 12 ó. 15 p., sz. v. Palota-Ujpest 
12 ó. 25 p., sz. v. Nagy-Maros; 12 ó. 50 p. r 
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; 2 ó. 15 p., sz. v. P.-Nána, 
Léva; 2 ó. 20 p., sz. v. Palota-Újpest; 2 ó. 
30 p., gy. v. Bukarest, Verciorova; 2 ó. 35 p.,„ 
sz. v. Érsekújvár; 2 ó. 40 p., sz. v. Esztergom; 
2 ó. 45 p., sz. v. Czegléd; 2 ó. 55 p., sz. v. 
Lajosmizse; 3 ó. 20 p., sz. v. Palota-Újpest;. 
4 ó. 15 p., sz. v. Palota-Újpest; 4 ó. 25 p., sz. v. 
Nagy-Maros; 4 ó. 30 p., sz. v. Szeged; 5 ó_ 
15 p., gy. v. Bécs; 5 ó. 30 p., sz. v. Vácz; 
6 ó., sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 15 p., gy. v. 
Zsolna, Berlin; 6 ó. 20 p., sz. v. Párkány-
Nána; 6 ó. 40 p., sz. v. Esztergom; 7 ó.,. 
sz. v. Verciorova, Bukarest; 7 ó. 15 p., v. v. 
Lajosmizse; 7 ó. 40 p., sz. v. Palota-Újpest;, 
7 ó. 50 p., sz. v. Nagy-Maros; 8 ó., sz. v. 
Vácz; 9 ó. 05 p., sz. v. Czegléd; 9 ó. 25 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 10 ó., sz. v. Bécs; 10 ó. 
10 p., gy. v. Szeged, Verciorova; 10 ó. 25 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 10 ó. 40 p., sz. v. Zsolna, 
Berlin; 11 ó. 20 p., keleti expr. v. Belgrád, 
Konstantinápoly; 11 ó. 30 p., kel. ost. expr. v. 
Bukarest, Konstantinápoly. 

— Halálozások. Dr. Schönberger Soma az 
egri izr. iskolaszék elnöke, a ki 44 éven át 
viselte tisztségét és igazi tanító-barát volt, f. 
hó 22.-én meghalt. — Sipos Lajos únyi 
(Esztergomm.) ev. ref. előkönyörgő-tanító életé-
nek 64-ik, hivataloskodásának 44-ik évében 
meghalt. 44 évi szolgálatából Unyon 39 évet 
töltött. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

T a r t a l o m : A tanítói egyesületek reformja. I. 
Ujváry Béla. II. Máthé József. III. Horváth József. — 
Az állami tanítók kérelme. — Kodifikáljunk. Gr. — 
A gyermekhalandóság és egy óvszere. Id. Fincicky 
József. — Szünóra : Petőfi emlékezete. Sassi Nagy' 
Lajos. — Irodalom. — Hivatalos rész. •— Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 31-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y . 
A s z a r a j é v o i országos mesteriskolában folyó évi 

szeptember hó 1-ével egy tanítói állás töltendő be 
a szabadkézi-, asztalos-, műszaki- és mértani rajz, 
valamint a szépírás tanítására. 

Pályázók, kik a mintázásban, faragásban és festés-
ben jártasok, előnyben részesülnek. 

Ezen állással a X. (tizetik) fizetési osztályban 2C00 
korona évi fizetés és 400 korona működési pótlék 
van egybekötve. A kinevezés kezdetben ideiglenes, 
kilátással a véglegesítésre, mely megfelelő határidő 
után, kielégítő működés esetén következik be. 

Az ezen állásra pályázók kötelesek kimutatni, 
hogy a fönt fölsorolt tárgyak tanítására képesítettek 
és hogy hosszabb idei tényleges gyakorlatuk van, 
továbbá, hogy magyar vagy osztrák állampolgárok 
vagy bosnyák-herczegovinai honosok, végre, hogy a 
bosnyák (szerb vagy horvát) esetleg egy más szláv 
nyelvet tökéletesen birják. 

Az utóbbi esetben azonban kötelezniük kell ma-
gukat, hogy a bosnyák nyelvet legkésőbb két év 
alatt, hivatásuk sikeres gyakorlatához kielégítő mér-
tékben elsajátítják. 

A megfelelően fölszerelt kérvények legkésőbb folyó 
évi julius hó 31-éig nyújtandók be az alulirt országos 
kormánynál. 

Az országos kormányhoz közvetlenül benyújtott 
kérvényekre ivenkint 80 fillérnyi bosnyák-hercze-
govinai bélyeget kell ragasztani; oly kérvények 
ellenben, melyek szolgálati úton, azaz valamely 
magyar vagy osztrák hatóság útján nyújtatnak be 
a megfelelő magyar vagy osztrák bélyeggel lá-
tandók el. 

A Magyarországon vagy Ausztriában kiállított és 
az ottani bélyegilletékkel ellátott okmányok és 
bizonyítványok mint mellékletek bélyegmentesek. 

Egyéb iratok és hivatalos nyilatkozatok, melyek 
csak mint mellékletek bélyegkötelesek 20 fillérnyi 
bosnyák-herczegovinai, illetőleg a megfelelő magyar 
vagy osztrák mellékleti bélyeggel látandók el a 
szerint, hogy közvetlenül a bosnyák-herczegovinai 
országos kormányhoz, vagy pedig hivatalos úton 
nyujtatnak-e be. Mellékletek, melyek a mellékleti 
bélyeggel már el vannak látva, további bélyegilleték 
alá nem esnek. 

Bosnyák-herczegovinai bélyegek hiányában a meg-
felelő pénzösszeg csatolandó a kérvényhez. 

Szarajévo, 1901 junius hó 20-án. 
A bosnyák-herczegovinai országos kormány. 

(79/h—I—1) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat a parasznyai — utóp. Nagydobos — 

ref. kántortanítói állásra. Fizetés 800 korona állam-
segélylyel együtt. Pályázhatnak tanképesített nők is. 
Határidő augusztus hó 4. (835/a-III—3) 

A vehéczi (Zemplénm.) róm. kath. magyar-tót 
nyelvű kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: szabad lakás, megfelelő gazdasági 
épületeken kívül, földben, terményben, készpénzben 
800 koronára van becsülve. Kérvények a lelkészi 
hivatalhoz nyújtandók. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(836/a—III—3) 
A jákfal r. kath. népiskolába osztálytanító keres-

tetik. Fizetése polgári évre 800 korona és bútorozott 
szoba fűtéssel. Kötelmei: egy osztályt önállóan ve-
zetni és a kántorságban segédkezni. Esetleg tanítónők 
is pályázhatnak Folyamodványok fölszerelve 1901 
augusztus 20-ig Puli György plébános, iskolaszéki 
elnökhöz — Felső-Paty, Vasvármegye — küldendők. 

(827—III—3) 

Bars-Taszáron a r. kath. segéd-kántortanítói 
állás betöltendő. Javadalma : 400 K., élelmezés, búto-
rozott szoba fűtés-, takarítással. Levelekre azonnal 
válaszol Török László, kántortanító. (926—III—2) 

A zala-erdödi (u. p. Jánosháza) róm. kath. isko-
lánál az osztálytanítói állás lemondás folytán meg-
üresedvén, ezen állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 600 korona havi előleges részletekben, bútorozott 
szoba fűtéssel. Pályázhatnak okleveles férfi- és nő-
tanítók. Zongoraórákért mellékkeresetre számíthat. 
Fölszerelt kérvények f. év aug. 15-ig Badics István 
plébánoshoz küldendők. (961—III—2) 

Pályázat a kajászó-szt.-péteri ref. II-od tanítói 
állásra. Fizetés : 800 korona, egyszobás lakás. Köte-
lessége : az I—III. vegyes osztályok tanítása, kántor-
ságban segédkezés. Útiköltségre kap 12 koronát. 
Okleveles tanítók kérvényeiket aug. 20-ig Tatay 
Lajos ref. lelkészhez küldjék. (9 >4—11—2) 

A t iszafüredi ref. egyház pályázatot hirdet I-ső 
fi- és leányosztály-tanítói állásra. Fizetés 800 korona 
államsegély, 200 korona lakpénz. Kérvények Csánki 
Benjámin ref. lelkészhez küldendők aug. 8-ig. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. (965—II- 2) 

A várpalotai reform, egyház Il-od tanítói állá-
sára aug. 4-ki határidővel pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 800 korona államsegélylyel, törvény-
szabta lakás. Csakis evang. reform, vall. okleveles 
tanítók pályázhatnak. Pályázók kérvényüket alul-
írotthoz küldjék. SZOKÓ István, iskolaszéki elnök. 

(966-11-2) 
Trencsénmegye omasztinai ág. hitv. evang. tót-

magyar tannyelvű népiskolához képesített tanító 
kerestetik. Javadalma: szálláson és tüzelőfán kívül 
900 korona. Okieves óvónők is pályázhatnak. Folya-
modványok szeptemberig Riesz Károly iskolaszéki 
elnökhöz Zay-Ugróczra küldendők. (975—III—2) 

A nadrági vasipar-társaság tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: 1000 korona, szabad lakás 
fűtéssel. Kötelessége: a mindennapi iskola kijelölt 
osztálya, az iparos-tanoncziskola és torna - tanítás. 
Magyar-német nyelvre képesített nőtlen pályázók 
kérvényeiket augusztus hő 15-ig a nadrági vasipar-
társaság igazgatóságához Nadrágon intézzék. Zene 
és énekben különös gyakorlati képzettség meg-
kívántatik. (930-11—2) 

Géberjéni (Szatmárm., u. p. Győrtelek) ev. ref. 
tanítói állásra pályázat nyittatik, aug. 10-ig. Okleve-
les férfi és női tanítók pályázataikat küldjék az ev. 
ref. lelkészi hivatalhoz. Fizetés: lakás, kerten kívül 
850 korona. (988-11—2) 

Tatárfalvai ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 900 korona pénz, ebből 742 
korona államsegély, tisztességes lakás házikerttel. 
Okleveles tanító pályázhat, pályázatok augusztus 
30-ig Tótfalvára, lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(Szatmármegye, pósta Csenger.) (931—III—2) 

A rajeczi (Trencsénmegye) róm. kath. kántor-
tanítói és egy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Kántortanító jövedelme mint tanítónak; 749 korona 
készpénzben; 4 öl puhafa, 3U mérős szántó; — mint 
kántornak díjlevél szerint pénzben, terményekben, 
stoláris jövedelem stb. 440 korona értékben. Lakás 
természetben, esetleg 160 korona ellenértékben. 
Tanítónő javadalma: 600 korona államsegély, 152 
korona községtől pénzben, 6 öl puhafa, lakás termé-
szetben, esetleg 120 korona ellenértékben. Köteles 
kézimunkát tanítani. Ha karénekesnek alkalmazható, 
külön 150 korona jövedelem. Fölszerelt pályázatok 
augusztus 5-ig alulírotthoz küldendők be. Kántor-
tanítói választáshoz, mely augusztus 6-án megejtetik, 
a pályázók személyes megjelenése szükséges. A 
megválasztottak szeptember 1-én kötelesek állo-
másaikat elfoglalni. Baross Károly, iskolaszéki elnök. 

(942-II—2) 
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Geczelfalvai (Gömörm.) megüresedett ev. tanítói 
állomás jövedelme államsegélylyel és korpőtlékkal, 
900 koronán felül van. Szép lakás. Tanköteles 20—21. 
Jelentkezhetni Batthó Mihály lelkésznél Geczelfalván. 

(981—II—21 
A csorvásl ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalmazás : 557"32 korona; 10 hektó 
buza; 10 hektó árpa; temetési stóla ; 12 métermázsa 
kőszén; természetben jó lakás, kert. Tanít: minden-
napi és ismétlőket. Lelkészt némi díjazás mellett 
helyettesít. Orgonázásban némileg jártas, okleveles 
vagy végzettek kérvényeiket augusztus 15-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék. (994—III—2) 

Az eleki (Aradmegye) községi iskolánál előlép-
tetés folytán üresedésbe jö t t rendes tanítónői állásra 
augusztus hó 17-ére pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 800 korona fizetés, 200 korona lakátalány. 
A tanítás nyelve: magyar-német. Csak róm. kath., 
hajadon tanítónők pályázhatnak, kik férjhezmenetel 
esetén állásukról lemondani kötelesek. Véglegesítés 
sikeres próbaév után történik. Kérvények Ádám 
József iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az iskolaszék. 

(1004—II—2) 
A nagykölkedi —Vasmegye, pósta, vasútállomás 

Egyh.-Rádocz — róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 2-szobás lakás, 
konyha, kamara, istálló, sertésól, pajta. 200 kor. 
készpénz, 100 kor. korpótlék, ha az illető erre jogo-
sult, 148 kor. tandíj, 23 kor. ismétlők oktatásáért, 
3 hold 64 • - ö l szántó jövedelme 58 kor. 66 fillér, 
2 hold szántó, melyet a község mivel, jövedelme 
28 kor., 1 hold szántó az uraságtól jövedelme 32 
kor., a templomerdőbeni legeltetési jog értéke 80 kor., 
tűzifa lakhoz állítva értéke 60 kor., karczgabona 
203 kor. 60 fillér értékben, stóla 40 kor., ostyasütés 
6 kor., lélekpénz 4 kor., harangozásért 64 kor.; tan-
nyelv : magyar. Csak okleveles tanító pályázhat. 
Választás, a pályázók személyes jelenlétének köte-
lezettsége mellett augusztus 5-én délelőtt. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Kellőleg fölszerelt 
kérvények Nagy-Kölkedre Kiss Károly iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (972—1—1) 

Kecskemét th. város községi iskolaszéke 2 vá-
rosi tanítónői és 2 pusztai tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom : 1. a tanítónőkké 200 ko-
rona lakbéren kívül az első évben 1000, azután 4 
éven át 1200, azontúl 1400 korona és szabályszerű 
korpőtlék ; 2. a pusztai tanítókká 800 korona fizetés, 
lakás az iskolában és 2 hold föld haszonélvezete, 
melyből 'A hold iskolai kertté alakítandó. A vég-
legesítés egy próbaév sikerétől függ. A tanítónők 
kötelesek osztályuk ellátásán kívül a kézimunkát is, 
az éneket pedig hangjegyek alapján tanítani. Mind-
annyian kötelesek javadalmukból az első 5 éven '/s, 
azután Vio százalékot a Tanítók Háza javára adni. 
Fölszerelt kérvények újabb keletű orvosi bizonyít-
ványnyal kiegészítve, augusztus 15-ig Szabó József 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1018—1—1) 

A kis létal ev. ref. kántortanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 676 korona; havonkint 
előre fizetve, az államtól 124 korona, összesen 800 
korona, ezenkívül 300 liter bort termő szőllőföld. 
Stóla 50 korona. Kötelessége: a vegyes-iskolába 
járók oktatása és az ismétlősök tanítása. Kérvények 
augusztus hó 15-ig Szakáts József lelkészhez külden-
dők. Lakása egv padlózott szoba, konyhával s kam-
rával ellátva. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(997-1—1) 
Nagy-Fügedre (Hevesm.) róm. kath. okleveles 

segédtanító kerestetik. Teendői; I—II. vegyes osz-
tály és az ismétlő leányok oktatása. Fizetés: 400 
korona, ágyneműn, mosás és világításon kívül ellátás. 
Kérvények aug. hó 10-ig Hulin István plébános, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1009—1—1) 

Osgyán ág. hitv. evang. egyházközsége kántor-
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: 3 
szobás szép lakás, nagy kerttel; készpénz 60 korona ; 
tandíj minden gyermektől 3 kor., (idegenek 8 ko-
ronát fizetnek) átlag 320 kor.; ingatlanból. 420 kor.; 
terményben 18'76 hektoliter buza; 6 öl fa, mely 
iskolafűtésre is szolgál, értéke 72 kor.; offertorium 
és stóla értéke 68 kor.; földmunkaváltságért 200 
korona ; egyebekben 50 korona. Tannyelv: magyar. 
Pályázók kellően fölszerelt folyamodványai 1901 
augusztus 17-ig küldendők Kemény Lajos lelkészhez 
Osgyánba, Gömörmegye. (992—II—1) 

A mándoki ev. ref. egyház kántortanítói és 
másodtanítói állásokra pályázatot hirdet. Kántor-
tanító fizetése: 50 köböl (64 hektoliter) rozs az 
egyház magtárjából; 450 [ j-öl szőllő ; 300 korona 
földváltság, 200 korona tandíj, 25 korona 80 fillér 
fapénzkamat, utóbbiak az egyház pénztárából; 100 
korona ismétlő-iskolások tanításáért a községtől; 
temetési stóla körülbelül 100 korona; tisztességes 
lakás és kert. Kötelessége: III—VI. vegyes osztály 
s ismétlő-iskolásfiuk tanítása, kántori teendők vég-
zése, lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése. 
Oklevéllel bírók s orgonázni tudók előnyben része-
sülnek. Másodtanító fizetése : államsegélylyel együtt 
800 korona készpénz s lakás. Kötelessége: I—II. 
vegyes osztály s ismétlő-iskolás leányok tanítása, 
kántor helyettesítése. Állomás építkezés miatt ok-
tóber elsőjén foglalandó el. Pályázatok augusztus 
15-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Pósta-, távirda-
állomás helyben. Bélteky Lajos, lelkész. 

(1019—II—1) 
A szepetnekl róm. kath. iskolaszék az ürese-

désben levő osztálytanítói állásra aug. hó 15-ig 
pályázatot hirdet. Fizetése: egy bútorozott szobán s 
fűtésen kívül polgári évre 600 korona havi előleges 
részletekben. A már kieszközölt főhatósági enge-
délylyel á fizetés államsegélylyel 800 koronára ki-
egészíttetik. A fizetés-kiegészítés csak akkor folyósít-
tatik, mikor azt az állam utalványozza. Kötelessége : 
az iskolaszék által kijelölt tanteremben a minden-
napi tanköteleseket oktatni, az ismétlősök egy részét 
tanítani, esetleg a kántori teendőkben segédkezni. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Okleveles 
egyének kérvényeiket aug. hó 14-ig alulirotthoz 
küldjék. Kelt Szepetneken, (Zalam. pósta helyben) 
1901. évi julius hó 23-án. Berkovits József, plébános, 
iskolaszéki elnök. (102iJ—11 1) 

Fehér-Gyarmat ev. ref. segéd-lelkész-tanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetés: 1000, azaz 
egyezer korona előleges havi részletekben, 3 öl 
kemény tűzifa, 6 köböl buza, minden tanítványtól 
egy csirke vagy annak 40 fillér ára, lakás. Köteles-
sége : a Il-ik vegyes osztály tanítása, irodai mun-
kákban segédkezés, lelkész akadályoztatása esetén 
és a hora canonican lelkészi szolgálat. Az állomás 
szept. 1-én elfoglalandó, s a fölszerelt pályázati kér-
vény f. év aug. 10-ig hozzám küldendő. Fábián 
Károly, ev. ref. lelkész. (1007—II—1) 

A visk i ev. ref. kisleány-tanítóságra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 730 korona havi előleges rész-
letekben előre fizetve ; 40 szán fa, 70 korona érték-
ben. Tisztességes lakás kerttel. Dalárdát vezetni 
képesek előnyben részesülnek. Pályázhatnak úgy 
tanítók, mint tanítónők. A kérvények augusztus 15-ig 
Csik Albert lelkész úrhoz (Máramaros) Viskre kül-
dendők. (1013—II—1) 

Nagy-Vázsonyba (Veszprémmegye) egy okleve-
les róm. kath. tanító kerestetik. Fizetése : egy pol-
gári évre államsegélylyel 800 korona, kis lakás, a 
szükséges bútorral, fűtésre fa. A mindennapiakon 
kívül az ismétlőket fölváltva tanítja, a kántoriakban 
is segít. Kérvények augusztus 10-ig főt. Virág János 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. (1015—I—1) 
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Keresek nyilv. polg. fiú- s lányiskolámhoz okleveles 
polg. isk. rajztanítót, évi fizetése 1200 korona. 
N.-Bicsén. Freund Bernát, igazgató. (661—III—3) 

Pályázat l engye l fa lv i róm. kath. kántortanítói 
állásra. Jövedelme : két hold 1380 [>01 szántóföld ; 
210 korona hívektől, öt köböl buza; tizenkét köböl 
rozs ; zsellérektől 26 korona ; alapítványokból 60 kor. 
60 fillér ; stóla 40 korona; állami segély 298 korona; 
négy öl fa, melyből a tanterem fűtendő ; egészen új 
lakás. Pályázati vizsga augusztus 12-én tartatik meg, 
személyes megjelenés megkivántatik. Folyamodvá-
nyok lengyelfalvai róm. kath. iskolaszék czímére 
küldendők. U. p. Kassa. (860—III—3) 

Nagyharsányi (Baranyam.) közs. Il-od tanítói 
állásra újból pályázat hirdettetik augusztus 15. 
határidővel. Fizetés : évi 700 korona havonkint előre, 
egy bútorozott lakás. Orgonálásban magát képez-
heti; van az iskolában jó fiszharmónium. Köte-
lesség : I—II. osztály 20—25 növendék tanítása, a 
főtanítót esetleg, ha akadályozva van, hivatali teen-
dőiben kisegíteni. Pályázásokat oki. vagy képezde-
végzett ev. ref. tanítók és tanítónők alulírott iskola-
széki elnökhöz küldjék. Kis Szabó Sándor, iskola-
széki elnök. ' (814—III—3) 

Felsö-Miskolczon a róm. kath. népiskolai tanítói 
állásra augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 
1000 korona és 300 korona lakbér. Kötelessége: a 
reábízandó osztályok vezetésén kívül a kántortanítót 
akadályozás esetén helyettesíteni, miért is ebbeli 
képessége is okmánynyal igazolandó. Kérvények 
főt. Zábrátzky György elnökhöz küldendők. 

(949—II—2) 
Nagyméltóságú gróf Csekonics Endre úr (torontál-

megyei) zsombolyai uradalma Julia-majorjában levő 
magán elemi pusztai népiskolában egy tanító f. évi 
szeptember 1-vel fölvétetik. Díjazás: nőtlen tanító 
részére havi 40 korona készpénz és (mosás kivételé-
vel) teljes ellátás; nős tanító részére havi 80 korona 
készpénz, lakás és fűtés. Az állás tanév végén köl-
csönösen fölmondható. Pályázatok f. évi augusztus 
15.-ig az uradalmi igazgatósághoz Zsombolyára 
intézendök. Zsombolyán, 1901 julius 12-én. Az 
uradalmi igazgatóság. (888—II—2) 

Az abaújaszalói (pósta Szikszó) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
50.076 Ql-öl szántó- és rétföld, kegyúrtól 25 korona 
20 íillér, 6 köböl rozs, 6 öl hasábfa, párbérből 20 
köböl rozs és 32 korona, stóla 32 kor. misékből 34 
korona, gazd. ismétlőért 100 korona s korpótlék. 
Van 2 szoba, konyha, kamara, a szükséges mellék-
épületekkel és kerttel. Kérvények a plébánia-hiva-
talhoz küldendők. Választás és próbaéneklés augusz-
tus 12-én lesz. (925—II—2) 

Pályázat a makói ev. ref. egyházban három ideig-
lenes tanítóságra. Fizetés: két állás után egyenkint 
évi 900 korona, 2 öl puhafa, szabadlakás évenkint 
kétszeri tisztogatással, kerttel. Egy állás után évi 
900 korona. 2 öl puhafa helyett 20 korona. Egy 
szobából álló lakás. Mindhárom állás egy évig ideig-
lenes, azonban a most alkalmazandó tanítók a kívánt 
sikeres egyévi működés után a rendes tanítói maga-
sabb fizetéssel állandósíttatnak. Fölszerelt pályázati 
kérvények f. év augusztus l-ig az ev. ref. iskola-
székhez küldendők. (859—II—2) 

Bánfalván (Borsodmegye) a községi tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: kényelmes 
lakás melléképületekkel, nagy kerttel. Mint tanító-
nak: 519 korona, melynek 800 koronáig kiegészítése 
a magas ministeriumnál tárgyalás alatt áll. Az ev. 
ref. felekezeti szolgálatokért: 400 korona, 16 méter 
fa, félházhely utáni legeltetési jog. Csak ev. ref. val-
lású pályázhat. Határidő aug. 17. Az okmányok 
Szües Ferencz iskolai elnökhöz küldendők. Bánfalva, 
1901 julius 23. (1003—II—2) 

Mozsgón (Szigetvár mellett, vasúti állomás) a 
községi iskolában az osztálytanítói állás megüresedett, 
melyre augusztus hó 6-ig pályázat nyittatik. Java-
dalmazás : 800 (nyolczszáz) korona évi fizetés, egy 
bútorozott szoba fűtéssel. Csakis okmányolt kér-
vények lesznek figyelembe véve. Lejthényi Kálmán, 
iskolaszéki elnök. (940—II—2) 

A pelbárthidai ref. kántortanítói állásra, melynek 
föld, termény, készpénz s államsegélyből álló java-
dalma 800 korona, pályázat hirdettetik. A földek 
90—100 koronányi összes adóját a tanító fizeti. 
Okleveles tanítók pályázati kérvényöket folyó évi 
augusztus 10-ig a ref. lelkészi hivatalhoz adhatják 
be. (U. p. Paptamási.) Az állás folyó évi szeptember 
1-én foglalandó el. (938—11-2) 

A tá l lya i ev. reform, egyház kántortanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. 'Évi javadalma: 1. Kész-
pénzben az egyház pénztárából havonkinti részletben 
fizetve 1119 korona. 2. Hat köblös szántóföldbérleti 
jövedelme 134 korona. 3. Szabó-Peck-alapítványból 
hat köböl gabona 72 korona. 4. Temetési jövedelem 
évi átlaga 50 korona. 5. Legeltetési és tüzifa-járan-
dósági jog 48 korona. 6. Lemeztető alatt 3 szobából 
álló lakás, konyha, kamara, istálló, borház bérleti 
értéke 300 korona. Összes javadalma = 1723, azaz 
egyezerhétszázhuszonhárom korona. Ezeken felül a 
megfelelő ötödéves korpótlék. Pályázati határidő 
1901 julius 30. Kérvények alulírotthoz küldendők. 
Hézser Emil, lelkész. (866—II—2) 

Kavarán-szakuli gyárunkban keresünk egy 
okleveles, izraelita, nőtlen tanítót 10—14 gyermek 
mellé. Fizetés nyolczszáz korona egy tanévre és 
természetbeni lakás. Magyar és német nyelvben 
jártas tanítók bizonyítványokkal fölszerelt folyamod-
ványait küldjék be augusztusig Naschitz és Jakabfi-' 
hoz Temesvárra. (944—III—2) 

A nógrád-vadkerti róm. kath. elemi iskolánál 
megüresedett egyik tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik ; okleveles fi- avagy nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak ; előnyben részesülnek mindazáltal azok, 
kik a kántori teendőkben is kielégítő jártassággal 
bírnak. Javadalmi ellátás: az iskolaépületben létező 
szabad lakáson kívül, Vadkert községi pénztárból 
előleges negyedévi részletekben fizetendő 600 korona, 
az illetőnek saját szükségletére 4 köbméter kemény 
tűzifa, és államsegély évi 180 korona összeg. A kér-
vények benyújtandók f. évi augusztus 15-ig helybeli 
iskolaszéki elnökséghez Farkas Mihály cz. kanonok, 
esperes-plebános nevére. Vadkert — Nógrádm. — 
pósta helyben. Az iskolaszék. (948—III—2) 

A kethely i (Szent-Gotthárd mellett) kath. segéd-
tanítói állásra aug. 20-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tése: 8 hónapra 600 korona, bútorozott szoba, fű-
téssel. Kötelessége: egy osztályt tanítani; kántori 
teendőkben segédkezni. Kérvények Rigó Zsigmond 
esperes úrhoz küldendők. U. p. Szent-Gotthárd. 

(960—II—2) 
A komlódtótfalul ev. ref. kántortanítóságra folyó 

év aug. 15.-ig pályázat hirdettettik. Kötelessége 
6 osztályú és ismétlő vegyes iskola vezetése. Tem-
plomi éneklés. Fizetése, ha a nagyméltóságú vall. 
közokt. minister úr 354 korona államsegélyt részére 
utal, megközelítőleg 800 korona. Pályázatokat ref. 
okleveles tanítónőktől, óvónőktől s végzett képez-
dészektől is elfogad Lossonczy Gusztáv, ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. ( 9 2 8 - I I I - 2 ) 

Cseténybe (Veszprémm.) ev. ref. másodtanító 
szükséges. Javadalom : 800 korona havi részletekben ; 
40 korona körül a más vallásúak tanításáért; egy-
szobás lakás bútorozva, melynek fűtéséhez a gyer-
mekek által hordott fa fölöslegét fölhasználhatja. 
Tanítja az I—II. osztályt. Pályázhatnak okleveles 
tanítók és tanítónők. Kérvények aug. 11-ig a lel-
készi hivatalhoz küldendők. (993—II—2) 
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Nyírbátor község községi jellegű fiúiskolájának 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
800 korona törzsfizetés és az iskola községi jellegé-
nek megtartásáig 200 korona drágasági pótlék 
havi előleges részletekben a község pénztárából. 
300 korona lakbér, esetleg természetbeni lakás. 
Kötelessége: hatosztályú fiúiskola vezetése. Egy évi 
sikeres próbaév után állándósíttatik. Pályázati kér-
vények 1901 augusztus 6-ig községi iskolaszékhez 
czímezve adandók be. Állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. (1010—l- l ) 

A b a t t o n y a i róm. kath. el. III —VI. oszt., magyar 
tannyelvű leányisk. tanítónői állomás megüresedvén, 
ennek betöltése végett aug. 10-ig pályázat hirdette-
tik. Fizetése: a) évi 880 korona havonkint előre 
fizetve; b) a leányismétlő tanításért 80 korona; 
ej szabadlakás, mely áll 3 szoba és konyhából, faszín 

-és kert -, dj 35 korona isk. átalány; e) egy waggon 
kemény tűzifa, házhoz hordva, melyből a tanterem 
is fűtendő. A megválasztandó tanítónő köteles a 
leánynövendékeket a női kézimunkákban is rend-
szeresen tanítani. A kérvények a róm. kath. iskola-
székhez czímezve, a pleb.-hivatalhoz adandók be. 
Szabados József, h. isk. igazgató. (1011—I—1) 

A d iósberónyl róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme az 1898-ban fölvett 
javadalmi jegyzőkönyv szerint a termények 10 évi 
átlag alapján : 1903 korona és 40 fillér, 200-koronás 
lakás is beleértve, mely összegből levonva a kán-
torijárandóságot 140 kor., az osztálytanítói élelmezési 
váltságát 300 és egyéb levonandó tételeket, a minis-
terileg jóváhagyott és nyugdíjba számítható java-
dalmi összeg kitesz 1296 koronát. Pályázati határidő 
f. é. aug. 20. Tannyelv és istentiszteleti nyelv: 
magyar-német, illetőleg német-magyar. Az állás 
f. é. szept. 1-én foglalandó el. A pályázóktól szemé-
lyes megjelenés kívántatik. Diós-Berény, 1901 julius 
21-én. (1012—1—1) 

A Gyu la városa által föntartott tanyai iskolák 
egyikénél megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Ez állás javadalma: évi 800 korona fizetés, 
160 korona fűtési, 50 korona tisztogatási és 40 ko-
rona szolgatartási átalány, lakás, kert és korpótlók, 
melyért a tanító az ismétlő-tanköteleseket is tartozik 
tanítani. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. 
A kellően fölszerelt pályázati kérvények nálam f. évi 
augusztus 17-ig nyújtandók be. Jantsovits Emil, 
iskolaszéki elnök. (1014—II—1) 

A g o m b a i ev. reform, egyház tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Kötelessége: a négy felső leány-
osztály tanterv szerinti vezetése mellett a kézimunka 
tanítása, az ismétlős leányok oktatása. Fizetés: 670 
korona készpénz; minden tanítványtól egy véka 
rozs és egy korona (tanítványok száma 70—80). 
Lakás. Reform, vallású nőtanítók pályázhatnak. Kér-
vények augusztus 15-ig T. Benedek Antal lelkész 
úrhoz intézendők. Gaál Dénes, egyh. jegyző. 

(1016—1-1) 
A m a r c z e l h á z a i ev. ref. egyház okleveles kántor-

tanítót keres. Fizetése : lakás és 204 korona állam-
segélylyel 878 korona. Jelentkezhetni augusztus 10-ig 
nt. Veress Ede esperes úrnál Búcson (Esztergomm.). 
Megjelenési határidő szeptember 1. Csiba Mihály, 
lelkész. (1025—1—1) 

P u s z t a - S z e n t - L á s z l ó i (Somogymegye) uradalmi 
róm. kath. önálló tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: polgári évre 800 korona havi előleges rész-
letekben, egyszobás lakás és az iskola, valamint 
tanító részére 4 öl tűzifa. Kötelességek: a minden-
napi és ismétlő-iskolások tanítása. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. Csakis nőtlen és képesített tanítók 
pályázhatnak. Fölszerelt pályázatok augusztus 10-éig 
Czónár Czelesztin lelkész-helyetteshez (Nagy-Atádra) 
küldendők. ( 1 0 3 3 - 1 - 1 ) 

Árlejtési hirdetmény. Alulirott hitközségi elöl-
járóság ezennel közhírré teszi, hogy a n é m e t h i gör. 
kel. szerb iskola fölépítése 3241 korona 4 fillér költ-
séggel elhatároztatott. Az árlejtés f. évi augusztus 
hó 4-én délután 3 órakor a helybeli iskola termében 
tartandó meg, mely alkalommal 10% bánatpénz 
teendő le. A bővebb árlejtési föltételek a némethi 
gör. kel. szerb hitközség elnökségénél betekinthetők. 
Németben (u. p. Gyertyámos), 1901 julius hó 13. 
Radulov Szima, hitközségi elnök. Arszin Zsivojin, 
hitközségi jegyző. (912—1—1) 

A roz snyó i tiszakerületi ágost. hitv. evang. inter-
nátussal egybekötött polgári leányiskola kebelében 
megürült számtani és természettudományi szakra 
pályázat hirdettetik. Kötelességei: a kerületi tanterv 
és az iskolaszék rendelkezése szerint tanítani, az 
internátusban lakó növendékek fölött a felügyeletet, 
sorrend szerint gyakorolni, magát az intézeti szabá-
lyokhoz alkalmazni. Javadalmazása: polgári oklevéllel 
bíró tanítónő az intézetben teljes ellátást és évi 1000 
koronát kap. Elemi képesítéssel bíró tanítónő, a 
polgári oklevél megszerzésének kötelezettségével, 
teljes ellátást és évi 600 koronát kap. Véglegesítése és 
fizetésének javítása, polgári oklevelének megszerzése 
után, a következő tanévvel önként következik. Sze-
mélyes bemutatkozás előnynyel jár. A teljesen föl-
szerelt kérvény, melyhez ágost. hitv. evang. vallását 
igazoló keresztlevél, egészségi bizonyítvány és arczkép 
csatolandó, folyó évi augusztus 12-ig alulirotthoz 
küldendő. Terray Gyula, főesperes, iskolaszéki elnök. 

(1021-1—1) 
Az o sz tró l (Nyitravármegye) róm. kath. iskolánál 

megüresedett fő- és osztálytanítói állomásokra pá-
lyázat hirdettetik. A főtanító fizetése a következő: 
512 korona a község pénztárából; 72 korona fajáran-
dóság; 12 korona kertil letmény; 84 korona föld-
haszonbér és 120 korona község hozzájárulása. Lakása 
2 szoba, konyha, kamra és istálló. Az osztálytanító 
fizetése: 500 korona a községtől 36 korona fá ra ; 
264 korona államsegély. Lakása egy szoba. Pályáz-
hatnak csakis okleveles tanítók. Tanítási nyelv: 
tót-magyar. Az iskolaszékre intézett folyamodványok 
főt. Reviczky Bertalan esperes úrhoz Csejthére kül-
dendők. Pályázati határidő augusztus 12-ike. Mar-
kovics Mihály, plébános. (1022—1—1) 

A s z a r v a s i államilag segélyezett társulati pol-
gári leányiskolánál egy nyelv- és történettudomány-
szakú tanítónői állás betöltendő. Évi fizetése összesen 
1300 korona. Okmányokkal fölszerelt jelentkezések 
augusztus 14-ig ngos Haviár Dani társulati elnök 
úrhoz Szarvasra küldendők. A választás, a társulat 
szervezeténél fogva, csak egy évre történik. Az 
igazgatóság. (1024—1—1) 

A kerkaszentmiklósi plébániához tartozó l o v á s z i 
községben a r. kath. iskolánál megüresedett tanítói 
állás betöltendő. Jövedelme: szabad lakás, 2 szoba, 
konyha, kamara, istálló ; 600 korona készpénz havi 
részletekben; házikert és '/< hold szántóföld. Saját 
marhái és sertései számára szabad legeltetés. Az 
iskola fűtésére 4 öl tűzifa haza szállítva. Ismétlősök 
után fejenkint 1 korona. Harangozásért, a lakása 
mellett levő kápolnában, 4 hektoliter bor. Okleveles 
tanítók vagy nőtanítók kérvényeiket augusztus hó 
12-éig alulirthoz küldjék. Kerka-Szent-Miklős (Zala-
megye), 1901 julius 22. Gaál István, plébános. 

( 1 0 3 0 - 1 - 1 ) 
A h idvég -ardó i (bódva-vendégivel egyesült) ev. 

ref. népiskola tanítói állomására pályázatot hirdetek. 
Fizetés: 6 hold szántóföld, egy hold rét, 20 méter 
fa, 2 szekér széna, 14-40 hl. gabona, 3'60 hl buza, 
3'60 hl. zab, 64 korona 72 fillér, 150 korona tandíj, 
államsegély 230 korona. Pályázók jelentkezzenek 
alulírottnál. Ambrus János, ev. ref. lelkész. 

( 1 0 3 1 - 1 - 1 ) 
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A zemplén-vásárhely i ev. ref. előkönyörgő-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: két-
szobás lakáson, kerten kívül az első évben — mert 
özvegy van — 1000 korona; továbbra 1200 korona 
készpénz. A járulékok természetben is élvezhetők. 
Kötelességei: mindennapi és ismétlő-iskolások taní-
tása, kántori és előkönyörgői teendők. Pályázatok 
augusztus 10-ig Hutka József lelkészhez Bánóczra 
(pósta helyben) adandók be. (1023—11—1) 

Nagykerekiben az ev. ref. orgonista-kántortaní-
tóságra auguszius 20-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalom : tanítói törzsfizet^s: 1000 korona, kántori: 
500 korona, melyek évnegyedenkint előre fizettetnek 
az egyház pénztárából, stólából 100 korona várható. 
Korpótlék államsegélyből. Kényelmes lakás. Köte-
lesség : a VI osztályú fiiskolában kerületi tanterv 
szerint tanítás. Ismétlő fiúk tanítása, miért a község 
50 koronát ad. Kántori teendők orgonával. Legátusok 
ellátása. Lelkész és tanítótárs szükség szerinti kise-
gítése. Fölszerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz 
adandók. Póstahely. Próba - orgonázás és éneklés 
— mivel még orgona nincsen — a szomszéd Biharon 
— vasúti állomás — augusztus 22-én d. e. 9 órakor. 
Útiköltség nem adatik. (1026—1—1) 

Gölniczbánya városhoz tartozó Gorcztelep róm. 
kath. népiskolájánál tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Szabad lakáson kívül — mely áll : 2 szobából, 
konyhából, fáskamra-, istálló- és kertből — java-
dalma a városi pénztárból: 600 korona készpénz 
havi előleges részletekben és 20 bécsi öl tűzifa, 
államsegély pedig évi 88 korona. Kérvények augusztus 
20-ig főtiszt. Szobissek Emil plébános úrhoz kül-
dendők. ^ (1032—1 -1) 

P u s z t a -Kunágota i gazdaságomban nyilvános 
jellegű népiskolához egy tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Nőtlen tanítók pályázhatnak. Fizetés: 
400 korona és lakás teljes ellátással. A gazdatiszt 
egy második és egy negyedik osztályú fiának adandó 
különórákért fizet havonkint 10 koronát. Szünidőben 
tartozik a gazdaságban főleg cséplés és czukorrépa 
szállításnál Írásbeli munkát teljesíteni, melyért külön 
díjazást kap. Bizonyítványokat másolatban kérem, 
melyek vissza nem küldetnek. Állás elfoglalásakor 
az eredeti oklevél alulírottnak vagy gazdatisztjének 
beadandó. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pósta 
Magyar-Bánhegyes, Csanádmegye. Julius 24. Vajda 
Lajos földbirtokos, iskolaföntartó. (1034—1—1) 

A nagy-bári i ev. ref. egyház kántortanítói állo-
mására pályázat hirdettetik. Fizetés: 600 korona 
évnegyedi részletekben a gondnok által beszedve. 
5 vékás szántóföld, a nép által mívelve, az adót az 
egyház fizeti. 5 darab marhalegelő. 6 szekér fa haza-
szállítása (a vétel a tanítót illeti). Temetési stóla. 
A másvallású gyermekektől szabad tandíj, szabad 
lakás, 2 vékás gyümölcsössel. Értekezhetni Kis-Bári-
ban (Zemplénmegye, u. p. S.-A.-Ujhely), Sztankovits 
Lajos ev. ref. lelkész és iskolaszéki elnökkel. 

(1038-1—1) 
A tüske-szent -györgyi (Zalam., Muraköz) róm. 

kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik 
augusztus hó 25-re. Tanítási nyelv : magyar és horvát. 
Jövedelme: mindent készpénzül számítva 1200 ko-
ronán felül. Kérvények Peczek György h. alesperes-
plebános, iskolaszéki elnökhöz küldendők — utolsó 
pósta Mura-Király. A próbán személyes megjelenés 
kivántatik. Bővebb tudósítást adhat az említett 
iskolaszéki elnök. (1039—1—1) 

A csókái (Marostordamegye) ev. ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : lakáson, 
kerten kívül, szántó, kepe gabona, tűzifa, tandíj 
értéke 391 korona 90 fillér, államsegély 496 korona, 
összesen 887 korona 90 fillér. Folyamodványok folyó 
évi augusztus 15-ig nt. Ravasz János esperes úrhoz 
küldendők Nyárádszeredába. (1048—1—1) 

Bács-Petrovosze l lóra egy városi ós egy szállási 
tanyai tanítói állásra 1901 aug. 12-ig pályázat hirdet-
tetik. A városi tanítói állás javadalma: évi 800 ko-
rona havi részletekben és ötödéves korpótlék, és míg 
az iskolánál lévő lakás iskolai czélra nem szükséges, 
addig szabad lakás, különben 160 korona lakáspénz. 

| A tanyai (külső) tanítói állás javadalma: 800 korona 
és törvényes ötödéves korpótlék, és a néhány év 
előtt épült iskolában 2 szobából álló lakás és kert. 
Ha esetleg a belső tanyai tanító választatnék be a 
városba, akkor ezen belső tanyai tanítói állásra is 
pályázat hirdettetik, ennek is 800 korona fizetése 
van és törvényes ötödéves korpótléka, de az iskola 
ós a csak egy szoba és konyhából álló lakás bérelt 
helyiségben lesz. Az ismétlő-iskolát mind a városban, 
mind a tanyán díjtalanul kötelesek a tanítók taní-
tani. Az állások szeptember elsején elfoglalandók. 
Csak férfitanítók pályázhatnak. A szabályszerűen föl-
szerelt kérvények ft. Újhelyi Ágoston esperes-plebá-
nos úrhoz Mohóira (Bácsmegye) küldendők. 

(1035—II—1) 
Bel lat incz (Zalam.) róm. kath. iskolához osztály-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 
korona, egy bútorozott szoba fűtéssel. Kötelme: 
egyik osztályban tanítani, kántorságban, ismétlő-
iskolában segédkezni. Pályázhat okleveles tanító, 
aug. 18-ig bezárólag. Horvát vagy vend nyelv isme-
rete előnyt nyújt. Kérvények főt. Kollár Péter 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Bellatinczon, 
1901 julius hó 23-án. Márkus Lajos, főtanító. 

(1040-11—1) 
A hajdúböszörményi ev. ref. egyház négy-osz-

tályú polgári leányiskolájánál betöltendő három 
rendes és egy 'segédtanítóuői állásra pályázhatnak 
ev. refjrm. vallású, polgári iskolai oklevéllel bíró 
tanítónők. Két állomásra a nyelvtörténelmi, két 
állomásra a természettan-számtani szakcsoportból 
képesítés kivántatik. Előbbinél a német nyelv taní-
tására, utóbbinál a tornászatra is képesítve levők, 
előnyben részesülnek. Fizetés: 240 korona lakpénz, 
1400 korona alapfizetés és a törvényszerű ötödéves 
korpótlék. A segódtanítónő, (esetleg néptanítói ok-
levéllel) 240 korona lakpénzt, 1100 korona alapfize-
tést kap. Az igazgatói teendőkkel megbízott tanítónő 
200 korona tiszteletdíjban részesül. Az állandósítás 
— mindnégy állomásra — egy évi sikeres működés 
után eszközöltetik. Pályázók, vallásukat, végzett 
tanulmányaikat, képesíttetésüket, családállásukat és 
egészségi állapotukat igazoló okmányaikkal fölsze-
relt kérvényeiket, a hajdu-böszörményi ev. ref. egy-
ház presbitériumához intézve, alulirotthoz, ez év 
augusztus 15-ig küldjék be. H.-Böszörmény, 1901 
julius 5. Zsigmond Sándor, lelkész, biz. elnök. 

(1042—1-1) 
A táskái róm. kath. iskolához egy oki. tanító 

kerestetik. Fizetése : polgári évre 700 korona, búto-
rozott szoba, fűtés, takarítással. Kötelessége: az 
I—Il-ik oszt. önálló vezetése, a kántori teendőkben 
és az ismétlő-iskolánál segédkezés. Kellőleg fölszerelt 
kérvények az iskolaszékhez czímezve küldendők f. év 
aug. 15-ig. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Táska, 
1901 julius 23. (Somogym., u. p. Buzsák). 

(1044—III—1) 
Lubinai (Nyitram.) ág. h. ev. egyház másodtaní-

tót keres. Kötelessége: kisebb gyermekek tanítása, 
szükség esetén kántoriakban segédkezni. Fizetése: 
egy bútorozott szoba lakásul, két öl fa fölaprítva; 
készpénzben, ha férfitanító 800 korona, ha nőtanító 
vagy óvónő 600 korona. Tannyelv: tőt. Folyamod-
ványok folyó évi szeptember 8-ig benyújtandók a 
lelkészi hivatalhoz. (1045-III—1) 

Ó-Kanizsára (Bácsmegye, Szeged mellett) segéd-
kántort keresek. Fizetése: havonkint húsz korona 
ellátással. Kék Béla. (1046—II—1) 
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A dörgicsei (Znlnmegye) ágost. hitv. evang. taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. A javadalmazás követ-
kezőkből áll : 20 mérő rozs, 12 akó must, 48 korona 
készpénz, négy öl fa, tandíj minden gyermektől 
80 fillér, temetési stóla 40 fillér. Földbirtok fél hely, 
ennek munkáját a gyülekezet végezi. (Megjegyez-
tetik, hogy a gyülekezet a szántóföldből a tanító 
részére 3 éve egy holdat szőllővel berakott ez idén 
már termés várható rajta.) Lakás ez idő szerint egy-
szobás. Államsegély 220 korona. Kérvények aug. 8-ig 
a dörgicsei ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1054—1—1) 
A jász ladányi róm. kath. népiskolánál egy taní-

tói állásra augusztus 13-ig pályázat hirdettetik. 
Törzsfizetése = 840 korona, lakbér = 160 korona a 
községi pénztárból havi előleges részletekben és 
200 f -öl szántóföld haszonélvezete. Kötelessége: az 
iskolaszék által kijelölt bármelyik osztály és egy 
ismétlő-osztály önálló vezetése. Kérvények főtiszte-
lendő Pászthy Gyula plébános, iskolaszéki elnök 
úrhoz intézendők. Jászladány, 1901 julius hó 25-én. 

' (1008—I—1) 
A radvosztkai államilag segélyezett róm. kath. 

iskolához tót-magyar nyelvben jártas oki. tanító 
vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: az államsegély-
lyel 800 korona. Egy szobából álló lakás. A folya-
modványok Szvitek János iskolaszéki elnökhöz 
Ó-Besztercze (Trencsénmegye) küldendők. Pályázati 
határidő aug. 22. (1072—1-1) 

Matheovics község a hozzátartozó I lma-majorba 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Évi fizetés: 600 
korona Matheovics nagyközség házi pénztárából, 
előleges havi részletekben, bélyeges nyugta ellené-
ben. Egy szoba, konyha, fáskamara, szabad fűtés és 
250 QP kertiföld az uradalomtól. Okleveles róm. 
kath. tanítók és tanítónők kérvényeiket aug. 20-ig 
Matheovics község iskolaszékére czímezve, főtiszte-
lendő Klanszki Ferencz esperes-plebánosnak küldj-k 
Jankováczra (Bácsmegye). A megválasztott köteles az 
ismétlő-iskolát ingyen vezetni s állását szept. 1-én 
elfoglalni. r (1080—1—1) 

A c s ikvándi kántortanítói állás jövedelme : csinos 
lakás melléképületekkel és szép kerttel; államsegély 
412 korona; 1400 Ql-öl körüli szőllő és szántó, adó-
ját hitközség fizeti; tandíj fejenkint 2 korona (,60 
korona), ismétlősöktől 1 korona (15 korona); minden 
pártól 'A mérő rozs és 1 korona (jelenleg 65 pár); 
bérház jövedelme megállapítva 150 koronában, mely 
államsegélylyel lesz födözve ; temetés 1 korona és a 
törvényes korpótlék. Okleveles pályázók kérvényüket 
főtisztelendő Bors Pál iskolaszeki elnök úrnál aug. 
11-ig nyújtsák be. Személyes megjelenés előny. 
Iskolaszék. ' (1082- 1—1) 

Betegségem miatt olyan róm. kath. kántorsegédet 
keresek, ki minden kántori functiot önállóan tud 
végezni. Fizetése: mosás és ágyneműn kívül teljes 
ellátás, lakás és havi 40 korona. Pályázhatni aug. 
hó 20-ig. Bat tonya (Csanádm.) 1901 julius 24. 
Babits Rudolf, kántor. (1056-11—1) 

A jó l sva i ág. hitv. ev. egyház iskolájánál nyug-
díjazás folytán üresedésbe jött egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása következő : kész-
pénz 800 korona, lakpénz 100 korona, esetleg ter-
mészetbeni lakás, tandíj mintegy 60 tanuló után 240 
korona, tűzifa 12 kocsi 72 korona értékben, ismétlő-
iskola dija 80 korona, vegyesekből mintegy 120 ko-
rona, összesen 1512 korona. Kötelessége az I—II. 
évfolyam vezetése, az imétlő-iskola tanítása, a kántori 
teendők végzése. Az iskola tannyelve magyar. Ezen 
állást elnyerni óhajtók oklevéllel, szolgálati bizo-
nyitványnyal fölszerelt folyamodványaikat augusztus 
hő 10-ig az alulirt czímére küldjék. Jólsva (Gömör), 
1901 julius 24-én. Baltazár János, ev. lelkész, iskola-
széki elnök. (1078 I—1) 

i A t i sza-becs i ev. ref. egyház kántortanítői állomá-
sára pályázat hirdettetik. Fizetése : 34 köböl buza, 8 öl 
fa, 17 hold föld használata, tandíj, stóla, szolgáltnány 
stb. pénzre értékelve: 1000 korona, és az évenkinti 
ötödéves korpótlék. Kötelessége : a VI osztályú fiú-
iskola és az ismétlős fiuk vezetése a tiszántúli ev. 
ref. egyházkerületi tanterv szerint; továbbá a kán-
tori teendők teljesítése és lelkész távolléte vagy 
gátoltatása esetén templomi szolgálat. Kellőleg föl-
szerelt pályázati kérvények f. é. augusztus 5-ig az ev. 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. A gazdasági 
ismétlő-iskola tárgyaiból képesítéssel bírók figyelem-
ben részesülnek. Esetleg az ezzel nem bíró, meg-
választatás esetén, azon tárgyakból a képesítést egy 
év alatt köteles megszerezni. Tisza-Becs, 1901 jul. 2. 
Kalós Péter, ev. ref. lelkész. (878—1—1) 

A ráczkeve i (Csepelsziget) róm. kath. iskolánál 
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés havonkénti előleges részletekben 700 korona, 
lakbér 140 korona. Az orgonálásban jártasak előny-
nyel birnak és a kántori teendőkben való segéd-
kezésért némi mellékjövedelemre számíthatnak. Meg-
választott tartozik az iskolásokat az isteni tisztele-
tekre elvezetni és ott reájok felügyelni. Állását csak 
az iskolai év végén, egy havi fölmondás után hagy-
hatja el ; úgyszinte egy évi próbaidő után végle-
gesíttetik. Kérvények ft. Knezits Pál esperes-plebános 
úr, iskolaszéki elnökhöz beküldendők augusztus 18-ig. 

(1081-11—1) 
A zagyvarónai róm. kath. tanítóságra aug. 15-ig 

pályázat hirdettetik. Fizetése: 705 korona állam-
segély, 39 korona tandíj, 20 korona a községtől, 
természetbeni fizetés értéke 36 korona. Hiteles okle-
véllel fölszerelt folyamodványok Kovács Nándor, pré-
post-plebánoshoz küldendők Salgó-Tarjánba. A meg-
választott az ismétlősöket is köteles tanítani. Lakása 
két szoba és konyha. (1067—II —1) 

Az orczyfa lva i róm. kath. iskolának tanítói és 
kántori állomására pályázat hirdettetik augusztus 
20-ig. Tanítói fizetés : 728 kor., 14 kor. iroda-átalány, 
6 öl fa, melyből az iskola is fütendő. Lakás: 3 
szoba, konyha, éléstár, padlás, pincze, udvar, kert, 
istálló. A kántori fizetés: 20 kor., 20 pozs. mérő 
buza, 20 pozs. mérő kukoricza, 2 öl fa, 4 láncz 
szántóföld, fél láncz szőllőföld és stóla. Csintalan 
József, iskolaszéki elnök. (1073—III—1) 

Az orczyfa lvai róm. kath. elemi iskolának egy 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 
728 kor., 14 kor. iroda-átalány, 6 öl fa, melyből az 
iskola is fűtendő. Lakás: egy szoba és 120 kor. 
lakáspótlék. Folyamodványok aug. 20-ig fogadtatnak 
el. Csintalan József, elnök. (1075—III—1) 

A nagykikindai ág. hitv. evang. egyház rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelem: tanítói 
fizetés 1000 K, kántori 200 K, természetbeni lakás. 
Stóla temetés után 1—2 K. Teendők: magyar tan-
nyelvű osztatlan, vegyes népiskola vezetése ; Kántori 
teendők. Zenei képzettség fontos. Határidő aug. 15. 
Folyamodványok küldendők: Németh Antal egyh. 
felügyelő czímére Nagy-Kikindára. (1076 —11—1) 

Pályázat. Dúló-Ujfalusi államilag segélyezett róm. 
kath. iskolánál megüresedett tanítói állomás f. évi 
szeptember hó 1. betöltendő 800 korona, lakás és 
fűtésből álló jövedelemmel. Pályázni óhajtó tanítók, 
tanítónők kellőleg fölszerelt kérvényeiket az alul-
irotthoz küldjék át. Pruszka (Trencséum.). Chocholus 
Bálint, esperes-plebános. (1074—I—1) 

Gönyüre (Győrm.) okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése: 10 hónapra 600 korona és államsegély 
kilátásban van; egy szoba és fűtés. Kötelessége: 
egy mindennapi osztályt és a vasárnapi tankötele-
seket tanítani, a kántoriakban segédkezni és a gyer-
mekekre a templomban felügyelni. Kérvények Hohner 
Ferencz főtanítóhoz czímzendők. (1U92 I—1) 



A hetény i (Komáromm.) ev. ref. nltanító fizetése 
egy tanévre : 810 korona, lakás szükséges bútorzat-
tal és fűtéssel. Kérvények augusztus 15-ig nagytiszt. 
Veress Ede esperes úrhoz küldendők Búesra (Eszter-
gomm.). Az állás szept. 12-én elfoglalandó. Beke 
Gyula, főtanító. ( 1 0 4 3 - 1 - 1 ) 

F.-Oszkói kath. osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 700 korona, egy bútorozott 
szoba fűtéssel. Pályázhatnak nőtanítók is, ki azonban 
tartozik kézimunkát is mindkét osztályban tanítani. 
Kérvények augusztus 15 ig az iskolaszék elnökéhez 
Felső-Oszkó (Vasm.) küldendők. (1017—1—1) 

A hagymásbodoni (Maros-Tordamegyében,Maros-
vásárhelytől 4 kilométer távolságra fekvő) ev. ref. 
kán tortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : lakáson, kerten kívül, szántó, kaszáló, kepe, 
tűzifa értéke 80 korona; készpénz: kamat, tandíj, 
alapítványban 204 korona, államsegélyben 516 ko-
rona, összesen: 800 korona. Folyamodványok folyó 
évi augusztus 15-ig nagytiszteletű Ravasz János 
esperes úrhoz küldendők Nyárád-Szeredába. 

(1049—1-1) 
A lórántháza-nyirbaktai ev. ref. egyház kántor-

tanítói állására pályázatot hirdet. Kötelesség : tanítói 
és kántori teendők, esetleg lelkész helyettesítése, 
jegyzőkönyv-vezetés. Fizetés: lakás, kert, 500 Q 
szőlő, beültetéséért 80 korona két év alatt fizetendő. 
Minden féltelkes gazdától 2 véka gabona, 'h véka 
buza, 12 fillér, jelenlegi számuk 23. Zsellérektől 
40 korona. 16 hold föld, melynek 1903 január l-ig 
haszonbére 145 korona. Bárczay-alapítványból 21 ko-
rona. Ismétlősökért s faiskoláért 60 korona a köz-
ségtől. Államsegély 412 korona csak oklevelesnek. 
Tandíj : 1 véka gabona, 40 fillér, iskolások 60 körül, 
tíz ingyenes. 2 köblös föld kétszeri megszántása. 
Stóla. Pályázati határidő augusztus 20. Állás szept. 
elsején elfoglalandó. Kérvények Szabó János lelkész-
hez küldendők Lórántháza, u. p. Nyirbakta. 

(1050—1—1) 
A kazai (Borsodmegye) ág. hitv. ev. egyház 

kántortanítót keres. Fizetése : jó lakás, kert s mellék-
épületeken kívül 751 korona, melynek 800 koronáig 
való kiegészítése kérelmeztetni fog. A véglegesítés 
rendes tanítónál azonnal, nem rendesnél egy próbaév 
múlva történik. Német éneklési functiói is fognak 
előfordulni. Pályázati határidő augusztus 17. A pályá-
zatok alulírottra czímzendők, ki szívesen ad föl-
világosításokat is. Leskó Béla, lelkész. (1051—1—1) 

Szent-Lisz ló (Zalam.) községi iskolánál önálló 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése kész-
pénzben 630 korona negyedévenkint a község által 
előre fizetve és 170 korona államsegély. Lakás 
melléképülettel és kerttel. Jövő évben teljesen új 
iskola épül és az állam veszi át. Pályázati határidő 
folyó évi augusztus hó 25. Pályázhatnak okleveles 
róm. kath. tanítók és tanítónők. Kérvények ifj. Tuboly 
Alajos, iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(1058—1—1) 
Néptanítók Lapja 28-ik számában Kis-Szecséről 

közlött pályázat augusztus 20-ig meghosszabbíttatik. 
Föltételek ugyanazok. Kérvények fölszereletlenségért 
elutasíttatván, kiállításukra gond fordítandó, esperes-
hez N.-Sallóba küldendők. Datay Károly, ref. lelkész. 

(1060-1-1) 
A bátyoki (Abaúj) ág. hitv. leányközség nyug-

díjaztatás következtében kántortanítót keres. Tan-
nyelv : magyar-tót. Javadalmazás: 400 frt, ebből 
államsegély 186 frt. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Kánkfüred, Osztermann Pál, ev. lelkész. 

(1062—1—1) 
Egy 8 gymnasiumot jó sikerrel végzett izr. ifjú 

hajlandó 2—3 gyermek mellett nevelői állást elfog-
lalni szerény föltételekkel. Tudósítással szolgál Garai 
Adolf, Borsod-Mezö-Keresztesen. (1063—11—1) 

A dobronaki (Zalam.) róm. kath. népiskolához 
osztálytanító kerestetik. Fizetése: 800 korona kész-
pénz, bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással. 
Kötelessége : egy osztályt tanítani, a kántori teendők-
ben segédkezni. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
augusztus 11-ig Strausz Flórián plébános, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. * (1057—1 - 1) 

A v ibornai ev. német tannyelvű népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Javadalma : 700 korona 
államsegély és 100 korona tandíj. Oklevéllel föl-
szerelt kérvények augusztus 20ig alulírotthoz, ki 
bővebb fölvilágosítást ad, intézendők. Alexy Mátyás, 
ev. lelkész, u. p. Szopes-Tótfalu. (1004—III—1) 

A keresz t fa lv i ev. tanítói állomásra ezennel 
pályázat hirdettetik. A tanító fog a népiskolában 
körülbelül 15 gyermeket tót nyelven tanítani és 
előkönyörgői teendőket végezni. Fizetése: 235 frt 
államsegély, 9 hold a község által megmunkálandó 
szántóföld, a munka 50 írtért megváltható, 540 
liter rozs, 540 liter árpa, 720 liter zab, 8 öl tűzifa 
házhoz szállítva, kényelmes lakás, kerttel és gazda-
sági épületekkel. Magán keresetre szép kilátás van. 
A fölszerelt folyamodványok augusztus 20-ig Weber 
Samu lelkészhez, Szepes-Bélára küldendők. 

(1065-1—1) 
A mosódi (Zólyommegye) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra a „Néptanítók Lapja" 1901. évi 
24-ik számában kiírt pályázat augusztus 20-ig meg-
hosszabbíttatik. (1066— I—1) 

Betöltendő a mohai állami elemi iskolánál egy, 
évi 800 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleve-
les tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi augusztus hó 10-ig 
Nagy-Küküllővármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítónők 
előnyben részesülnek. Segesvár, 1901. évi julius hó 
22-én. Dancs Bertalan, kir. tanfelügyelő. Nagy-
Küküllővármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

( 8 0 / h - I - l ) 
Hódmezö-Vásárhe lyen két községi külterületi 

(tanyai) tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom : 
tisztességes lakás (egyenértéke 160 korona), egynegyed 
hold kertilletmény, esetleg ennek 30 korona egyen-
értéke, tanítói lakás fűtésére 80 korona, a tanterem 
fűtésére és takarítására 200 korona és 100 korona 
évötödös korpótlék. Ha a megválasztottak az ev. ref. 
egyház által a tanulók vallásoktatásával megbízat-
nak, ezért az egyház pénztárából 100 korona. A kül-
területi iskolák államosításának ügye folyamatban 
levén, ha az államosítás ténynyé válik, akkor a 
tanítók fizetése az állammal kötött szerződés értel-
mében 100 koronára emelkedik. Kötelesség: a nép-
iskola I—VI. osztályának tanítása az állami tanterv 
szerint s az ismétlő-iskola vezetése. Tanítónők is 
pályázhatnak. Szabályszerűen fölszerelt kérvények 
f. évi aug. hó 20-ikáig bezárólag a községi iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. Fodor Lajos, jegyző. 

(996—11—1) 
A „Néptanítók Lapja" legutóbbi két számában 

közzétett, Törökszentmiklós belterületéhez tartozó 
pusztaszakál las i tanítói állásra a pályázatok be-
adásának határideje folyó évi augusztus 10-ig meg-
hosszabbíttatik azon megjegyzéssel, hogy a meg-
választandó köteles lesz a református vallástant és 
éneklést is tanítani, melyért a ref. egyháztól 100 
koronát kap. így a fizetés : lakás, kert és 900 korona. 
Törökszentmiklós, 1901 julius 23. Dr. Rétay Gyula, 
elnök. Zeke Dániel, jegyző. (1079—II—1) 
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A tunyogi mindkét tanítóságra beadandó pályá-
zatok határideje aug. 10-ig meghosszabbíttatik. 

(1077—1—1) 
A németprónai (Nyitram.) róm. kath. elemi fiú-

iskolánál egy tanítói állomás üresedésbe lévén, be-
töltése végett pályázat hirdettetik ki. Javadalmazása : 
800 korona a városi pénztárból, 200 korona ipar-
iskolai tanításért; tisztességes lakás ; házikert helyett 
000 r -ölből álló szántóföld ; 6 öl tűzifa; minden 
tanulótól 40 fillér beiratási díj ; 10 korona átalány 
írószerekre. Az orgonálásban, figur. ének- és zenében 
jártas tanító előnynyel bír. Kellő bizonyítványok-
kal fölszerelt folyamodványok az iskolaszék elnöké-
hez f. évi aug. 10-ig intézendők. A választás ideje 
f. évi aug. 2l-re tüzetett ki. (1008-1—1) 

Kisfalu evangélikusai okleveles evang. tanítót 
keresnek iskolájukba. A tannyelv tót. Fizetés 600 
korona, lakáson és két kis konyhakerten kívül. 
A pályázatokat szept. 15-ig a háji ág. h. ev. lelkészi 
hivatalhoz kell intézni (u. p. Stubnyafürdő). 

(1091— II—1) 
Kernyája községben leköszönés folytán megürült 

római katholikus tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Javadalmazása: 1. kész-
pénzben 928 korona a község pénztárából havi elő-
leges részletekben; 2. törvényes ötödéves korpótlék; 
3. két szobából, két konyhából, éléskamrából, pin-
czéből álló tisztességes lakás, melynek jókarban tar-
tása a községet illeti, ehhez járul még egy istálló 
és félszer; 4. 2 öl kemény fa helyett 60 korona; 
5. 60 korona kertilletmény, melyért, ha férfi válasz-
tatik meg, tartozik az ismétlő-iskolát is tanítani; 
ha nő választatik, tartozik ezért a kézimunkát is heti 
3 órában tanítani; 6. téli fűtőszalma. Föltételek: a 
magyar és német nyelvben teljes jártasság, továbbá 
tartozik az iskolaszék által meghatározandó osztály-
ban tanítani. Ezen állás csak ideiglenes, t. i. míg az 
apáczák elfoglalják az oktatást. Megjegyzendő, ha a 
helybeli tanítói kar egyike ezen állásra előléptetve 
lesz, úgy annak állása lesz betöltve. A kellőleg föl-
szerelt folyamodványok a kernyájai róm. kath. 
iskolaszékre czímezve, nagyságos Mészner István apát-
esperes úrhoz Bezdánba aug. hó 10-ig küldendők 
Kernyája, 1901. évi julius. Schauer Ferencz, iskola-
széki elnök. Pevny Domonkos, iskolaszéki jegyző. 

(1093—1—1) 
Hidaskürtön (Pozsonym.) a harmadtanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Javadalma a községtől 
600 korona, államsegély 200 korona. Ismétlősök 
oktatásáért, míg az adományozó él, 50» korona. Tanít 
egy kijelölt osztályban és az ismétlősöket fölváltva 
társával. Egy bútorozott szoba fűtéssel. Folyamod-
ványok aug. '25 ig az iskolaszéki elnökségnek czí-
mére küldendők. Az iskolaszék. (1096—I—1) 

A „Néptanítók Lapja" f. é. 29. számában hirdetett 
abai reform, másodtanítói állásra a pályázati határ-
idő aug. 20-ig meghosszabbíttatik Csak férfiak pályáz-
hatnak. Aba (Fejérmegye), 1901 julius 25-én. Labancz 
László, iskolaszéki jegyző. (1097—I —1) 

Karkóczra (Nyitram., pósta Buesány) róm. kath. 
osztálytanító kerestetik. Javadalma : államsegélylyel 
800 korona és egy szoba. Folyamodványok az iskola-
székre czímzendők. (1104—I—1) 

Turicska (Nógrád) Losoncz-Szinobányai új vasúti 
állomástól 15 percznyire, okleveles, evang. kántor-
tanítót keres 800 korona fizetésre. Jelentkezések a 
lelkészi hivatalnál. (1100—III—1) 

Barcsi róm. kath. iskolánál egy osztálytanítói 
állomásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 
700 korona — de kormánysegélyért folyamodunk 
annak 800 koronára kiegészítéséért — egy bútoro-
zott szobával. A kántori teendőkben segédkezni 
köteles. Német nyelv tudása kívánatos ! Huber Gyula, 
iskolaszéki elnök. (1105—I—1) 

Egy IV gymnasiumot, egy évi philosofiát végzett, 
kath. 18-éves itjű, ki a tanítóképezde 1-ső osztályáról 
már szeptemberben vizsgáz, a magyar és latin nyelvet 
beszéli, a német nyelvben is jártas, ajánlkozik neve-
lőnek vagy osztálytanítónak. Megkeresések Levóczky 
István fő tanítóhoz (Vágh, Sopronmegye) intézendők. 

(1083—1-1) 
Pályázat a somogy-mernyei osztálytanítóságra. 

Egész évi fizetése : államsegélylyel 800 korona, búto-
rozott szoba, fűtés, tisztogatás, privátra két uri csa-
ládnál számíthat. Tartozik I - Il-ik osztályt, ismét-
lősöket önállólag vezetni, minden kántoriában segéd-
Ív zni. Kérvények augusztus 20-ig a mernyei iskolaszék 
elnökéhez küldendők. (1C84— I—1) 

A pálóczi (Ungm.) róm. kath. elemi fiúiskolánál 
megüresedett Il-od tanítói állomásra f. év aug. 15-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 700 korona, 3 öl 
tüzelőfa, évötödös korpótlék ós egy szobából álló 
garfjon lakás; 800 koronáig államsegélyre biztos 
kilátás. Nőtlen, orgonálás v. zongorához lehetőleg 
értő tanító, v. tanítónő előnyben részesül. Oklevél, 
egészségi bizonyítvány és keresztlevéllel fölszerelt, 
gróf Hadik-Barkóczy Endre csász. és kir. kamarás 
kegyúr őméltóságához (Tavarna) czímzett, folyamod-
ványok nt. Sirulszky Gyula, ker. espereshez küldendők 
Kis-Ráth-ra, u. p. Szürthe, Ungmegye. (1089-1—1) 

Az ókéri ev. egyházközség tanítót keres, ki a 
magyar és német nyelvben tökéletesen jártas és jó 
orgonista. Évi fizetés: 600 korona, kántordíj 100 
korona, lakáspénz 100 korona, 3'/i katasztrális hold 
föld, melynek becsértéke 210 korona. Kötelességek : 
Az I—II. osztályban tanítani, minden harmadik 
hétben az istentiszteleti és a functiókbani éneklést 
orgona mellett vezetni (minden functióért jár 36 
fillér). Végre köteles, minden harmadik évben az 
ismétlősöket tanítani. A fölszerelt folyamodványok 
ez évi augusztus 15-ig alulírotthoz küldendők. Ókér 
(Bácsmegye). Bierbrunner Gusztáv, ev. lelkész. 

(1055—II—1) 
Pályázat a kis-sárói ev. ref. II. tanítói állásra. 

Fizetés: 800 korona, egy szoba, konyha és kamrából 
álló lakás. Kötelessége: I—III. osztály vezetése. 
Pályázhatnak ref. vallású okleveles tanítók, tanítónők 
és óvónők. Kérvények augusztus 20-ig alulírotthoz 
küldendők. Kis-Sáró, Barsmegye, u. p. Nagy-Sáró. 
Szabó Zsigmond, ref. lelkész. (1088-1—1) 

Turóczszentmáriára okleveles róm. katholikus 
kántortanító, esetleg csupán tanítónő kerestetik. 
Tanítói jövedelem 600 korona készpénzben, kántori 
jövedelem 260 korona készpénzben, és terményekben. 
Tisztességes lakás, kert. Tannyelv: magyar-tót. Sze-
mélyes megjelenés előnynyel bír. Folyamodványok 
augusztus 25-ig Pillarik István, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (10fc'6-I—1) 

Az i s tvánfa lv i (Szt.-Gotthárd mellett, Vasmegye) 
róm kath. osztálytanítói állásra aug. 15-ig pályázat 
hirdettetik.-Jövedelme: 640 K készpénzben 8 méter 
tűzifa = 16 K ; lakása: 1 bútorozott szoba, konyha és 
éléskamrával. Csak okleveles tanítók és tanítónők 
pályázhatnak. Választás aug. 20-án. Fodor Károly, 
lelkész, iskolaszéki elnök. (1087—1 —1) 

A vaál i (Fejérmegye) községi óvodánál óvónői és 
dada állomásra pályázat hirdettetik. Ezen óvónői 
állomással 600 korona havi előleges részletekben a 
község pénztárából húzott évi fizetés, természetbeni 
lakás és szabad fűtés élvezete van egybekötve. A 
dada évi fizetése 240 korona es lakás. A kellőleg 
fölszerelt pályázati kérvények folyó évi szeptember 
hó 3-ig alulírottnál benyújtandók. A választás folyó 
évi szeptember 4-én fog megtartatni. A megválasztott 
óvónő és dada állásukat folyó évi október hó 1-én 
elfoglalni tartoznak. Vaál, 1901 julius 24-én. Tarafás 
Béla, tb. főszolgabíró. (1085—TI—1) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E M 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 előjjárósági 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 G 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, 11. 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 m a d u n k v i s s z a . 

Az Eötvös-alap a nagy közönség 
szolgálatában. 

Az Eötvös-alap julius 15.-i rendkívüli 
közgyűlése fölhatalmazta az elnökséget 
arra, hogy, ha hosszú lejáratú kölcsön-
nel megterhelt házat talál, azt — az 
alapszabályok 11. §-a értelmében, mely 
az alap vagyonának ingatlanba való 
befektetését is megengedi — a köz-
gyűlés jóváhagyásának föntartásával 
megvehesse. Azért volt szükséges ez a 
határozat, mivel, a „Ferenez József 
Tanítók Házában" már megkezdett 
építkezések miatt, főiskolai internátu-
suukban a jövő iskolai évre 40 — 45 
ifjúnál több nem helyezhető el, folya-
modó pedig 100-on fölül van. 

Az Eötvös-alap elnöksége talált is 
egy alkalmas házat, melynek meg-
vételére a szükséges előintézkedéseket 
már megtette, első sorban bejelentvén 
szándékát a vallás- és közoktatásügyi 
minister úrnak, a ki tudvalevőleg az 
Eötvös-alap fölött főfelügyeleti jogot 
gyakorol. 

A megvételre kiszemelt ház jó és 
szép helyen: a Szegényház-tér és a 
Dohány-utcza sarkán van, néhány lépés-
nyire a 1 lottenbiller- utczátó 1 és a Kere-
pesi-úttól, nem messze a nagy körúttól, 
több középiskola szomszédságában. A 
két emeletes ház jelenleg 8380 fr tot 

jövedelmez és még akkor is meghozná 
az Eötvös-alapnak befektetett tőkéje után 
jelenleg élvezett jövedelmét, ha — egy 
év múlva — adómentessége lejárna. 

Ha a vétel létrejön — ha ugj'anis 
abba minister is, közgyűlés is bele-
egyezik — ebben a házban fogja az 
Eötvös-alap a „Ferenez József Tanítók 
Házába" ez idő szerint föl nem vehető 
ifjakat elhelyezni, más szóval: ez lesz 
a Tanítók Háza fiókja. 

A julius 15.-i közgyűlés azonban arra 
nézve is fölhatalmazást adott az elnök-
ségnek, hogy — a mennyiben jelent-
keznének — egészen elkülönítve, a Tanítók 
Házától, de ugyanabba az épületbe, 
nem-tanítók fiait is föl vehesse a fővá-
rosi viszonyoknak megfelelő fizetés 
ellenében. Néhány jelentkező máris van. 
Ez a jövő iskolai évre nézve csak 
próba lesz s ha a kísérlet beválik, az 
Eötvös-alap az 1902/3.-Í iskolai évre 
megnyitja fizetéses internátusát s ezzel 
a nagy közönség szolgálatába áll. 

Középiskolai internátusokra nagy 
szükség van Budapesten. A z egyik 
gimnázium orvosa és egészségügyi 
tanára tanulmányozta azt a kérdést s 
megdöbbenve tapasztalta, hogy a fő-
városi középiskolákba járó vidéki ifjak 
— a kik nem a meglévő internátusok-
ban laknak — általában nagyon rosszul 
vannak elhelyezve, kitéve sok ezer 

Lapunk 32-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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veszélynek. Számos szülő nagy meg-
nyugvással adná fiát, még egyetemre járó 
fiát is, egy olyan — nem túlságosan 
drága — internátusba, a hol — azon-
kívül, hogy a főváros veszélyeitől meg 
volna óva — gondos pedagógiai föl-
ügyeletben ós tanulmányai irányításá-
ban részesülne. 

Ily internátus állításának szükséges 
voltát hangsúlyozta Wlassics minister 
úr is már 1895-ben, első költségvetési 
beszédében. 

„Nem tartozik szorosan ide — mon-
dotta Wlassics minister — de általában 
véve az egyetemre nézve nekem egy 
régi kedvencz eszmém van. Sokszor 
lát tam magam előtt ifjakat, bizony 
sokat, elsárgult, fonnyadt arczczal és 
sokszor kérdeztem magamban, hogy 
vájjon hol töltik el ezek a nap leg-
nagyobb részét ? En az internátusokat 
nagyobb mérvben óhajtanám az egye-
temek mellett fölkarolni és pedig 
mondom, még magánvállalkozás útján is 
helyes volna, ha több ily internátus keletkez-
nék, a hol az egyetemi ifjak elhelyezést 
nyerhetnének. Es i t t nem gondolok csak 
a jótékony-intézetekre; hiszen még a 
vagyonosabbak számára is mennyi meg-
nyugvás a szülőknek az, ha egy jó interná-
tusban helyezhetik él fiaikat. Az állam aztán 
azt tehetné, hogy a szegényebb sorsúaknak 
bizonyos számú internátusi helyeket állapitana 
meg, s a magánjótékonyság is tehetne 
valamit ily helyeknek a megalapítására." 

Ezeket mondotta a mi humánusan 
gondolkodó ministerünk már 1895-ben 
s ha most az Eötvös-alap megnyitná, 
mint a hogy a házvétellel tervezi is, 
a nagy közönség szolgálatára rendelt 
internátusát, csak a minister intencziói 
szerint cselekednék s az ő eszméjét való-
sítaná meg. 

Ministerünk eszméjének megvalósí-
tására pedig első sorban az Eötvös-alap 
van hivatva. A mi főiskolai ifjaink 
közül azok, a kik a fílozofíai fakultáson 
és a Paedagogiumban végzik tanulmá-

nyaikat és a kik ennélfogva a nevelés 
és tanítás ügyének szentelik életöket, 
volnának ez új internátusunk lakóinak 
az instruktorai és mentorai. Családi 
rendszerre alapíthatnék az internátust, 
a hol egy-egy mentor vezetése alatt 
2— 3, esetleg 3—4 ifjú állana s az 
egész intézetet egy igazgató kormá-
nyozná. A tanítók fiai ily módon élet-
hivatásukkal szorosan összefüggő s 
annak jó előiskolául szolgáló munkával 
saját maguk kereshetnék meg főiskolai 
tanulmányaik idejére a kenyerüket, sőt 
azonfölül egy kis ruhára valót is. Sok 
tanító-társunkról vennők le így a gon-
dot azzal, hogy a Tanítók Házába ily 
módon több jelentkezőt vehetnénk föl. 
Az Eötvös-alap az új internátusával, a 
nagy közönség szolgálatába állván, meg-
találná végre a módját annak, hogy a 
maga részéről meghálálná azt a támo-
gatást, a melyben immár 26 éve a 
társadalom részéről részesül s a „Fe-
rencz József Tanítók Háza" föntartásá-
hoz — ehhez a magára vállalt becsület-
beli kötelességhez is — új segédforrást 
nyitna meg, a mennyiben új internátu-
sának jövedelmét a WTassics-árvaalapnak 
a Tanítók Háza föntartására, illetőleg az 
ezen házba fölveendő tanító-árvák el-
látására fordítaná. 

Ez még mind csak terv, de ón erősen 
remélem, hogy már a közel jövőben 
megvalósítható lesz. 

Az Eötvös-alap, mely oly sokat köszön 
Wlassics ministernek, bizonyára nemes 
ambicziót fog helyezni abba, hogy a 
minister eszméjét megvalósítsa. 

(Budapest.) Ujváry Béla. 

A tanítói egyesületek reformja. 
i. 

Mihály Grábor beszterczei kartársunk, a ki 
e lapokban az erdélyrészi tanítóegyesületek 
szövetkezetét propagálta, háromféle tanító-
egyesületet kiván, ú. m.: 1. „Vármegyei tanító-
egyesületet", hivatalosan minden vármegye 
részére kettőt. 2. „Szövetkezeti tanítóegyesüle-
tet" , melynek központjául megnevez tíz nagyobb 
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várost az ország különböző pontjain. 3. „A 
harmadik egyesület a magyarországi tanító-
egyesületek Orsz. Biz.-a volna." 

S hogyan hozza ezeket összeköttetésbe ? 
így : „A hivatalos" (megyei) tanítóegyesületek 
munkálatai beterjesztetnének a szövetkezeti 
tanítóegyesületekhez, onnét azok letárgyalva 
beterjesztetnének az Orsz. Bizottsághoz, mely 
azokat szintén tárgyalná s jóváhagyás, illetve 
életbeléptetés ezéljából fölterjesztené a kor-
mányhoz. " 

S mit vár egy ilyen szervezettől? „A tanító-
egyesületi élet föllendülését, a népoktatásügy 
magasra emelkedését a társadalom tanügy 
iránti érdeklődésének fölrázását (!) s a tanító-
ság tekintélyének eljövetelét." stb. 

Mindezeket én is várom, de nem ettől a 
szervezkedéstől teszem függővé. Külső és belső 
erők vannak... Ezeknek az okos ki- és föl-
használása volt és lesz a legfőbb tényező, 
nemcsak a tanítóság és tanításügye föllendülé-
sének, hanem minden más névvel nevezhető 
dolog, vagy személy előhaladásának. 

A tanítóság tekintélyének meg — hogy 
ezúttal esak erről szóljak érintőleg — éppen 
a belső erő okos kihasználása lesz az emel-
tyűje. A tanítói hivatal nem az a pálya, a hol 
a hivatallal a tekintély és kijár. Ez illik a 
szolgabírói hivatalra, vagy másra, de nem a 
mienkre. Sőt egyikünk-másikunk helytelen föl-
lépése, csaknem mindenkinek jogot ad, az 
egész státusra szóló balkövetkeztésre. 

D.-ben voltunk vagy 300-an, mind tanítók. 
Imponáltunk. A banketten ott volt a megye 
és város előkelősége. Összehasonlítások történ-
tek — dikcziózás közben — a régi, veterán 
tanítók és az új tanítói nemzedék közt. 
Szóval: dicsértek agyba-főbe. A dicséret egész 
súlyát érezte vállán egyik kartársunk, ki rette-
netes rossz dikcziózó hírében áll még ma is 
köztünk s hogy könnyebbüljön, fölállt és 
valami rettenetesen okos dolgot beszélhetett, 
mert azután ő volt a leszabandó minta, mely 
minta alapján mindnyájunkra illő köntöst varr-
tak a jelenlevő notabilitások. 

A tekintély számbelivé törpült és tényleg 
igen jeles kartársaink, kik akárhány képviselő-
nek bátran leczkét adhatnának a logikából és 
ékesszólástanból, nem voltak képesek reparálni 
a „tekintélyt." 

No de hagyjuk ezt; csak úgy interparen-
thesim hoztam ide, s ha már itt van, ebben a 
dologban én a mi szerkesztőnknek adok igazat. 
Vallásos, munkás élet, közügy szeretete és 
mindenekfölött önművelés. Ez az iga/.! A többi 
magától jön. Sőt az önművelést a leghatalma-
sabb emeltyűnek tartom a tanítói egyesületi 
élet föllendülésére nézve is. 

Életszükségletünkké válik a gyűlés. Szellemi 
vendégeskedés, melyre a banketten kívül azért 
is szükség van, mivel testből és lélekből 
vagyunk alkotva. Ez pedig kettő és nem egy! 

De ez nem azt teszi, hogy minél többfajta 
tanítóegyesületet alkossunk, hogy kivendéges-
kedjük magunkat. A túlsók mindenből megárt. 

A testi mellett, olykor valami csömör is 
támadhat. S ez veszedelmesebb, mert alig van 
aztán orvossága. 

Az a sokfajta most is fönnálló, vagy meg-
támogatott tanítóegyesület azért nem bír 
prosperálni, mert olyan sűrűen van vetve, mint 
a jó kendervetés. Egyik a másiktól nem képes 
fejlődni. 

Mi volna hát ily helyzetben a legideálisabb ? 
Megszüntetni minden csipp-esup egyesületet 

s az összes tanítóságot a vármegyénként alko-
tott — általános tanítóegyesületbe terelni, 
mely általános megyei egyesületek csupán és 
egyedül az Országos Bizottsággal lennének 
nexusban. Ez lenne amannak föllebviteli, 
tanácsadó, végrehajtó (már a mennyire ilyen 
is joga) fóruma. 

Égy vármegye tanítósága már tekintélyes 
szám, az Országos Bizottság még nagyobb. 
Értéket ennek is, annak is a belső és külső erők 
olcos kihasználása kölcsönöz. 

E kettő közé csak azért szúrni ék gyanánt, 
egy ú. n. szövetkezetet, hogy a papirkornak 
áldásait a tanítóegyesületekre is kiterjesszük s 
mikor mindenfelé munkaapasztásról tanakod-
nak, intézkednek, munkaszaporítást létesítünk; 
csak azért, hogy a megyei egyesületeket az 
Országos Bizottsággal való közvetlen érintkezés 
lehetőségétől mesterségesen elzárjuk ? Nincs 
erre semmi szükség! 

De meg az általános megyei tanítóegyesüle-
tek az érvényben levő részleges belépési kötele-
zettséggel is el tudják érni, a mit M. G. kar-
társam a szövetkezet sine qna non jának tekint, 
t. i. tanítói népkönyvtárak, Otthonok, tanszer-
múzeum stb. létesítését. (Itt van p. o. a hajdú-
megyei ált. tanítóegyesület. Hát ha még az 
általános kötelezettséget is ki lehetne mondani! 

Ezt kell kérnünk; a sokféle autonómia el-
sánczoló bástyái mögül ezt kell valamiképen 
kihuznunk. 

Ez által szűnik meg egy igen jó része a 
közönynek, mely most, jobban mint valaha, virul. 

A tanítóság csökönyösebb fölfogású részére 
ez a kényszer csak jót produkálna, ellenkező-
leg minden más kényszerrel. 

íme az egyesületi élet föllendülésének másik 
j oka és szerzője. 

Az a körülmény, hogy a tanítónak ki munka-
körében olyan, mint a jóvizű kút, melyből 
sokan merítenek, szüksége van időre, hogy 
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erőt gyűjthessen, alkalomra, hogy intelligen-
cziáját növelhesse: arra indított már több 
egyesületet, hogy még az állami szolga által 
is igényelhető vasúti kedvezményes jegyet, a 
hazai összes néptanítókra érvénynyel — kérje. 

Hogy a falujához kötött népnevelő milyen 
ellenértéket szolgáltatna a magyar államnak, 
azt a művelődési statisztika rubrikája bizonyí-
taná ékesen. 

Ez is egy rugó. Az önművelésnek egy neme, 
tehát az egyesületi életnek emeltyűje. 

Ugyanez áll a fuvardíjak kiszolgáltatásának 
általanossá tél ele esetén. 

Hatalmas külerő rejlik a nm. minister 
67.369/1896. sz. minden tanítóegyesülethez 
megküldött rendeletében, melyben 100-koronás 
pályadíjak adatnának minden egyesületnek az 
egyesület által kijelölt s a nm. minister úr 
által kitűzött pályakérdés megfejtőjének. Csak-
hogy ennél az a baj, hogy a minden kíván-
ságnak eleget tevő egyesület — tapasztalatból 
állítom — azt nyerheti válaszul, hogy „fede-
zett hiányában nem teljesíthetem." 

Az ilyen csalódás lohasztó erővel hat, de 
úgy hiszem, hogy ez csak a hajdumegyei ált. 
egyesülettel esett meg, mely azóta aztán nem 
is kért semmit. 

A független alapon való szervezkedésnek 
meg azért nem lehetnék barátja még most, 
mert ime egy ily eset is mennyire képes le-
hűteni a pezsgő egyesületi életet. 

Ezúttal még inkább a kényszerítő-eszközt 
használnám, ha rajtam állana, még ott is, hol 
a népoktatási törvény szabad kezet ad az 
egyesületekbe való be, vagy nem lépésre, de 
egy ú. n. szövetkezetbe való belépésre, mely 
szövetkezet szerintem olyan se hal-, se lé-féle 
intézmény, senkit sem kényszerítenék, sőt óva 
inteném mindazokat, kik ilyen szétválasztó 
vonalat, ha mindjárt csupa jóakaratból is, 
mint M. Gr. különben igen nagyrabecsült kar-
társam húzni akarnának. 

Alkossuk meg minden megyében az általános 
egyesületet, vonjuk be annak munkakörébe, a 
míg a törvény valamikor kötelezői eg nem szól, 
a megye összes tanítóságát s minden megye 
ált. tanítóegyesülete támogassa az ösztanítók 
egyetemének képviselőit: as Orsz. Bizottságot 
anyagilag, erkölcsileg és szellemileg. Essünk túl 
rrár valahára a kezdeten s erősítsük a meg-
levőt. Ez a mi föladatunk! 

A mi a tanítóegyesületek föllendüléséhez szük-
séges. belső erő, azt használjuk ki, a külső 
erők mozgását pedig csak bízzuk az Orsz. 
Bizottságra. 

Eddigi munkásságából okom van e bizalomra. 
(Debreczen.) Csnrka István. 

II. 
Üdvözlöm Barabás Endrét a Néptanítók 

Lapja 27.-ik számában megjelent czikkelyéért, 
a melyben a tanítói gyűlések magyar jellegé-
nek kidomborítására hivja föl figyelmünket. 
A ki a tanítók gyűléseinek lefolyásáról szóló 
tudósításokat olvassa, nagyon helyénvalónak 
tartja Barabásnak fölszólalását, mert — kevés 
kivétellel — gyűléseink csakugyan „nemzet-
közi jelleggel birnak." 

Legyen hát legtöbb gyűlésünk egy - egy 
hazafias, egy-egy nemzeti ünnep is. 

Ez az eszme vezetett engem is, midőn két 
évvel előbb indítványoztam, hogy a Zalamegyei 
Altalános Tanítótestület Sümegen tartott gyű-
lése Kisfaludy Sándor szobrát koszorúzza meg. 

Megtörtént. 
Ma is fölemelkedik lelkem, midőn erre a 

gyönyörű, megható jelenetre gondolok. Az 
egyik iskola udvarán összegyülekeztünk, sorba 
álltunk, egyik fiatal kartársunk kezébe vette a 
nagy czímeres nemzeti zászlót, másik három 
a nemzeti szalaggal ékesített gyönyörű babér-
koszorút s megindult a menet a szoborhoz. 
Es nem csak a tanítók menete. A város 
közönsége hozzánk csatlakozott. Közel ezer 
ember állott a szobor előtt. Levettük a kalapot, 
elénekeltük a Szózatot s Szalay Sándor elnök 
remek beszéd kapcsán letette a koszorút 
Kisfaludy szobrára. A megható ünnep a 
Himnusz eléneklésével végződött. 

Az ünnep után a közönség nem oszlott 
szét. Nagy része velünk jött a közgyűlésre. 
Szinte többen voltak, mint mi tanítók. 

E jelenet ismétlődött azután a horvát ajkú 
Perlakon, abban a kis városban, a hol Gas-
parics Márk szerzetes, 1848/49-es vértanú 
emlékoszlopát koszoruztuk meg. 

így válik a mi gyűlésünk és hazafias kegye-
letünk a társadalomnak is ünnepévé. így 
válik a mi gyülésünk egyszersmind a haza-
szeretet oltárává, a melyen nem csupán mi 
tanítók, hanem a közönség is meleg szivvel, 
forró lelkesedéssel áldozik. így folytatjuk az 
iskolában megkezdett munkát kinn az életben 
s ápoljuk tovább az emberi kebel első és leg-
szentebb érzelmét, a hazaszeretet Vesztatüzét, 
a lelkekben. Mert szükséges, hogy a közönség 
hazafias érzelmét időnkint lángra lobbantsuk. 

Ekképen nem csupán azt érjük el, hogy 
gyűléseink magyar jellegűek lesznek, hanem 
velők még több czélt is szolgálunk, a mik 
szinte még fontosabbak. 

Nevezetesen a tanítók lelkében gyűlések 
nélkül is olthatatlan lánggal ég a hazaszeretet 
szentséges tüze. Ennek élesztésére szükség alig 
van, ha csak nemzetiségi vidékeken nincs. 
Ámde ekképen rendezett gyűléseinkkel a nagy-
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közönség lelkében élesztjük ezt a szent tüzet 
s ezzel csak folytatjuk legszentebb missziónkat, 
a mely hivatásunkból folyik: neveljük, erős 
magyarnak neveljük a népet. 

E gyűléseknek másik haszna, hogy közelebb 
hozzák a tanítóságot a társadalom többi osz-
tályához. Elősegítik a létező ür áthidalását. 
Meggyőzik a közönséget arról, hogy a tanítók 
a legnagyobb nemzeti föladatok szolgálatában 
állanak, hogy ezekért küzdenek, fáradnak, 
munkálkodnak, nem csupán az iskola négy 
fala között, hanem mindig és mindenütt. 
Megbecsüli a tanítók munkáját s utána — a 
tanítók személyét. Emelkedik a tisztelet és 
tekintély. Igazán jólesett lelkemnek, midőn a 
sümegi tanítógyülés után az intelligenczia 
számottevő tagjaitól hallottam: 

— Tanító úr. kalapot emelek a zalamegyei 
tanítók előtt. Únnepök, gyülésök a szellemi 
műveltségnek oly magas szintjén állott, hogy 
beillett volna az országházába. 

Ez az elismerés is csak valami fáradozá-
sainkért. 

Az ekképen rendezett gyűlés fölkelti a tár-
sadalom széleskörű érdeklődését. Ez az érdek-
lődés odavonja a közgyűlés termébe is. Es 
ime, itt az alkalom, hogy helyes pedagógiai 
elveket, eszméket vigyünk bele a közönség 
fölfogásába. Csak a tárgysorozat összeállításá-
nál kell arra ügyelni, hogy ne csupán szorosan 
vett iskolai kérdések szerepeljenek a napi-
renden, hanem olyanok is, a melyek a nagy-
közönség érdeklődésére is számot tarthatnak. 
Ilyenek a mi gyűléseinken az elnöknek és 
Ruzsicska Kálmán dr. tanfelügyelőnek beszédei. 
Remek beszédek, gyönyörű szónoklatok, a 
melyek megkapják és lebilincselik a hallgató-
ság lelkét. Azután tavai A gyermek szivvilága, 
az idén Az állat- és növényvédelemről tartott 
szép értekezések. 

Még egy nagy hazafias czélt szolgálhatnak 
az így rendezett gyűlések. Alkalmasak arra, 
hogy nemzetiségi vidékeken bevigyük a 
magyar éneket a templomba. Gyűléseinket, a 
felekezet nélkül valókat is, rendesen isteni tisz-
telettel kezdjük. Erre az illető község tanítója, 
a hol a gyűlés tartódik, a tanulóknak meg-
tanít néhány magyar éneket. Olyant, a melyik-
ben a vallásos áhítat mellett megzendül a 
hazafias érzelem is. Ezeket azután elénekelik a 
tanítók miséjén. Nem hiszem, hogy ilyen 
alkalommal akadjon olyan vakmerő, a ki a 
gyermekek magyar éneke ellen fölszólalni 
merne. A mindenünnen összesereglett tanítóság 
megjelenésével, komoly, ünnepies magatartá-
sávál elnémítja a legkomorabb magyarfalókat 
is. Az ünnep szentsége és méltósága, no meg 
a község jóhirneve lakatot vet azoknak a 

szájára is, a kik talán a mindennapi körül-
mények között föllépnének a magyar nyelvű 
istentisztelet ellen. így megtömök az első 
jeget. A törött úton azután könnyebben lehet 
tovább haladni. 

Szükségesnek vallom tehát, hogy gyűlé-
seinket ne csupán magunk, hanem a nagy-
közönség számára is rendezzük s ekképen a 
gyűléseket a népnevelés magasztos szolgálatába 
vonjuk. Kebelbeli ügyeinket elintézhetjük a 
zárt előértekezleteken, maga a nagygyűlés 
legyen ünnepi, méltóságos és általánosabb 
érdekű. Ezzel biztosítjuk a közönség érdek-
lődését, megnyerjük tiszteletét, szeretetét az 
iskolaügy és a magunk ügye iránt. A társa-
dalom e szeretetére pedig épp oly szükségünk 
van, mint az állam erejére, mint Berztviczy 
Albert mondta. 

Ekkor nem esik meg, hogy egy-egy gyűlés 
szinte suttyomban, a község egyéb lakóinak 
szinte tudta nélkül esik meg. Sőt még azok 
a kartársaink is föllelkesülnek, a kik eddig a 
gyűlések iránt hideg közönyt tanúsítottak. A 
kartársak és a közönség érdeklődése fölrázza 
és buzdulásra gerjeszti őket is. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

III. 
Sorra olvasom az egyesületi élet fejleszté-

séről megjelent czikkeket. Mondhatnám azt a 
bajt olvasom legbensőbb lélekmegindulással, 
mely arról szól, hogy a fiatal tanítók nem 
vesznek részt az egyesületi élet munkálkodá-
sában. Pedig a fiatal fácska igyekszik meg-
lombosodni. Az duzzad az életerőtől, frisse-
ségtől, életkedvtől. Es az is igaz, hogy a 
fiatal tanító nagy adag ambiczióval indul a 
pályára. Többet akar produkálni, mint a 
mennyit ereje enged. Elveket hangoztat és 
modern alapon akar haladni. Egynéme-
lyike úttörő szerepét is kitűzi magának. Es 
mégis, az a valóság, hogy a fiatal tanítók 
rideg közönynyel nézik az egyesületi életet, 
éppen nem bánják: történik-e valami ott, 
vagy nem. 

De nem korbácsolom Önöket ifjú pálya-
társaim. En is fiatal tanító vagyok. Hogy 
némelyikünk nem dolgozik, alapjában nem 
mi vagyunk a hibásak. 

Volt-e nekünk fogalmunk arról, mikor a 
képzőbe jártunk, hogy mi is az a tanító-
egyesület ? Vájjon négy esztendőkön keresztül, 
hányszor jutott kezünkhöz a Néptanítók Lapja? 
Mondják azt is, hogy az önképzőkörök nevel-
jenek az egyesületi életre, mint a hogy azt 
némely képző önképzőköre meg is teszi. 
Dehogy teszi. A hol ily önképzőkörök vannak, 
ott a növendékek zöld verseket faragnak, azt 
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könyvelik el az érdemkönyvbe ökölnyi dics-
himnuszokkal. Pedagógiai irányú műveket, 
ritkán lehet ott hallani. 

Már pedig igaza van Záhumenszky István 
kartársamnak, hogy az önképzőkörök munká-
sokat nevelhetnének az egyesületeknek. Ho-
gyan ? azt Záhumenszky nem mondja meg. 
Helyette én próbálom azt elmondani. 

Eddig úgy tudom, csak a bajai képző adja 
átolvasásra növendékeinek a tanügyi lapokat. 
(Tudtunkkal a lévai is. Szerk.) Ezt megtehetné 
minden képző intézet. Nagyon helyes dolog 
volna a megjelent czikkekből lapreferádát 
készíteni. Ezt iölváltva a III., IV-éves tanító-
növendékek végeznék. A referens rövid kivo-
natban leirná a czikk tartalmát, hozzáfűzné 
a saját véleményét, mely fölött megindulna 
egy kis vita. Ezzel behatóan lehet foglalkozni 
az időszaki sajtó termékeivel. 

A próba-tanításokat egy a szaktanártól i 
kijelölt biráló növendék birálja az összes 
képzőbeli növendékek előtt, a melyhez mind-
egyiknek lesz szabad hozzászólania. 

Sikerült pedagógiai dolgozatokat, melyeket 
a szaktanár jónak lát, közlés végett engedje 
át a tanügyi lapoknak, hogy ez által is mun-
kásságra serkentsék az ifjút és ambiczióját 
fokozzák. 

Egyszer-egyszer a tanári kar előtt a jele-
sebb növendékek tartsanak valamely vitatételt, 
melyekre az érdeklődő helybeli vagy vidéki 
tanítók is hivassanak meg. 

A kedvező alkalmat használja ki a tanári 
testület akkor, ha könnyűszerrel elviheti a 
növendékeket tanítói gyűlésekre. 

Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza ügyével 
a tanár a szervezettani órán ismertesse meg 
a növendékeket. 

így lehetne a képzőben a munkásságra 
szoktatni az ifjú embereket. 

(Moson.J Vemer Jenő. 

Mi teszi a magyar népiskolát 
egységessé. 

Végit István tanítótársunk e lap folyó évi 20. 
számában nagyon figyelemreméltó dolgokat 
mond el az egységes magyar népiskoláról. 
A magam részéről üdvösnek, hasznosnak tar-
tanám minden gondolatát, ha a „gyakorlati 
életben megvalósíthatók volnának. 0 maga is 
érzi, hogy tervezete gyökeret alig verhet. 
Újra és újra visszatér a felekezeti féltékeny-
ségre, mint az egységes magyar népiskola 
kifejlődésének nagy akadályára. Igaza van. 
A hogy ma állónk, nem lehet semmi kilátás 
a népiskoláknak az általa javasolt módon való 

egységesítésére. A felekezeti féltékenység nap-
ról-napra erősödik. Es mi lesz ennek a követ-
kezménye ? Hanyatlás az egész vonalon. Mi 
lenne, ha valamennyi hitfelekezet azt az erőt, 
a melyet egymás gyengítésére fecsérel el, a 
helyesen értelmezett népműveltségée fordí-
taná ! A meghasonlás, a bizalmatlanság, az 
elszigetelés mennyi anyagi és erkölcsi erőt 
emészt föl! 

Tépjük, marjuk egymást, mintha nem eleget 
szenvednénk az idegentől. Testvér testvért 
gyűlöl, mert egyik is, másik is más hiten van. 
Hát nem istenkáromlás-e az Isten nevében 
haragot szítani ? 

Nem az egységes oktató-terv, sem az isko-
lák formai egységesítése teszi a magyar nép-
iskolát egységessé, hanem a magyar tanító-
világ lelke, a melynek tartalma, a mint Végh 
István oly szépen mondja, magyar nemzeti 
érzés, szellem és műveltség. Még többet is 
teszek ehhez. A magyar tanítóvilág lelkének 
alapvonása az igaz, benső vallásosság kell, 
hogy legyen, a melynek dús talajából a hon-
szerelem, az igaz testvéri szeretet hervadna 
tatlan virágai fakadnak. A jó magyar tanító 
lelke nem ismer felekezeti és nemzetiségi 
különbséget. Ha igen, úgy hamis minden ér-
zése, minden szava. En édes Istenem! hát 
nem-e az áll minden hitfelekezet kátéjának 
első oldalán: „Szeresd felebarátodat, mint 
önnönmagadat!" Majd utána: „Ki a te fele-
barátod?" Felelet: „Az én felebarátom minden 
ember kivétel nélkül." Ezt hajtatjuk mi fele-
kezeti különbség nélkül a gyermekekkel s 
ezek mégis felekezeti szűkkeblüségben neve-
kednek föl. Miért ? Azért, mert mást látnak, 
mást utánoznak. Sokszor elgondolkozom a 
szomorú dolgok fölött. A gyermek kitűnőt 
kap bizonyítványában a hittanból, példást az 
erkölcsi magaviseletből. Az a bizonyítvány 
hamis; mert a gyermek nem azt teszi, a mit 
mond. Es most kérdezlek hazám jó taní-
tói: Teszitek-e azt, a mire a gyermeket 
tanítjátok ? Ti egységes magyar népiskolát 
akartok, a mikor határt vontok az emberek, 
honfitársaitok között, mert véletlenül nem hit-
sorsosotok s nem magyar anyanyelvűnek szü-
letett? Egységes magyar népiskolát akartok, 
a mikor szivetekben felekezeti és nemzetiségi 
létrát tűrtök és saját tanítótest vérteket is hite 
és anyanyelve szerint mérlegelitek ? 

Kérdezzétek csak meg lelketeket: Egyenlő 
hűséget, meleget, önfeláldozást érzese lelkem, 

! akár liitembeli, akár máshitü tanítótestvéremről 
legyen szó ? A mikor az osztályokban a gyer-
mekek előtt álltok, nem tesztek-e közöttük 
különbséget vallás és faj szerint ? 
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Jól jegyezzétek meg! A gyermek szemetek 
fényéből, hangotok hullámzásából kiérzi szi-
vetek igazságát. 

A míg a magyar néptanítók nagy többsége 
nem emelkedik a vallásos és hazafias művelt-
ség ama fokára, a hol a vallás-, rang-, rend-, 
vagyon- és fajkülönbség megszűnik, addig 
egységes magyar népiskola nem lesz, a ter-
mészet törvényénél fogva nem lehet. 

Nem az oktató-terv, nem a törvény, hanem 
a mi egységes lelkünk teszi a magyar nép-
iskolát egységessé. Egy gondolat, egy érzés, 
egy vágy legyen az egység tartalma. Erre 
gondoljunk. Erre törekedjünk s akkor a nem-
zet vallásos, erkölcsös és magyar lesz. 

Olyanok vagyunk mi tanítók is, a milye-
neknek minket neveltek. Sokunkban túlteng 
a vallásosság, meg a hazafiság is. Ma érdem-
számba megy, ha egyik hitfelekezet szidja, 
korholja a másikat. „Nézzétek, ez aztán a 
vallásos ember" szokták mondani. Éppen 
ilyen veszedelmes a nemzeti érzés elfajulása 
is. En a nemzeti érzés elfajulásának tartom 
azt, a mikor a magyar tanító megveti a 
szászt, a románt, a szerbet, mert esetleg nem 
bókol neki. 

Ai igaz honszerelem önérzetes, nemes, hatá-
rozott, kitartó de soha sem fölfuvalkodott, 
gyűlölete-, mást megvető. A magyar néptanító 
szive nem érez különbséget gyermek és gyer-
mek között. Szive delej, a mely vallás- és 
fajkülönbség nélkül egyenlő erővel vonzza ma-
gához azokat, a kik környezetében élnek és 
megfordulnak. 

Ily tanítóvilágot adj Istenem édes hazánk-
nak, akkor meglesz az egységes magyar nép-
iskola is s következménye az egységes és ha-
talmas magyar nemzet. 

A magyar népiskola egységét tehát első-
sorban nem az oktató-terv, sem az iskolai 
szervezetek nem teszik, hanem az egységesen 
nevelt magyar tanítóvilág. 

Nagyon sok szó esett már az egységes 
állami tanítóképesítésről. Ez a magyar tanító-
világ értelmi színvonalát emelni fogja, jó 
hatással lesz népiskoláinkra, de^ az egységet 
csak részben fogja biztosítani. En a magyar 
népiskola egységét csak az egységes állami 
tanítóképzéssel látom elért dolognak. 

A tanítók nem úgy fognak nevelni és taní-
tani, a hogy őket az állami bizottságok előtt 
képesítették, hanem a mint az egyes tanító-
képzőkben hivatásukra nevelték. 

Én az állami tanítóképzést óhajtom, de j 
egyúttal azt is jelezem, hogy ez idő szerint j 
az egészet puszta óhajtásnál többe nem ve- • 

szem. Az állami tanítóképzés bekövetkezhetik 
talán néhány évszázad múlva. 

Lássuk most azt, hogy a jelen viszonyok 
között mit kellene tennünk a magyar nép-
iskola egységének az előmozdításáért. 

Ma minden hitfelekezetnek, úgy is mond-
hatnám, hogy minden nemzetiségnek meg van 
a maga tanítóképzője. Ezek elszigetelten vég-
zik munkájokat. Mindegyik saját hitfelekeze-
tének az érdekét szolgálja. Ez nem is lenne 
nagy baj, ha a felebaráti és hazaszeretetben 
mindannyian találkoznának s keresnék is ama 
szálakat, a melyek őket egyesítenék. 

Én úgy látom, hogy egymással keveset 
törődnek, pedig hát mindenik egy és ugyan-
azon nemzeti törzsnek volna az ága. Egyik 
erősebb, gazdagabb, virág- és gyümolcsdúsabb 
lehet, mint a másik, de azért mégis csak 
mindegyik e drága földön nőtt ki, még pedig 
egyetlenegy törzsből. Tápláló ereje is ebből az 
egyetlen törzsből szívódik föl. A különböző 
tanítóképzők tanárainak egységes közszelleme 
alapíthatja csak meg az egységes magyar nép-
iskolát. Ézt az egységes közszellemet szolgálja 
a „Tanítóképzők Országos egyesülete." A mi-
kor az a róm. kath. pap-tanítóképző tai ár 
igaz, Istentől rendelt édes testvérének fogadja 
a zsidó, a református, a lutheránus, az uni-
tárius, a szerb, a román ajkú tanítóképző-
tanárt és megfordítva; a mikor minden.knei 
vérébe megy át az a tudat, hogy mindannyian 
egy Istennek, egy és ugyanazon édes hazának 
a gyermekei vagyunk s nemcsak formailag, 
de benső és mély szeretettel borulnak egymás 
keblére: akkor lesznek egységesen nevelt 
néptanítóink és egységes magyar népiskolánk. 
A míg ez be nem következik, addig minden 
oktató-terv, szabályrendelet, törvény csak 
foltozás. 

Elérhetjük-e ezt? El. Mi kell hozzá? Semmi 
más, mint Istennek és a hazának igaz szere-
tete. Elérhetjük-e e czélt a maga teljessé-
gében? Soha. Mindig voltak, vannak és lesz-
nek emberek, a kik hivatásukat nem, vagy 
félre értik. A nagy többség értse meg egy-
mást s akkor eleget tettünk Istennek és jó 
hazánknak. 

Ez a munka előzzön meg minden oktató-
tervet. Míg eddig el nem jutottunk, addig a 
legjobb tervezet is irott malaszt lesz s a jók 
ernyedetlen munkája keserves vergődés. . 

Ki Istenét és hazáját jobban szereti, mint 
önmagát, az helyesen is fogja föl hivatását. 

Magyarország népoktatása a hazai tanító-
képzők tanárainak közszellemén fordul meg. 

(Léva.) Lány Mihály. 
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A kedélyképzés fontossága s esz-
közei a népiskolában. 

Engedje meg a tisztelt olvasó, hogy mielőtt 
kijelölt tételem tulajdonképeni tárgyalásához 
kezdenék, két igénytelen személy élettörténe-
tét mondjam el röviden. 

Csinos erdei lakban látta meg mindkettő a 
napvilágot; az idősebbik az erdei lak külső 
kedvességének megfelelő belső, családi boldog-
ságot talált s élvezett gyermekkorában. Szülői 
a lehető legtökéletesebb nevelésben részesítet-
ték, úgy, hogy 12-éves korában már bátran 
befejezettnek tekinthették gyermekök neve-
lését. 

A kisebbik sokkal kedvezőtlenebb viszonyok 
között töltötte gyermekéveit. Apjuk, a lelki-
ismeretes erdész, hivatásának lett áldozata, s 
két év múlva édesanyjuk is követte őt a 
sírba; így a két kis árva teljesen rokon nélkül, 
elhagyottan állt a nagyvilágban. Hűséges, 
öreg cselédjük vállalta magára gondozásukat; 
de, mintha a sors minden meleg szívtől meg 
akarta volna őket fosztani: a jó öreg is szebb 
hazába költözött s ők ismét egyedül maradtak. 

Az idősebb már 15-éves volt, tehát elég 
nagy arra, hogy ügyességével és szülőitől nyert 
szív- és észbeli tehetségeivel neki menjen a 
nagyvilágnak mindennapi kenyere megkeresése 
végett. Talán fölösleges elmondanom, mennyi 
megpróbáltatásnak, kísértésnek volt kitéve az 
árvaleány; de hisz szülői által meg volt már 
vetve alapja a nemes jellem- és kedélynek s 
bár sok szenvedés árán, de magasztos kedélyé-
vel győzedelmeskedett mindennemű ellenségén, 
s az élet bőséges árnyoldala közt föl tudta 
fedezni annak fényét is. 

De mi lett a másik kis árvával? A szülői 
helyébe tett erdészék megsajnálták s maguk-
hoz fogadták. Azonban azt hitték, azzal eleget 
tesznek, ha mindennapi kenyeréről és ruháza-
táról gondoskodnak ; szellemi nevelésével nem 
sokat törődtek. A gyermek felnőtt, mint az 
oly virág, mely a szemnek tetszetős, de min-
den illat — a virágok e fő becse — nélkül 
való. Testileg kifejlődött, de szellemileg annál 
korlátoltabb lény volt. 

Később ő is nénje sorsára jutott ; pedig nem 
is 15, hanem 18-éves korában került az élet 
iskolájába. Epp úgy, mint annak idején test-
vére : az ő lába alá is sok tövis és rög került; 
de sajnos, ő nem tudta ezeket kikerülni, vagy 
leküzdeni, mert hiányzott az ehhez szükséges 
nemes kedély. Nem lévén saját szívvilága oly 
menedék, hol az élet küzdelmeiben bíztatást, 
reményt, vigaszt nyerhetett volna, ő is az oly 
sokak sorsára jutot t : elnyelte a világ örvénye. 

íme, e két leány igaz története világos 
példa arra, mily nagy befolyással van egész 
életünkre a kedély kiképzése, vagy annak el-
hanyagolása. 

Fölhozhatnék erre még nagyon sok példát, 
de csak általánosságban utalok rá. Pl. sokszor 
megtörténik, hogy valaki teljesen egyedül, 
elhagyottan kénytelen élni; ha kedély világa 
nincs: előáll az unalom, mely pedig minden 
rossznak a szülője; ellenkező esetben szívvilá-
gához fordul, gyönyörködik a természetben, 
rajzol, zenél, kézimunkát végez stb. 

Vagy megtörténik, hogy olyan csapás éri 
az embert, melyről azt hiszi, nem képes azt 
átélni; ha kedély világa nemes, nem eshetik 
ez meg vele, mert a fenkölten érző szív min-
dig talál vigaszt és megnyugvást. Például 
Arany János, halhatatlan költőnk is, midőn 
forrón szeretett leányát elvesztette, senki sem 
tudta megvigasztalni; végre mégis saját kedélye 
volt az, mely tolla alá leánya sírjára verset 
diktált, s ez volt az első ír fájdalmas szivére. 

Hogy az előbbi történetre visszatérjek: nem 
kell éppen árvákról beszélnünk; sajnos, de 
talán még többen vannak az olyan gyermekek, 
kiknek szülőik élnek, s mégis úgy nőnek iöl, 
mint az erdő fája: minden gondos idomítás, 
nevelés nélkül. Nem sajdul meg az ember 
szive az ilyenek látásán? Dehogynem. S úgy-e, 
ha lehetne, készek volnánk mindenünket föl-
áldozni e vadonczok megnemesítéséért. Már 
pedig lehet! s éppen mi, néptanítók, vagyunk 
azok, kiknek a Gondviselés e magasztos tett 
végzését megengedte, sőt a mi több: köteles-
ségünkké tette! 

Sokszor halljuk mostanában e kérdést: 
„Neveihet e a népiskola?" En az én jelenték 
telen szavammal bár, de határozottan állítom, 
hogy nevelhet, még pedig szeretettel a leg-
nagyobb fokig. 

Kezdjük csak élűiről: midőn feljön az 
iskolába 6-éves korában az a kis vadvirág, 
bizony, sokszor nem tudja a tanító, hogy 
milyen hangon szóljon hozzá, hogy az amúgy 
is félénk és bizalmatlan kis emberkét el ne 
riaszsza magától, s következéskép az iskolától. 
Milyen hangon szóljon? A szeretet hangján! 
Oh, az megnyitja számunkra mindjárt kis 
barátunk szivét, s ha e vár be van véve: 
akkor ez erősséggel a szív és jellem minden 
ellenségén győzedelmeskedik e vár parancs-
noka, a tanító, s lassankint megtölti azt az 
egész életre szükséges nemes kedélylyel és 
hasznos tudománynyal. 

Igaz ugyan, hogy két dolog van, a mi az 
emberre nézve legfontosabb és legnehezebb: 
az emberkormányzás és emberrénevelés művé-
szete. De ha a tanító ihlettel és hivatása 
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iránti szeretettel eltelve lépi át osztálya küszö-
bét, lehet-e ott nehézségről szó ? 

Imádsággal fog a munkához. Imával, mely 
benső, őszinte, mely önkénytelenül is magával 
ragadja a hallgatót; s ha igaz az, hogy az 
erős hit hatalmába keríti a felnőtt embert is, 
s erélyével még erősebbé teszi azt nála: 
mennyivel igazabb lehet ez a gyermeknél, ki 
nem annyira látva, mint inkább érezve tanító-
jának magasbaszárnyalását, ő is vele tart, s 
lélekben egygyé olvadva borulnak le a Minden-
ható zsámolya előtt. Mily boldogan, úgyszólva, 
fölmagasztosulva, az öntudatlan ihlettségtől 
sugárzó arczczal kezd a gyermek a tanuláshoz, 
mert érzi, tudja, hogy erőt kap hozzá onnét 
felülről. 

Vaughan szerint: tüdő nélkül nem élhetünk 
testileg, ima nélkül nem élhetünk lelkileg; 
tehát imádkozni annyi, mint erkölcsileg léleg-
zeni. Lélegzéskor — mondá ő a gyermekek-
nek — beszívjátok a levegőt és ismét kilehe-
litek ; midőn imádkoztok, beszívjátok a kegyel-
met s kilehelitek a hálaadást. 

Az így szoktatott gyermek nem tesz annyi 
rosszat, mert tudja, hogy az ő reá tekintő 
édes Atyja esak a jót szereti, s viszont, nem 
fél semmitől, mert a legnagyobb veszélyben 
ima jön ajkaira, a mi bátorságot, reményt önt 
kicsi szivébe. S van-e valami meghatóbb, mint 
egy gyermeknek saját, egyszerű szavaival el-
mondott fohásza! Istennek is kedves az ilyen 
ima, mert, egy szép legenda szerint: Isten egy 
főangyal énekét hallgatva, egyszer csak azzal 
szakítá félbe: „megállj, angyal, egy kis gyer-
mek imádkozik a földön, hadd hallgatom meg 
szavait." 

Nemcsak a vallástani órák alkalmasak a hit 
felköltésére. Hisz minden szó, minden fogalom 
alkalmas a gyermek odaadó, mély hitét föl-
ébreszteni s azt megtartani. 

S ha a gyermek otthon nem is kap vallás-
erkölcsös nevelést, az iskolából viszi haza azt, 
mit látva a szülők, ők is magukba térnek. 
Mert, egy kiváló pedagógusunk szerint a rossz 
iskolát a közönség izlése változtatja, de a jó 
iskola a közönség szokását másítja meg. 

Az igazi benső hit tehát nagyon hathatós 
eszköz a kedélyképzésre, mert a mely szív-
világnak ilyen hit az alapja: az már nem 
vesztheti el lába alól a talajt. 

Egv másik, igen jó kedélyképző-eszköz a ter-
mészet megismertetése és megkedveltetése; mert 
a ki a természetet szereti, az a legkisebb tárgy-
ban is megtalálja figyelmének anyagát, az ilyen 
nem unatkozik még akkor sem, midőn másnak 
teljesen üres a világ. 

Ott van csak az I. osztályban, a beszéd- és 
értelemgyakorlatban és az olvasásnál is mennyi 

fogalom van, a mi csakis úgy kedveltethető 
meg a gyermekkel, ha abba életet öntünk, ha 
magukkal a tárgyakkal mondatjuk el életük 
történetét. Nem kell azt olyan sokszor ismé-
telni, csak egy-két példát mutatunk be s akkor 
a gyermek fantáziája működni kezd, beszélget 
az érzéketlen kővel, a magasba törő fával, a 
csörgedező kis patakkal, a patak partján nyiló 
kéknefelejtssel és mindennel, a mi körülötte 
van. Szóval, lelket tud önteni mindenbe. S 
mily fölemelő: látni az ily gyermek sugárzó 
arczát. 

Később már tudja, hiszi, — s e hitében 
tántoríthatatlan — hogy a fecske legelső haj-
nali csicsergését nem szüli más, mint a hála, 
mit Teremtője iránt érez; a virág illata annak 
lelke: ennélfogva kíméletesen bánik vele, mert 
azt tudja, hogy az is éppen úgy érez, mint ő. 

S mindeme gyönyörűségnek, a kicsiny kis 
bogárkától kezdve, a csillagos égig, érzi, hogy 
mindennek egy véghetetlen irgalmií Atyja van, 
a ki őt is teremtette. 

Hatalmas eszköz továbbá a kedély képzésére 
az „örökszép" megismertetése is. Az ember 
legnagyobb boldogságának azt mondhatjuk, 
hogy egy csomó apró boldogsága van, melyek-
nek szerzője a szép alakokon röpkedő képze-
lete, mely megtanítja a szépet érezni és élvezni. 
S ki ne kivánna boldog gyermeksereget látni 
maga körül, hisz boldog emberrel könnyű 
bánni, mert a boldogság cselekedeteink fő-
rugója. 

Nemrég egy könyv került kezembe, mely-
nek czíme: „Egy tanító naplója." Többek 
között ezt olvastam belőle: Ma énekóra 
volt; növendékeimmel elénekeltük a legszebb 
dalokat, aztán én hegedültem nekik. Egy fiú, 
a legvásottabb és legcsintalanabb, oda jött 
hozzám óra végén, s azt mondta: „Tanító úr 
kérem, igérem, hogv_ ezentúl sokkal jobb 
magaviseletű leszek!" Én nem szóltam semmit, 
csak megszorítottam e kezét. — Azóta két 
hét telt el, a fiú beváltotta igéretét." Ennyi 
a naplóból. S ha nincs is mindig ily frappáns 
hatása az éneknek, de hogy az mindig neme-
sítőjeg hat, az tagadhatatlan. 

Énekeljünk tehát, még pedig nemcsak ének-
órán, hanem olyankor is, midőn a kedélyes 
tanulási órán a szív megtelt örömmel, hadd 
öntse ki a gyermek érzelmeit a megfelelő 
dalban. 

Hát a mese, az erkölcsös alapú mese, mennyi 
jó nyomot hagy a gyermek lelkében! A gyer-
mek összehasonlítja magát a mese hősével s 
az abban föllelhető jó tulajdonságokat magáévá 
teszi, mert nincs semmi, a mivel annyira 

I azonosítani tudná magát a gyermek, mint az 
i ő fölfogásának megfelelő mesebeli alakokkal. 
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A költemények is alkalmas eszközei a 
kedélyképzésnek. Egy lelkes történeti óra végén, 
midőn a tanító Petőfinek egy megfelelő költe-
ményét szavaltatta el egyik gyermekkel, a 
vers elmondása után így szólt a gyermek: 
„Tanító úr kérem, egész órán át éreztem 
mindazt, a mi e költeményben van, s most oly 
boldog vagyok, hogy e szép szavakkal ki is 
tudtam fejezni. 

A rajz és kézimunka az ízlés finomításával 
hatnak nemesítőleg a kedélyre. 

S így végig mehetnék minden tantárgyon, 
ügy az ethikain, mint a humánképzőkön. 
Mindegyiknél van elég alkalom arra, hogy 
általuk a gyermeket önfeláldozásra, önmegta-
gadásra, szóval léleknagyságra neveljük. 

Átgondolva mindazt, a mit most leírtam: 
eszembe jut, hogy ni, hisz ezt három szóval 
is elmondhattam volna! S e három szócska: 
neveljank szeretettel szeretetre! Mert hisz a 
szeretett és az erkölcsös akarat az összes 
emberi erények sarkkövei! A hol szeretet 
honol: ott virágzik a hit, a jóság, az öröm, a 
béke, igazság, szelídség, becsületesség. Tanítsuk 
meg példánkkal növendékeinket a mindenség 
szeretetére, mert a ki ettől van áthatva, az 
nem lehet boldogtalan, nem lehet nemtelen 
érzésű soha! 

S ekkor — czélunkat elértük. Növendékein-
ket szárnyra bocsátva, ajkukra adhatjuk koszo-
rús költőnk, Tompa Mihály e szép szavait: 

„Nem bánom én, ha zúg is 
Á téli fergeteg", 
Lakásod kis vidéke 
Nyugalmas és meleg. 
Egy tündérkéz zöld pázsitodra 
Virágot hint, lepékethív, 
Légy üdvöz, üdvöz, életemnek 
Meleg forrása : tzív." 

(Halmáyy) Krocsán Irma. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
13 A gömöri ág. hitv. ev. egyházmegye 

tanítóegyesülete julius hó 14. és. 15. napján 
tartotta II. rendes évi közgyűlését Jolsván, 
szép számmal megjelent egyleti tagok jelen-
létében. 14.-én este úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag szépen sikerült hangversenyt s táncz-
mulatságot rendezett a város előkelő közön-
sége az egyesület segélyalapja javára. A 15.-én 
tartott közgyűlést Jurin Samu elnök szép 
beszéddel nyitotta meg, üdvözölve a megjelent 
tagokat s az érdeklődő tanügybarátokat. Ezután 
a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta tisz-
teletbeli tagokká: Zelenl;a Pál püspököt, 
Szentiványi Árpád kerületi felügyelőt s Szontagh 
Pál volt esperességi felügyelőt. Az egyesület 

i mult évi működéséről részletesen beszámoló 
| főjegyzői jelentést, mely Poltz József munkás-
I ságát dicséri, köszönettel vette tudomásul a 

közgyűlés, valamint Kenyiel János egyleti al-
jegyző értekezését a „Teendőink" czímű tételről, 
melyben az egyesület czélját, föladatát, a meg-
valósítandó reformokat behatóan fejtegette. 
Tanulságos fölolvasást tartott továbbá Jurin 
István egyleti tag az olvasás-tanítás legújabb 
módjáról a „Phonomimiká" ról, melyet gyakor-
latilag a jövő évi közgyűlés alkalmával fog 
bemutatni. Egyéb egyleti ügyek letárgyalása 
után a közgyűlés a „Hymnus" eléneklésével 
véget ért. Gjülés után a városi fürdőkertbeu 
közebéd volt, melyen a jó kedély mellett fel-
köszöntőkben sem volt hiány. (K. J.) 

— Jubileum. A gyulafehérvári ref. egyház-
megye Tankó József alrincz-borbereki ref. 

I lelkész ötven-éves papi működése s a koronás 
arany érdemkereszttel történt legmagasabb 
kitüntetése alkalmából Alvincz község bor-
bereki részében jubileumi ünnepélyt rendezett, 
mely ünnepély ez évi julius hó 20.-án folyt le. 
Az ünnepelt egyúttal tanító is volt. A bor-
bereki községrésznek iskolája nem volt; a 
kisded ref. egyház oly szegény volt, hogy 
tanítóját fizetni képes nem volt. A ref. lelkész, 
a kit az Isten oly szép korral áldott meg, 
hogy most ötven- éves jubileumát megérte, 
maga beállott iskolamesternek minden renu-
meráczióra való igénytartás nélkül; alacsony 
szobájából tantermet hevenyészve, a község-
résznek ingyenes tanítójává lett. A csekély 
kántortanítói jövedelmet évtizedeken keresztül 
el-eltéve, tőkévé emelte, hogy az megszapo-
rodva segélyül lehessen a majd megválasz-
tandó kántortanító javadalmazásához. Ebből 
a jövedelemből javította templomát, emelt új 
orgonát; saját maga részére csak a munkát 
tartotta meg s megelégedett szegényes aszta-
lánál a nagyszámú családjának föntartása 
mellett is azon édes tudattal, hogy megtette 
kötelességét. Ennek az érdemes veteránnak 
tiszteletére messzeföldről számosan jöttek össze, 
jelen voltak az állami tanítók és Ertl Vendel 
igazgató vezetése alatt kardalokat adtak elő. 

= A kézimunkára nevelő országos egye-
sület Guttenberg Pál vezetése alatt a jelen 
év nyarán Beszterczebányán taríja meg a 
tanítói tanfolyamot, melyen a kézimunka-
tanítás módszertanát az igazgató naponkint egy 
órán tanítja, a gyakorlati földolgozásban és 
agyagmintázásban pedig a városi tanítók 
naponta hat órán gyakorolják magukat. 
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A kis apostol. 
(Isasa t ö r t éne t . ) 

Született magyar ember létemre egy fel-
vidéki tót faluba neveztek ki tanítónak. Mivel a 
tót nyelvhez csak annyit értettem, mint a hajdú 
a harangönté>hez, könnyű elképzelni hogyan 
oktattam tót nebulóimat. Elég az hozzá, hogy 
akaratlanul is a tótok tanítója s így a magyar 
nyelv terjesztője lettem. Nem szándékom 
azokat a pedagógiai és didaktikai tapogatód-
zásokat leirni, melyek arra irányultak, hogy 
tanítványaimmal a magyar nyelvet elsajá-
títtassam. 

Nagyban folyt a munka, midőn egy alka-
lommal K n . . . . i földbirtokos jött 
hozzám, kérve, hogy Tivadar kisfiának taní-
tását f-zabad időmben vállalnam el. Elmondta, 
hogy az orvosok a kis fiúnak levegőváltozást 
ajánlottak s ezért kereste föl fenyves-fekvésű 
falunkat. Miután mindenre nézve megegyeztünk, 
megkezdtem privát-órámat K úrnál. A 
fiú nagyon eszes volt, de betegsége miatt csak 
lassan haladhattunk. Midőn így a fiúval és apjá-
val közelebbről megismerkedtem, láttam azt a 
mély szeretetet, mely az apát és fiút össze-
köti. Talán az apa szeretete épp azért volt 
határtalan a fia iránt, hogy kárpótolja az anyai 
szeretetet, melyet Tivadar még csecsemő korá-
ban elvesztett. E szeretetnek volt kifolyása az 
az áld; zat, mit az apa a fiúért megtett, hogy 
öt az életnek megtartsa. 

Ámde hiába volt az apa és az orvosok 
minden igyekezete, a kis fiú sorvasztó beteg-
sége nőttón-nőtt, emészté a gyenge testet. 
Egy szép napon karjaim között örök álomba 
szenderült. Nagy pompával eltemettük ; tanít-
ványaim is elkísérték utolsó útjára. 

Kis fia elvesztése mélyen megrendítette az 
apát ; törekedtem vigasztalni, de hasztalan. 
Gyakran eljárt a temetőbe s úgy elmerengett 
a kis sírdombnál! Így mult el egy hét, midőn 
szolgálója kíséretében beállít hozzám egy 
cr omasígal s így szólított meg: „ Kedves Tanító 
úr! Elhoztam Tivadar ruháit, könyveit és ezt 
a kis pénzt, oszsza ki a gyermekek közt, a 
miért eljöttek Tivadar temetésére." „Ezt a 
képeskönyvet pedig (e szavaknál egy dís^kötésű 
meséskönyvet vett elő) adja oda annak a 
fiúnak, a ki magyarul legjobban tud." 

Az ajándékot, tanítványaim nevében meg-
köszöntem, K úr pedig engem is meg-

l jutalmazva, a kis sírhantot figyelmembe ajánlva, 
i távozott N . . . . re. 

A ruha és pénzkiosztás könnyen ment, de 
a képeskönyvet is sokan szerették volna. 
Hiába mondtam, hogy mindenkinek nem ad-
hatok, mert csak egy van s ez is magyar: 
nem értenék meg. Az egész iskolában pedig 
Kmelkó Pál és Dvorszky János beszélt már 
jól magyarul és kitűnő szorgalmúak voltak. 
Ezek közül az egyiknek szántam a ruhán kívül 
még a könyvet is. Mivel pedig mindakettő 
egyformán jó viseletű és szorgalmas volt, 
óra végén a szobámba hivattam őket s azt 

I mondtam: „A melyitek a vizsgálaton legjobban 
felel, azé lesz a könyv." Az iskolában pedig 
azt mondottam, hogy a vizsgálaton legjobban 
felelő kapja meg a szép könyvet. 

Ez időtől fogva még a leggyöngébb tanít-
ványom is vasszorgalmat tanúsított. Eljött a 
vizsgálat napja s nem csak én, de tanítványim 
is dicséretet arattak, de a győzelem koszorúja 
ismét a fönt említett két fiú közt oszlott meg. 
Kínos izgalmak közt várták tanítványaim a 
jutalmak kiosztása után, hogy ki kapja meg 
a szép képeskönyvet, melyért Kmelkó Pál és 
Dvorszky János a nap hősei ott álltak asztalom 
előtt. Ismét a régi baj állt elő: nem tudtam 
választani. 

Most meg azt mondtam, hogy a vakáczió 
után e kettő közül az kapja meg, a ki leg-
hasznosabban tölti a vakácziót. Lehorgasztott 

! fejjel, kissé búsan távoztak el, de mindkettő 
| szemében most is ott csillogott a verseny 
j tüze. 

. . . . A vakáczió s a beiratás is elmúlt, a 
tanítás ideje megkezdődött. Mikor már mind 
együtt volt a gyermeksereg, előszólítom Palkót 
és Jánost, hogy mondják: mit csinált.k a 

i vakáczió alatt. Palkó így kezdte mondókáját: 
| „Tanító úr, én a juhokat őriztem, de a köny-
! vemből ezeket a verseket (elmondá a czímét) 
! és ebből az imakönyvből (és előmutatott egy 

rongyos magyar imaköny vet) imákat tanú tam." 
„Jol van Palkó!" „Hát te János?" „Tanító 
úr kérem, nekem a gyerekekkel kellett ját-
szanom, könyvet nem is vehettem kezembe, 
mert összetépték volna, de tanítottam őket 
magyarul. Ugy-e Pepa? Már tudsz te is, meg 

| a Stefán is tud magyarul mesélni ? Na csak 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 1 . SZÁM. 

mondd." Erre a kis 6-éves tót leány elkezdett 
egy rövid mesét. Egy pár kérdést intéztem 
hozzá s láttam, hogy Jánosnak igaza van. 
Könyek csillogtak szememben, mert tudtam 
mily fáradságba kerül, míg ennyi eredményt 
ér el az ember. Megdicsértem a szorgalmas 
fiút, kiről már sejtettem, hogy kis testvérjeit 
otthon tanítja s átadtam neki a könyvet. 

* 

Borongós őszi nap volt; a halottak ünnepét 
ültük; mindenki sietett kedveseihez a temetőbe. 
Eljött K úr is, hogy a kis Tivadar 
sírját megkoszorúzza. Epp a sírtól készült 
távozni, midőn Dvorszky János egy szerény 
koszorúcskát tet t arra. K úr megkér-
dezte ennek az okát s a fiú elmonda, hogy 
a koszorút azért a szép meséskönyvért hozta, 
a mely azé a fiúé volt, a ki itt fekszik. K 
urat ez annyira meghatotta, hogy a fiúval 
eljött hozzám, kikérdezte családi állapotukat s 
miután megtudta, hogy a fiú özvegy anyjának 
kívüle még négy kis gyermeke van, magához 
vette őt. 

A napokban kaptam K úrtól egy 
értékes ajándékot s a mellette levő levélben 
írja, hogy János most tette le jelesen az érett-
ségi vizsgálatot. Magamban, de a köszönő-
levélben is sok szerencsét kívántam a kis 
apostolnak. 

CÓhegy.J U j j György. 

IRODALOM. 
Irodalmi eseményt létesít a Franklin-Társu-

lat, midőn 55 kötetben adja ki nemzeti irodal-
munk összes elhunyt nagyjainak munkáit 
Balassától és Zrínyitől Arany Jánosig, ide 
értve Széchenyi István, Deák Ferencz, Kossuth 
Lajos, Kemény Zsigmond munkáinak legjavát 
is. A „Magyar Remekirók" czímű gyűjtemény-
ben az újkori irók (nevezetesen Arany, Vörös-
marty, Petőfi, Tompa, Garay, Bajza, Czuczor, 
Vajda, Arany László, Szigligeti, Madách, 
Reviczky, Csiky) művei lehetőleg teljességük-
ben lesznek meg. A kiadó Franklin-Társulat e 
nagv vállalat részletes programmját őszszel 
fogja közzétenni és ugyanakkor a kiadást meg-
indítani. 

Beküldetett: A debreczeni ev. ref. egyház 
felsőbb leányiskolája és ezzel kapcsolatos 
tanítónőképző intézet és elemi leányiskolák 
értesítője az 1900/1901-ik iskolai évről. Szer-
kesztette Dóczy Gedeon XXVII. évf. Az inté-
zetben a mult tanévben volt az első képe-
sítő-vizsgálat, 18-an tették le, kitűnő volt 8, 
javító-vizsgálatra utasíttatott 2. 

HIVATALOS IIÉ8Z. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevez te : Vogrintsits Nándor oki. tanítót 

a perlaki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Simkó 
Géza oki. tanítót a knasznik-vajdai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Barabás Róza oki. 
tanítónőt a kibédi áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Sznopek János, Hirka István és Nagy 
Elvira oki. tanítókat, ill. tanítónőt a török-
kanizsai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónővé; Dorotics Hona oki. tanítónőt a 
török-bálinti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
özv. Mezeyné Marae Zóra oki. tanítónőt a 
perlaki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Topái 
Pál oki. tanítót a homoliczi közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Balatti Vilmos oki. tanítót a 
doborgazi áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
Herzsenyák Ferencz oki. tanítót a szőllős-
kislaki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szvaty 
József beszterczebányai áll. polg. isk. h.-tanítót 
a zay-ugróczai áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Szálkái József, Török 
Lajos, Virágh Ida és Schmidt Janka okleveles 
tanítókat, ill. tanítónőket a diósadi áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká, ill. tanítónőkké; Szinyéry 
Ilonka oki. tanítónőt az avas-vámfalui áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; ifj. Boros György 
oki. tanítót a medeseri áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Gróf Irma oki. tanítónőt a felső-
muzslyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kalanda Bertalan oki. tanítót a fekete-lehotai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bosner Rezső 
oki. tanítót a szent-adorjáni áll. el. népisk.-
hoz^ r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Bősz Ede nagybecskereki áll. 
polg. isk. tanítót a zsombolyai áll. segélyezett 
közs. polg. isk.-hoz egyszersmind az igazgatói 
teendőkkel megbizta; Méhes János fekete-
györösi áll. el. isk. tanítót a harangmezői áll. 
el. isk.- hoz jelen minőségében; Wadák Rezső 
perlaki áll. el. isk. tanítót a felső-muzslyai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Chityil Pál 
perlaki és Kecsethy Gyula berzeviczi áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen; Csingicza Mihály 
mehádiai áll. el. isk. tanítót a fekete-györösi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Terray 
István türkösi áll. el. isk. tanítót a fekete-
lehotai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Beák Ferencz palota-ilvai áll. el. isk. tanítót 
a mehádiai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Leblanc Károly klopodiai és Gosszmann Ádám 
zichyfalvai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Grosz Samu alsó-lendvai áll. polg. isk. rendes 
tanítót jelenlegi minőségében a zay-ugróczi 
áll. polg. isk.-hoz; Elienné- Kemény fi Katinka 
kibédi áll. el. isk. tanítónőt a badalói áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Náday Ferencz 
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szent-adorjáni áll. el. isk. tanítót a perlaki áll. | 
el. isk. hoz jelen minőségében: Draskovits Imre 
közs. áll. segély, közs. polg. isk. r. tanítót és 
Draskovitsné De Ponti Jolán ottani r. tanítónőt 
jelenlegi minőségükben a körmendi áll. polg. 
isk.-hoz; Keller Anna kőszegi áll. segély, közs. 
polg. isk. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
karánsebesi áll. polg. isk.-hoz; Mártonffy Géza 
M. Á. Y. és Vajdáné-Simon Irma újpesti áll. 
el. isk. tanítót, illetve tanítónőt kölcsönösen. 

Megerősí tet te: Schambek Zsófia szefkereni 
közs. el. isk. r. tanítónőt állásában végleg. 

Nyugdíjat utalványozott : Szilva János 
tállyai munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 1200 koronát; Lukács István kruzslyói 
gör. szert. kath. tanító részére évi 520 koronát; 
Duchnovszky Márton osztrói munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 740 koronát; 
Mirossay Mihály tvaroszczi gör. szert. kath. 
tanító részére évi 580 koronát; Gregoroviciu 
János ujegyházi munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 300 koronát. 

Segély-, ill. gyám pénzt utalványozott: 
néhai Várkövi János nyug. dombiratosi róm. 
kath. tanító özv., szül. Fürst Borbála részére 
évi 550 koronát; néhai Comea Yazul sustrai 
gör. kel. tanító özv., szül. Dorca Julianna ré-
szére évi 300 koronát; Benedek Adolf győri 
nyug. volt. ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Tompa 
Erzsébet és egy kiskora árvája részére évi 
770 koronát; néhai Kalcsányi János bodrog-
moE ostorszegi nyug. volt közs. tanító özv., 
szül. Gryórfy Karolina részére 578 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 

könyvet, melynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszerübben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f ) , 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendelhető meg szerkesztőségünkben. — 
M. L. Újváros. Szíveskedjék a „Pedagógium" 
igazgatóságához fordulni; mi azt itt a szer-
kesztőségben nem tudhatjuk. — Liptó-Hibbe. 
Mi is abban a nézetben vagyunk, hogy a bérbe-
adott kert szénatermése nem a bérbeadót, 
hanem az igazgató-tanítót illeti meg. — B. A. 
A korpótlékot az iskolaföntartótól kell kérni 
(tehát az iskolaszéki elnökkel kell „közölni") 
s ha az iskolaföntartó nem tudja megadni: 
ennek (az iskolaföntartónak) kell kérnie a 

közokt. ministertől, mint államsegélyt. (EnDyit 
már mégis csak kellene tudnia egy tanítónőnek is, 
és tudna is, ha állandóan olvasná lapunkat!) — 
Gy. I . Rigyácz. A Tanítók Háza gyufáját is, 
szappanját is a budapesti központi raktárban 
(VI. ker. Lázár-u. 12. sz.) lehet megrendel 
hetni; az árakat onnét írják meg. — Éder F . 
Az egyházi adó és párbér tekintetében a tiszt-
viselők az egyházi szervezet alá tartoznak. Ha 
az illető hitközség tagjaira egyházi adót ró, 
akkor eme kötelezettségtől a tisztviselők sem 
szabadulhatnak. Ily kérdésben 1900 dec?. 4.-én 
a közokt. min. a szegzárdi róm. kath. hitköz-
ség fölfolyamodása következtében kimondotta, 
hogy a tisztviselők fizetésük után hitközségi 
adót fizetni tartoznak. — Bokus J . Ha polg. isk. 
képesítő vizsgálatra törekszik, szerezze meg a 
budapesti áll. polg. isk. tanító- és tanítónőképző-
intézetek számára 1901. évi 498. eln. sz. a. kiadott 
tantervet és a polg. isk. képesítőre vonatkozó 
szabályrendeletet. Amazt 56 f., emezt pedig 
40 fillérért szerezheti meg az Egyetemi nyom-
dában. — D. János. A törvényesen megillető 
lakás ügyében, úgyszintén a növendékek kézi-
munkaoktatásához szükséges anyagok és esz 
közök beszerzése végett forduljon a gondnok-
sághoz. Ha külső támogatásra volna szüksége, 
forduljon a kir. tanfelügyelőhöz. — Sp. Bernát . 
Az ismétlősöktől csak akkor szedhet tandíjat, 
ha erre nézve megválasztási okirata vagy 
későbbi iskolaszéki határozat följogosítja. Az 
elnök szóbeli Ígérete — mint ön is látja, mert 
hiszen most ezt megtagadják — nem elég. 
A tanító jogait ne szóbeli Ígéretekkel bizto-
sítsa. — F. T. A közs. iskolába járó tanulók 
ügyében a közs. iskolaszék intézkedhetik jogo-
san. Azt a mit ön említ, hogy t. i. a növen-
dékek házról-házra járjanak krajczáit, diót, 
paszulyt, almát, szilvát stb. összeszedni más 
számára s ezért naponta 4—5 jutalomdíjban 
részesüljenek: nem tartjuk megengedhetőnek. 
Yan-e arról tudomása a kir. tanfelügyelőnek, 
hogy államsegélyes községi iskola növendékeit 
valaki ilyen czélra használja föl? — Steuer 
Dezső. Az állami óvodához kinevezett óvónő, 
ki azelőtt a városnál működött, most nem 
kérheti jogosan előző 8 évi szolgálatának 
nyugdíjigény alapjául való beszámítását. Önhi-
bája, hogy korábban be nem lépett. — Ácsi 
taní tók. A mulasztás igazolása a tanítók 
hatáskörébe tartozik. Ha más élt evvel a 
joggal, s általában panasz volna e miatt, 
barátságos úton elejét kell venni a jogtalan 
eljárásnak, s ha ez sem használna, az iskola-
széknél_ kell orvoslást keresni a visszaélés 
ellen. Állami iskolákban a gondnoksági utasítás 
104-ik §-a szerint az osztálytanító igazolja a 
tanulók mulasztásait. Kétes esetekben — a 
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33. §. szerint — az igazgató joga az elbírálás. — 
lí. I). Az izr. elemi iskolai bizottmánynak 
(iskolaszéknek) a tanító is tagja, miként ezt 
Tanítók Tanácsadója 104-ik lapján is olvas-
hatja. Az évzáró vizsgálatot jogosan tűzhetik 
ki junius 29.-ére és 30.-ára. A tanító és 
iskolaszék (gondnokság) között barátságos, 
humánus viszonynak kell lenni. Ha ezt elérték, 
méltányosak a tanítóval szemben is. Viszont 
a tanító se csináljon kanapépört minden cse-
kélységből. Egy kis tapintattal gyakran elejét 
lehet venni veszedelmessé fejlődhető súrlódá-
soknak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Családi ünnep. Lapunk felelős szerkesz-

tője: Ujváry Béla, kir. tanácsos nagyművelt-
ségű és aranyos kedélyű nejével: Betlilenfalvy 
Paál Amália úrnővel, folyó hónapban, szűk 
családi körben ünnepli boldog házasságuk 
25-ik évfordulóját. Két ideális gondolkozású, 
egymás boldogítására teremtett lélek ihletett 
egyesülése e házassági frigy, melynek értékét 
fokozza 2 hálás szívű, jó gyermek: László, 
pénzügy ministeri tisztviselő; Erzsébet, polgári 
iskolai és tanítónőképző-intézeti okleveles rajz-
tanítónő. Ujváry Béla — köztudomás szerint — 
szerető gonddal istápolja a tanítóság érdekeit, 
melynek körébe egyik vezető férfiúként lépett. 
Kimagasló érdemeiért méltó reá, hogy boldog 
családi ünnepéhez a tanítók nagy családja 
őszinte üdvözletével járuljon. Eme közóhajtást 
kivánjuk tolmácsolni, midőn f. szerkesztőnk 
külföldi utazását alkalmul fölhasználva, olva-
sóink: a magyar tanítói kar s egyszersmind 
hű munkatársai: a szerkesztőség nevében ez 
ünneplő házaspárra igaz szívvel kérjük az Ég 
bőséges áldását. Kisérje életük folyását állandó 
boldogság! 

— Szilágyi Dezső meghalt . Ez a szomorú 
esemény volt közéletünknek legnevezetesebb 
mozzanata a niult hét folyamán. Az egykori 
igazságügyminister és képviselőházi elnök, kit 
mint szónokot, tudóst és nagyeszű embert 
általában a legelső sorban emlegettek nagyjaink 
között, még csak 61 évet élt és erős testalkata 
miatt is egész váratlanul halt meg. Karlsbadból 
hazatérve hirtelen halt meg és csak másnap reg-
gel találták meg holttestét. Temetése f. hó 2.-án 
délután történt meg a Kúria fényes előcsarno-
kából, hol bebalzsamozott holttestét sokan néz-
ték meg. A nagy forróság daczára igen sok 

nevezetesség jelent meg a temetésen, kiknek 
egy része, köztük Wlassics Gyula minister 
csak azért szakította meg nyári üdülését. Jelen 
voltak a király képviseletében Apponyi Lajos 
udvarnagy, a kormány nevében Széli Kálmán, 
Wlassics Gyula, Plósz Sándor, és Hegedűs 
Sándor ministerek, gr. Khuen-Héderváry horvát 
bán, Perczel Dezső, Wekerle, Podmaniczky és 
igen sokan mások. Az egyházi szertartást Szász 
Károly püspök, Baksay Sándor esperes, Papp 
Károly budapesti lelkész végezték és utoljára 
Perczel Dezső a képviselőház elnöke mondott 
búcsúbeszédet, a sirnál pedig Szilády Áron 
halasi lelkész. Feltűnő sok volt a megjelent 
protestáns papok száma, kik Szilágyiban a 
buzgó egyházi főgondnokot is gyászolták. 
Pozsonyból és Nagyváradról nagy küldöttség 
jelent meg, a főváros bizottsága és a képviselő-
ház is szépen volt képviselve. A nagy halottat 
Deák sírboltjának közelében hantolták el. 
Neve és emléke állandóan fönmarad. 

— Világ folyása. A háborús hirek Kíná-
ból és Dél-Afrikából újabban gyérebben érkez-
nek, a legnevezetesebb esemény az, hogy a 
búrok újabban már türelmüket vesztve utánoz-
zák az angolokat barbárságukban és az elfogott 
angol katonákat agyonlövetik. Valószinű, hogy 
ez is előmozdítja a két év óta húzódó háború 
befejezését. — Európa nagybetegei közül, kik 
közé újabban Frigyes császár özvegye és 
Eugénia volt franczia császárné jön, Tolstoj 
egyelőre jobban érzi magát és üdülésre San-
Remoba készül. Crispi csaknem valósággal 
haldoklik. Krügerről azt írják, hogy neje halála 

| után letett az amerikai útról és a helyett 
vissza akar térni hazájába, hogy a harczmezőn 
fejezze be életét. 

— A hatvan-éves Pé te r fy . Augusztus 3.-án 
volt hatvan esztendeje, hogy a tanítók köz-
tiszteletben álló vezére Péterfy Sándor Nemes-
Csoó vasmegyei községben megpillantotta a 
napvilágot. Most érkezett el tehát ahhoz a 
határkőhöz, melynél jelöli meg a köztudat az 
öreg kor kezdetét az emberi életben. De 
Péterfy mindenben kivétel. Öregnek tartotta, 
öregnek nevezi őt már évek óta a magyar 
tanítóság, azzal a beczéztető jelzővel, melyet 
a leginkább szeretetteknek ad meg a magyar. 
De azért az az öreg ember fiatal volt mindig 
és csaknem azt a csodálatos jelenséget láttuk 
nála, hogy éppen az utolsó években napról-
napra fiatalabb hévvel dolgozott, mert munka-
köre tágulásával nőtt idealizmusa és rajongó 
hite a magyar tanítóság jövőjében. Ez az oka 
hogy a hatvan-éves Péterfy sem lépett tényleg 
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az öregség ösvényére, sőt valószínűleg még 
ezután fog fiatalodni. Legyen is így. Szüksé-
günk van rá. önzésből kívánjuk így, szükségünk 
van az ő vezető szivére. De az önzés nem 
zárja ki a szeretetet. Halomszámra érkeztek 
a napokban Kőszegre, hol Péterfy jelenleg 
időzik, a levelek és táviratok. Mi (ki merné 
mondani, bogy esak egyetlen tanító is ellene 
mondana) a magyarországi összes tanítók 
nevében küldjük neki üdvözletünket. Áldás és 
boldog évek hosszú sora következzék még a mai 
nap után, legyen oly boldog, a mint mi óhajtjuk. 

— Molnár Viktor ministeri tanácsos sorba-
látogatta a nagyszebeni közművelődési és ember-
baráti intézeteket Müller Frigyes ev. püspök, 
Teutsch Frigyes püspöki vikárius és Csáky 
Mihály muzeumi őr kíséretében. Metianu János 
érsek-metropolita a kiváló tanférfiu tiszteletére 
díszebédet adott. 

— A felső-vasi ág. hitv. evangelikus egy-
házmegyei tanítóegyesület legutóbbi köz-
gyűlésén Péterfy Sándort tiszteleti taggá vá-
lasztotta. Az egyesület küldöttsége Ebenspanger 
János ismert iró s Péterfynek egykori tanára 
vezetése alatt Kőszegen mult hó 22-én adta 
át Péterfynek a tanítói oklevelet. Az ünnepelt 
s társai a Strucz-szállóban közös ebédre gyűltek 
össze, mely alkalommal Péterfy Sándor kezde-
ményezésére szép összeg gyűlt össze az Eötvös-
alapnál létesítendő árvaalap javára. 

— Az ál lami tisztviselők mozgalma fize-
tésük rendezése érdekében oly sikereket mutat 
különösen a hírlapokban, hogy a szolnoki 
állami elemi iskolai tanítók testületileg el-
tározták, hogy a tisztviselőknek szept. 22-én 
és 23-án e czélból tartott kongreszusán a 
tanítók is résztvegyenek. A szolnoki tanítók 
specziális kérelme e tárgyban, hogy a tanítói 
oklevél, mint egyenrangú az érettségi bizonyít-
ványnyal, a Xl-ik rangosztályon felül levő 
csoportokra is képesítse a tanítót. Kérik, hogy 
a tanítók ötödéves pótléka a törzsfizetés 10%-a 
legyen és pedig a szolgálatba lépéstől számítva 
s hogy nyissa meg az egész ministerium a 
tanítók előtt mindazokat az életpályákat, 
melyeket a katonatisztek előtt megnyit, hogy 
a tanítók más életpályára is léphessenek. A 
szolnokiak felkérik Kozma Lászlót, mint az 
állami tanítók orsz. egyesületének elnökét, hogy 
ezen okok értelmében a mozgalmat indítsa meg. 

— A női kereskedelmi tanfolyamok ren-
dezése érdekében a közoktatásügyi minister 
felszólította a székesfőváros hatóságát, hogy 
az eddig egyes polgári iskolai igazgatók által 
saját felelősségükre vezetett intézeteket vegye 
saját hatáskörébe. A főváros tanácsa azonban 

az ily intézkedés horderejét mérlegelni nem 
tudván, egyelőre egy évi halasztást kér a 
ministertől, addig tehát a régi állapot marad meg. 

— Egy nagy t ragédia utolsóelőtti feje-
zete. Eugénia császárné utolsó perczeit éli 
Chislehurst kastélyában London mellett. A mult 
század közepén tűnt fel, mint ismeretlen 
származású szegény spanyol nő, Montiyo grófnő 
név alatt. Kevés időre azután neje lett III. 
Napoleonnak s mint ilyen, pazarlása és divat-
kiralynői uralkodása által tűnt ki. Uralma 
azonban csak pünkösdi királyság volt. Elkö-
vetkezett Szedán. A szép Eugénia futva 
menekült Parisból, a hol egykor korlátlanul 
uralkodott, hatalmas férje trónvesztett fogoly, 
majd száműzött lett. Pár év múlva özvegy 
lett Eugénia s azután, alig hogy egyetlen 
fia Lulu herczeg felnőtt, vad kafferek ölték 
meg. A mindenét elvesztett nő azóta kóbor 
életet élt, hasztalan keresve enyhülést sajgó 
sebeire. S most a tragédia még szomorúbb 
alakban mutatkozik. Az öreg volt császárnét 
rák támadta meg és öli meg részletekben. 
A betegség nyelvét rongálta meg, úgy, hogy 
többször megoperálták, ma már csak töve van 
meg. Se beszélni, se enni nem tud és esetleg, 
mire e sorok megjelennek, halott lesz. Talan 
jobb is lenne így. 

— Budapest főváros községi iskoláiban 
Hajós Mihály számítása szerint 1060 osztály 
s 1185 tanító működik, köztük 543 tanítónő 
s 32 kézimunka-tanítónő. Van a tanítók közt 
66 igazgató, 14 vezető-, 861 osztálytanító, 
továbbá 99 segéd s 113 megbízott. Nyolcz 
fiú-osztályban nő , 9 leányosztályban férfi-tanító 
van. 72 osztályban 3-nál többen tanítanak, 
köztük 2 osztályban 11 —12 tanerő. A tanítók 
számát közelebb ismét szaporítani fogják. Az 
állami, felekezeti, s magániskolái tanítókat is 
ideértve, Budapesten máris sokkal több nép-
oktatási tanerő van alkalmazva, mint az ország 
bármelyik vármegyéjében. 

— Szentpétervár alapításának kétszázados 
évfordulója két év múlva, 1903-ban lesz és ez 
alkalommal az oroszok világkiállítást rendeznek 
itt. A kormány 20 millió, a város pedig 10 
millió rubellel járul a kiállítás költségeihez. 

— Szocziális muzeumot állít fel a keres-
kedelmi ministerium a párisi mintára. A mu-
zeumban a magyar állam társadalmi viszonyai 
lesznek feltüntetve s egyúttal tudományos köz-
pontja lesz ez az intézet a szoczialpolitikai, 
főkép pedig a gyármunkások érdekében teendő 
emberbaráti intézkedések és a magasabb fokú 
népnevelési intézmények fejlesztésének irodalmi 
és társadalmi uton. Az érdekes terv megvaló-
sítása érdekében már a mult évi párisi világ-
kiállításon gyűjtöttek anyagokat. 
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— A vakok tanára inak t izedik nemzet-
közi kongreszusa közelebb Boroszlóban volt 
julius 29-től aug. 2-ig. Több magyar szak-
férfiú jelent meg a kongreszuson s köztük 
Pivár Ignácz igazgató terjedelmes előadásban 
ismertette a vakok ügyét Magyarországon. 
A kongreszussal kapcsolatos kiállításon néhány 
magyar tanár tanszere keltett feltűnést. 

— Levél a szerkesztőhöz. Nem régen 
kerültem ki a tanítóképzőből fiatalon, azonban 
tele tűzzel keblemben, magasztos eszmékkel 
lelkemben. Tanító lettem hát Okleveles... 
Aztán kijöttem a nagyvilágba s mindama 
szép, magasztos eszmék, melyekkel szivem, 
lelkem tele volt, megvalósításkor akadályokba 
ütköztek ; 18-éves lelkem elcsüggedt s a 
helyett, hogy legyőztem volna az akadályokat, 
lemondtam minden népboldogító törekvésről. 
Ehhez járult az anyagi gond. Anyám özvegy 
tanítóné s nagyon szegény, az ő és nővéreim 
föntartója én vagyok. Ily helyzetben nem 
csoda, ha nem törődtem a tanítók ügyeivel. 
Igaz, hogy lapunkat a czímtől kezdve mindig 
elolvastam egész végig, de a benne lévő lelkes 
czikkek engem teljesen hidegen hagytak s így 
történhetett meg, hogy az „Eötvös-alapról" 
sem sokat gondolkoztam; ehhez járult, hogy 
állami képzőnkben hirét sem hallottam ez alap-
nak és idekünn éppen ezért kollégáimtól — 
sajnos — nem kérdezősködtem. Ma ismét 
kezembe veszem a most érkezett „lapunk" 
29-ik számát s olvasom . . . . Olvasom nyu-
godtan, míg el nem jutottam a 14- ik oldalon 
lévő „két levél"-hez. Ennek olvasása közben 
megtört egykedvűségem s néhány köny csepp 
gördült végfg arczomon. Ez tehát az „Eötvös-
alap" ? Ez az alap tesz jót annyi szegény 
tanító-gyermekkel ? Es ez intézménynyel szem-
ben vagyunk oly közönyösek, hogy 30.000 
tanító közül 26 év alatt is csak 3000 lett 
tagja? Hol az a 27 ezer? Mért nem tagja ez 
alapnak! Azt mondja erre valaki: „szegények." 
Oh nem, nem a szegénység tartott eddig ben-
nü-iket vissza a belépéstől, hanem a közöny, 
a mi a magyar emberrel vele születik. Kollé-
gáim! kik nem vagytok ez alapnak tagjai, 
vessétek el e közönyt, lépjetek be a tagok 
sorába velem együtt! Ki tudja, ezen tettünkkel 
melyik szegény tanító-kollégánk gyermekének 
vagy árvájának töröljük le könyeit! Nőtlen 
kollégák! ne halogassátok a belépést, azt 
mondva: „majd ha megnősülünk." Én is 
nőtlen, alig 21-éves vagyok. Jertek velem, 
álljunk be tömegesen 3000 lelkes társunk 
sorába! Hisz mi is megnősülünk s ki tudja, 
meddig ég létünk világa ? Ha aztán özvegyet, 
árvát hagyunk magunk után, boldogabban 
nyughatunk sírunk fenekén tudva azt, hogy 

van egy alap, van egy — ez alap által fön-
tartott — ház, hol szegény gyermekünk meg-
menekedett a nyomortól. Gráva, 1901 jul. 22. 
Magyar Imre Lajos. 

— A tanítók gyufájának terjesztésében 
kiváló buzgalmat fejt ki Lukács Győző kassa-
hámori állami tanító. Eddig 3 községben 8 
elárusítóval rendeltette meg a gyufát, köztük 
Binder Samu kereskedőnél, a kassai takarék-
pénztár épületében. Lapunk útján figyelmez-
teti a Kassa vidékén lakó tanítókat, hogy 
gyufa-szükségleteiket itt szerezzék be. 

— Társasmulatság. Az algyógvi „Ulvasó 
Kör" saját pénztára és a Tanítók Háza javára 
a feredőgyógyi gyógyfürdőn, folyó hó 4.-én 
hangverseny és tombolával egybekötött zárt-
körű tánczmulatságot rendezett. 

Gyűlések. Az ev. ref. tanítók országos 
egyesülete választmányi közgyűlését f. hó 18.-ik 
napjának d. u. 5 órájára, Budapesten a Lónyai-
utczabeli gimnázium tanácstermébe egybe-
hivom. . Tárgyak: 1. Zsinat elé terjesztendő 
emlékirat megállapítása. Előadó: Simon Károly. 
2. Reform, tanítók helyzete és szolgálati vi-
szonya az önkormányzat keretében. 3. Pénz-
táros jelentése, számadás megvizsgálása. 4. 
Hivatalos lap ügyének újabb berendezése. 
Előadó: Dobó Sándor. 5. A jövő évi nagy-
gyűlés helyének, esetleg tárgyainak megálla-
pítása. 6. Indítványok, sürgős előterjesztések. 
Krassón, 1901 julius 29. Sinka Lajos, elnök. 
A hevesnagykunsági ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület folyó hó 13.-ik napján Török-
Szent Miklóson tartja meg évzáró rendes 
közgyűlését. __ Az ülésen Szabó István, Juhász 
Pál, Nagy Árpád és Mester Albert tartanak 
előadásokat. 

— Halálozás. Dr. Jiick Márton áldozó pap 
és fiumei felsőbb leányiskolái rendes tanár éle-
tének 36-ik évében hosszas szenvedés után 
folyó évi julius 19.-én Újpesten elhunyt. 
Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tarta lom : Az Eötvös-alap a nagy közönség 
szolgálatában. Ujváry Béla. — A. tanító egyesületek 
reformja. I. Csarka István. II. Éles Károly. III. Verner 
Jenő. — Mi teszi a magyar népiskolát egységessé, 

j Láng Mihály. — A kedélyképzés fontosságai s 
eszközei a népiskolában. Krocsán Irma. — Egyesü-
leti élet. — Szünóra : A kis apostol. Ujj György — 
Irodalom. — Hivatalos rósz. — Tanítók tanács-
adója — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1901. évf. 3 1 - i k számához. 

PÁLYÁZATOK. 
Bars-Taszáron a r. kath. segéd-kántortanítói 

állás betöltendő. Javadalma: 400 K., élelmezés, búto-
rozott szoba fűtés-, takarítással. Levelekre azonnal 
válaszol Török László, kántortanító. (926—III—3) 

A zala-erdödi (u. p. Jánosháza) róm. kath. isko-
lánál az osztálytanítói állás lemondás folytán meg-
üresedvén, ezen állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 600 korona havi előleges részletekben, bútorozott 
szoba fűtéssel. Pályázhatnak okleveles férfi- és nő-
tanítók. Zongoraórákért mellékkeresetre számíthat. 
Fölszerelt kérvények f. év aug. 15-ig Badics István 
plébánoshoz küldendők. (961 — 111—3) 

Trencsénmegye omaszt inai ág. hitv. evang. tót-
magyar tannyelvű népiskolához képesített tanító 
kerestetik. Javadalma: szálláson és tüzelőfán kívül 
900 korona. Okleveles óvónők is pályázhatnak. Folya-
modványok szeptemberig Riesz Károly iskolaszéki 
elnökhöz Zay-Ugróczra küldendők. (975—III —3) 

Tatárfalvai ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 900 korona pénz, ebből 742 
korona államsegély, tisztességes lakás házikerttel. 
Okleveles tanító pályázhat, pályázatok augusztus 
30-ig Tatárfal vára, lelkészi hivatalhoz küldendők. 
(Szatmármegye, pósta Osenger.) (931—III—3) 

A csorvási ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 557'32 korona; 10 hektó 
buza; 10 hektó árpa; temetési stóla ; 12 métermázsa 
kőszén; természetben jó lakás, kert. Tanít: minden-
napi és ismétlőket. Lelkészt némi díjazás mellett 
helyettesít. Orgonázásban némileg jártas, okleveles 
vagy végzettek kérvényeiket augusztus 15-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék. (994—III—3) 

Osgyán ág. hitv. evang. egyházközsége kántor-
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: 3 
szobás szép lakás, nagy kerttel; készpénz 60 korona; 
tandíj minden gyermektől 3 kor., (idegenek 8 ko-
ronát fizetnek) átlag 320 kor.; ingatlanból 420 kor.; 
terményben 18*76 hektoliter buza; 6 öl fa, mely 
iskolafűtésre is szolgál, értéke 72 kor.; offertorium 
és stóla értéke 68 kor.; földmunkaváltságért 200 
korona; egyebekben 50 korona. Tannyelv: magyar. 
Pályázók kellően fölszerelt folyamodványai 1901 
augusztus 17-ig küldendők Kemény Lajos lelkészhez 
Osgyánba, Gömörmegye. (992—II—2) 

A mándoki ev. ref. egyház kántortanítói és 
másodtanítói állásokra pályázatot hirdet. Kántor-
tanító fizetése: 50 köböl (64 hektoliter) rozs az 
egyház magtárjából; 450 (H-öl szőllő ; 300 korona 
földváltság, 200 korona tandíj, 25 korona 80 fillér 
fapénzkamat, utóbbiak az egyház pénztárából; 100 
korona ismétlő-iskolások tanításáért a községtől; 
temetési stóla körülbelül 100 korona; tisztességes 
lakás és kert. Kötelessége: III—VI. vegyes osztály 
s ismétlő-iskolásfiuk tanítása, kántori teendők vég-
zése, lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése. 
Oklevéllel bírók s orgonázni tudók előnyben része-
bülnek. Másodtanító fizetése : államsegélylyel együtt 
800 korona készpénz s lakás. Kötelessége: I—II. 
vegyes osztály s ismétlő-iskolás leányok tanítása, 
kántor helyettesítése. Állomás építkezés miatt ok-
tóber els>'j(n foglalandó el. Pályázatok augusztus 
15-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Pósta-, távirda-
állomás helyben. Bélteky Lajos, lelkész. 

(1019— II—2) 
A v i ski ev. ref. kisleány-tanítóságra pályázat hir-

dettetik. Javadalma: 730 korona havi előleges rész-
letekben előre fizetve ; 40 szán fa, 70 korona érték-
ben. Tisztességes lakás kerttel. Dalárdát vezetni 
képesek előnyben részesülnek. Pályázhatnak űgy 
tanítók, mint tanítónők. A kérvények augusztus 15-ig 
Csik Albert lelkész úrhoz (Máramaros) Viskre kül-
dendők. (1013-11-2) 

A szepetneki róm. kath. iskolaszék az ürese-
désben levő osztálytanítói állásra aug. hó 15-ig 
pályázatot hirdet. Fizetése: egy bútorozott szobán s 
fűtésen kívül polgári "évre 600 korona havi előleges 
részletekben. A már kieszközölt főhatósági enge-
délylyel a' fizetés államsegélylyel 800 koronára ki-
egészíttetik. A fizetés-kiegészítés csak akkor folyósít-
tatik, mikor azt az állam utalványozza. Kötelessége: 
az iskolaszék által kijelölt tanteremben a minden-
napi tanköteleseket oktatni, az ismétlősök egy részét 
tanítani, esetleg a kántori teendőkben segédkezni. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Okleveles 
egyének kérvényeiket aug. hó 14-ig alulírotthoz 
küldjék. Kelt Szepetneken, (Zalam. pósta helyben) 
1901. évi julius hó 23-án. Berkovits József, plébános, 
iskolaszéki elnök. (1020—11—2) 

Fehér-Gyarmat ev. ref. segéd-lelkész-tanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetés: 1000, azaz 
egyezer korona előleges havi részletekben, 3 öl 
kemény tűzifa, 6 köböl buza, minden tanítványtól 
egy csirke vagy annak 40 fillér ára, lakás. Köteles-
sége : a Il-ik vegyes osztály tanítása, irodai mun-
kákban segédkezés, lelkész akadályoztatása esetén 
és a hora canonican lelkészi szolgálat. Az állomás 
szept. 1-én elfoglalandó, s a fölszerelt pályázati kér-
vény f. év aug. 10-ig hozzám küldendő. Fábián 
Károly, ev. ref. lelkész. (1007—II—2) 

Kavarán-szakul i gyárunkban keresünk egy 
okleveles, izraelita, nőtlen tanítót 10—14 gyermek 
mellé. Fizetés nyolezszáz korona egy tanévre és 
természetbeni lakás. Magyar és német nyelvben 
jártas tanítók bizonyítványokkal fölszerelt folyamod-
ványait küldjék be augusztusig Naschitz és Jakabfi-
hoz Temesvárra. (944—III—3) 

A nógrád-vadkerti róm. kath. elemi iskolánál 
megüresedett egyik tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik ; okleveles fi- avagy nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak; előnyben részesülnek mindazáltal azok, 
kik a kántori teendőkben is kielégítő jártassággal 
bírnak. Javadalmi ellátás: az iskolaépületben létező 
szabad lakáson kívül, Vadkert községi pénztárból 
előleges negyedévi részletekben fizetendő 600 korona, 
az illetőnek saját szükségletére 4 köbméter kemény 
tűzifa, és államsegély évi 180 korona összeg. A kér-
vények benyújtandók f. évi augusztus 15-ig helybeli 
iskolaszéki elnökséghez Farkas Mihály cz. kanonok, 
esperes-plebános nevére. Vadkert — Nógrádin. — 
pósta helyben. Az iskolaszék. (948—III—3) 

A komlódtótfalui ev. ref. kántortanítóságra folyó 
év aug. 15.-ig pályázat hirdettettik. Kötelessége 
6 osztályú és ismétlő vegyes iskola vezetése. Tem-
plomi éneklés. Fizetése, ha a nagyméltóságú vall. 
közokt. minister úr 354 korona államsegélyt részére 
utal, megközelítőleg 800 korona. Pályázatokat ref. 
okleveles tanítónőktől, óvónőktől s végzett képez-
dészektől is elfogad Lossonczy Gusztáv, ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. ( 9 2 8 - I I I - 3 ) 

A zemplén-vásárhely l ev. ref. előkönyörgő-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: két-
szobás lakáson, kerten kívül az első évben — mert 
özvegy van — 1000 korona; továbbra 1200 korona 
készpénz. A járulékok természetben is élvezhetők. 
Kötelességei: mindennapi és ismétlő-iskolások taní-
tása, kántori és előkönyörgői teendők. Pályázatok 
augusztus 10-ig Hutka József lelkészhez Bánóczra 
( p ó s t a helyben) adandók be. (1023—II—2) 

Lubinai (Nyitram.) ág. h. ev. egyház másodtaní-
tót keres. Kötelessége: kisebb gyermekek tanítása, 
szükség esetén kántoriakban segédkezni. Fizetése: 
egy bútorozott szoba lakásul, két öl fa fölaprítva; 
készpénzben, ha férfitanító 800 korona, ha nőtanító 
vagy óvónő 600 korona. Tannyelv: tót. Folyamod-
ványok folyó évi szeptember 8-ig benyújtandók a 

i lelkészi hivatalhoz. (1045—111—2) 



- n — 
A Gyula városa által föntartott tanyai iskolák 

egyikénél megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Ez állás javadalma: évi 800 korona fizetés, 
160 korona fűtési, 50 korona tisztogatási és 40 ko-
rona szolgatartási átalány, lakás, kert és korpótlók, 
melyért a tanító az ismétlő-tanköteleseket is tartozik 
tanítani. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. 
A kellően fölszerelt pályázati kérvények nálam f. évi 
augusztus 17-ig nyújtandók be. Jantsovits Emil, 
iskolaszéki elnök. (1014—II—2) 

Bács-Petrovosze l lóra egy városi és egy szállási 
tanyai tanítói állásra 1901 aug. 12-ig pályázat hirdet-
tetik. A városi tanítói állás, javadalma: évi 800 ko-
rona havi részletekben és ötödéves korpótlék, és míg 
az iskolánál lévő lakás iskolai czélra nem szükséges, 
addig szabad lakás, különben 160 korona lakáspénz. 
A tanyai (külső) tanítói állás javadalma: 800 korona 
és törvényes ötödéves korpótlék, és a néhány év 
előtt épült iskolában 2 szobából álló lakás és kert. 
.Ha esetleg a belső tanyai tanító választatnék be a 
városba, akkor ezen belső tanyai tanítói állásra is 
pályázat hirdettetik, ennek is 800 korona fizetése 
van és törvényes ötödéves korpótléka, de az iskola 
és a csak egy szoba és konyhából álló lakás bérelt 
helyiségben lesz. Az ismétlő-iskolát mind a városban, 
mind a tanyán díjtalanul kötelesek a tanítók taní-
tani. Az állások szeptember elsején elfoglalandók. 
Csak férfitanítők pályázhatnak. A szabályszerűen föl-
szerelt kérvények ft. Újhelyi Ágoston esperes-plebá-
nos űrhöz Moholra (Bácsmegye) küldendők. 

(1035—11-2) 
Bel lat incz (Zalam.) róm. kath. iskolához osztály-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 
korona, egy bútorozott szoba fűtéssel. Kötelme: 
egyik osztályban tanítani, kántorságban, ismétlő-
iskolában segédkezni. Pályázhat okleveles tanító, 
aug. 18-ig bezárólag. Horvát vagy vend nyelv isme-
rete előnyt nyújt. Kérvények főt. Kollár Péter 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Bellatinczon, 
1901 julius hó 23-án. Márkus Lajos, főtanító. 

(1040—II—2) 
A táskái róm. kath. iskolához egy oki. tanító 

kerestetik. Fizetése: polgári évre 700 korona, búto-
rozott szoba, fűtés, takarítással. Kötelessége: az 
I—Il-ik oszt. önálló vezetése, a kántori teendőkben 
és az ismétlő-iskolánál segédkezés. Kellőleg fölszerelt 
kérvények az iskolaszékhez czímezve küldendők f. év 
aug. 15-ig. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Táska, 
19Ó1 julius 23. (Somogyin., u. p. Buzsák). 

(1044—III—2) 
Ó-Kanizsára (Bácsmegye, Szeged mellett) segéd-

kántort keresek. Fizetése: havonkint húsz korona 
ellátással. Kék Béla. (1046—II—2) 

A ráczkeve i (Csepelsziget) róm. kath. iskolánál 
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés havonkénti előleges részletekben 700 korona, 
lakbér 140 korona. Az orgonálásban jártasak előny-
nyel birnak és a kántori teendőkben való segéd-
kezésért némi mellékjövedelemre számíthatnak. Meg-
választott tartozik az iskolásokat az isteni tisztele-
tekre elvezetni és ott reájok felügyelni. Állását csak 
az iskolai év végén, egy havi fölmondás után hagy-
hatja el ; úgyszinte egy évi próbaidő után végle-
gesítetik. Kérvények ft. Knezits Pál esperes-plebános 
úr, iskolaszéki elnökhöz beküldendők augusztus 18-ig. 

(1081-11—2) 
A zagyvarónai róm. kath. tanítóságra aug. 15-ig 

pályázat hirdettetik. Fizetése: 705 korona állam-
segély, 39 korona tandíj, 20 korona a községtől, 
természetbeni fizetés értéke 36 korona. Hiteles okle-
véllel fölszerelt folyamodványok Kovács Nándor, pré-
post-plébánoshoz küldendők Salgó-Tarjánba. A meg-
választott az ismétlősöket is köteles tanítani. Lakása 
két szoba és konyha. (1067—II—2) 

Betegségem miatt olyan róm. kath. kántorsegédet 
keresek, ki minden kántori functiot önállóan tud 
végezni. Fizetése: mosás és ágyneműn kívül teljes 
ellátás, lakás és havi 40 korona. Pályázhatni aug. 
hó 20-ig. Battonya (Csanádm.) 1901 julius 24. 
Babits Rudolf, kántor. (1056-11-2) 

Az orczyfa lva i róm. kath. iskolának tanítói és 
kántori állomására pályázat hirdettetik augusztus 
20-ig. Tanítói fizetés: 728 kor., 14 kor. iroda-átalány, 
6 öl fa, melyből az iskola is fűtendő. Lakás: 3 
szoba, konyha, éléstár, padlás, pineze, udvar, kert, 
istálló. A kántori fizetés: 20 kor., 20 pozs. mérő 
buza, 20 pozs. mérő kukoricza, 2 öl fa, 4 láncz 
szántóföld, fél láncz szőllőföld és stóla. Csintalan 
József, iskolaszéki elnök. (1073—III—2) 

Az orczyfa lvai róm. kath. elemi iskolának egy 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 
728 kor., 14 kor. iroda-átalány, 6 öl fa, melyből az 
iskola is fűtendő. Lakás: egy szoba és 120 kor. 
lakáspótlék. Folyamodványok aug. 20-ig fogadlatnak 
el. Csintalan József, elnök. (1075—III—2) 

A nagyklkindai ág. hitv. evang. egyház rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelem : tanítói 
fizetés 1000 K, kántori 200 K, természetbeni lakás. 
Stóla temetés után 1—2 K. Teen 'ők: magyar tan-
nyelvű osztatlan, vegyes népiskola vezetése ; Kántori 
teendők. Zenei képzettség fontos. Határidő aug. 10. 
Folyamodványok küldendők: Németh Antal egyh. 
felügyelő czímére Nagy-Kikindára. (1076—11—2) 

Egy 8 gymnasiumot jő sikerrel végzett izr. ifjú 
hajlandó 2—3 gyermek mellett nevelői állást elfog-
lalni szerény föltételekkel. Tudósítással szolgál Garai 
Adolf, Borsod-Mezö-Keresztesen. (1063-11—2) 

A vibornai ev. német tannyelvű népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Javadalma : 700 korona 
államsegély és 100 korona tandíj. Oklevéllel föl-
szerelt kérvények augusztus 20 ig alulírotthoz, ki 
bővebb fölvilágosítást ad, intézendők. Alexy Mátyás, 
ev. lelkész, u. p. Szepes-Tótfalu. (1064-111—2) 

Hódmező-Vásárhelyen két községi külterületi 
(tanyai) tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom : 
800 korona évi fizetés, tisztességes lakás (egyenértéke 
160 korona), egynegyed hold kertilletmény, esetleg 
ennek 30 korona egyenértéke, tanítói lakás fűtésére 
80 korona, a tanterem fűtésére és takarítására 200 
korona és 100 korona évötödös korpótlék. Ha a meg-
választottak az ev. ref. egyház által a tanulók vallás-
oktatásával megbízatnak, ezért az egyház pénztárából 
100 korona. A külterületi iskolák államosításának 
ügye folyamatban levén, ha az államosítás ténynyé 
válik, akkor a tanítók fizetése az állammal kötött 
szerződés értelmében 1000 koronára emelkedik. 
Kötelesség: a népiskola I—VI. osztályának tanítása 
az állami tanterv szerint s az ismétlő-iskola vezetése. 
Tanítónők is pályázhatnak. Szabályszerűen fölszerelt 
kérvények f. évi aug. hó 20-ikáig bezárólag a községi 
iskolaszék elnökségéhez küldendők. Fodor Lajos, 
jegyző. (996—II—2) 

Á „Néptanítók Lapja" legutóbbi két számában 
közzétett, Törökszentmiklós belterületéhez tartozó 
pusztaszakál las i tanítói állásra a pályázatok be-
adásának határideje folyó évi augusztus 10-ig meg-
hosszabbíttatik azon megjegyzéssel, hogy a meg-
választandó köteles lesz a református vallástant és 
éneklést is tanítani, melyért a ref. egyháztól 100 
koronát kap. így a fizetés ; lakás, kert és 900 korona. 
Törökszentmiklós, 1901 julius 23. Dr. Rétay Gyula, 
elnök. Zeke Dániel, jegyző. (1079—II—2) 

A keresztúri (Nógrádm.) ág. hitv. ev. egyház-
község kántortanítói állására pályázatot hirdet. Fize-
tés : lakás; 396 korona államsegélylyel együtt 800 
korona. Tannyelv: magyar-tót. Pályázati határidő 
augusztus 20. Osgyán (Gömörm.). Kemény Lajos, 
lelkész. (1119—II—2) 
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Turlcska (Nógrád) Losoncz-Szinobányai új vasúti 
állomástól 15 percznyire, okleveles, evang. kántor-
tanítót keres 800 korona fizetésre. Jelentkezések a 
lelkészi hivatalnál. (1100—III—2) 

Az óké r i ev. egyházközség tanítót keres, ki a 
magyar és német nyelvben tökéletesen jártas és jó 
orgonista. Évi fizetés: 000 korona, kántordíj 10'' 
korona, lakáspénz 100 korona, 3'/i katasztrális hold 
föld, melynek becsértéke 210 korona. Kötelességek : 
Az I—II. osztályban tanítani, minden harmadik 
hétben az istentiszteleti és a t'unctiókbani éneklést 
orgona mellett vezetni (minden functióért jár 3ó 
fillér). Végre köteles, minden harmadik évben az 
ismétlősöket tanítani. A fölszerelt folyamodványok 
ez évi augusztus 15-ig alulírotthoz küldendők. Okér 
(Bácsmegye). Bierbrunner Gusztáv, ev. lelkész. 

(1055—II—2) 
A vaál i (Fejérmegye) községi óvodánál óvónői és 

dada állomásra pályázat hirdettetik. Ezen óvónői 
állomással 600 korona havi előleges részletekben a 
község pénztárából húzott évi fizetés, természetbeni 
lakás és szabad fűtés élvezete van egybekötve. A 
dada évi fizetése 240 korona és lakás. A kellőleg 
fölszerelt pályázati kérvények folyó évi szeptember 
hú 3-ig alulírottnál benyújtandók. A választás folyó 
évi szeptember 4-én fog megtartatni. A megválasztott 
óvónő és dada állásukat folyó évi október hó 1-én 
elfoglalni tartoznak. Vaál, 1901 julius 24-én. Tarafás 
Béla, tb. főszolgabíró. ' (1085—II-2) 

Azonnali, esetleg aug. 15., vagy szept. 1. belépésre 
keresek, önállóan végezni tudó kántorsegédet, taní-
tani nem kell. Fizetése: 300 korona és ellátás, de 
mosás, ágynemű, világítás nincs. Ellátás helyett 
esetleg pénzfizetés, egyesség szerint. Személyesen 
jelentkezőknek előny. Jászárokszállás, julius hó. 
Nagy Laios, kántor. (1107—II—2) 

Alsó -Nána ev. leányegyház elemi magyar-német 
tannyelvű iskolájához másodtanító kerestetik. Java-
dalma: lakáson kívül 7-'i2 korona és másfél öl fa. 
Az állomás szeptemberben foglalandó el. Apáthi, 
1901 julius 26. U. p. Mórágy, Tolnám. Kraeher 
György, ev. lelkész. (1103—III—2) 

A gebei (Szat.márm.) reform, népiskola segéd-
tanítót keres, egy külön szoba, nyolczszáz korona 
fizetésre aug. 25-ig. Kötelessége: az első, esetleg 
másodosztály vezetése. Szigethy Gyula, reform, 
lelkész. (1098—11—2) 

A t i szaszentmiklós i (Torontál) ág. hitv. evang. 
leányegyház tanítói állásra pályázatot hirdet. Tanítói 
fizetés 7n0 kor. kántori 100 kor. Tannyelv: tót-
magyar. Folyamodványok aug. 25-ig nagykikindai 
evang. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1101—II—2) 

R é t s z i l a s puszta községi iskolához okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése : 560 korona a községtől 
2i0 K államsegély. Lakás i szoba, 1 konyha, élés-
kamra és fáskamra 800 [ -öl házikert. Kötelessége 
a rendes és ismétlő-tanköteleseket a törvényszabta 
tárgyakból oktatni, a déli és estéli harangoztatásról 
(harang áll az iskola-udvarban) gondoskodni. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó, mikor is díja-
zása havi részletekben folyósíttatik. Nős tanítók 
előnyben részesülnek. Kérvények augusztus 20-ig Sár-
Szt.-Miklósra Szabó Sándor iskola3zéki elnök úrhoz 
küldendők. (1102—11—2) 

A gombai ev. reform, egyház tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Kötelessége: a négy felső leány-
osztály tanterv szerinti vezetése mellett <•. kézimunka 
tanítása, az ismétlős leányok oktatása. Fizetés: 670 
korona készpénz; minden tanítványtól egy véka 
rozs és egy korona (tanítványok száma 70—80). 
Lakás. Reform, vallású nőtanítók pályázhatnak. Kér-
vények augusztus 15-ig T. Benedek Antal lelkész 
úrhoz intézendők. Gaál Dénes, egyh. jegyző. 

(1016—II—2) 

A czeg lédi róm. kath. elemi iskolánál egy tanítói 
állásra az ötödéves korpótlék élvezetével és egy 
próbaév kikötése mellett pályázat nyittatik. Fizetés : 
évi 800 korona havi előleges részletekben, termé-
szetbeni lakás, vagy 160 korona lakbér és 4 köb-
méter tűzifa. A lakbér öt évi működés után 240, 
10 évi működés után 300 koronára emelkedik s a 
megválasztott idővel javadalmasabb állásra fog elő-
lépni. Csak okleveles férfiak pályázhatnak. A szabály-
szerűen fölszerelt kérvények folyó évi augusztus 
20-ig, Zalai Ede egyháztanácsi világi elnök úrhoz 
küldendők. (1122—II—2) 

F.-Oszkói kath. osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 700 korona, egy bútorozott 

| szoba fűtéssel. Pályázhatnak nőtanítók is, ki azonban 
i tartozik kézimunkát is mindkét osztályban tanítani, 
j Kérvények augusztus 15 ig az iskolaszék elnökéhez 

Felső-Oszkó (Vasm.) küldendők. (1047—II—2) 
Az a l sókemencze i ref. tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Határidő 1901 aug. 10. Javadalom: 18 
hold föld és rét, 8 darab marhalegeltetés, tandíj, 
292 korona államsegély. Okleveles ref. tanító pályá-
zatát Fürjész Jenő lelkészhez küldje Pető-Szinyére, 
u. p. Böőd. Az állás 1901 szept. 1-én elfoglalandó. 

(1059-1-1) 
Az a lsógal lal bányatelepi iskolánál üresedésben 

lévő egy osztálytanítói állásra augusztus 20-ig bezá-
rólag pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1000 ko-
rona kezdőfizetés, szabad lakás, fűtés és világítás. 
A megválasztandó tanító kötelessége : az iskola tan-
terve 3zerint egy osztályt vezetni s magát minden-
ben a társláda-választmány rendelkezéseinek alá-
vetni. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 
A véglegesítés, egyévi sikeres működés után tör-
ténik. Róm. kath. és ev. ref. vallású, nőtlen tanítók 
bélyegtelen kérvényei a társláda-választmány tekin-
tetes elnökségéhez Felső-Galla bányatelepre (Koiná-
romm.) küldendők. (1123—1—1) 

A sajókazinczi (Borsod) ref. népiskola Il-od 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 1000 
korona, egyszobás lakás fűtéssel. Kötelessége: I. és 
II. osztályok tanítása s esetleg a templomi éneklés 
vezetése. Nőtanítók is pályázhatnak. Pályázat alul-
írotthoz augusztus 15-ig adandó. Doktor Gyula, 
ref. lelkész. (1125—II—1) 

Egy izr. tanítójelölt, ki a tanítóképezde II. osz-
tályú tantárgyaiból magánvizsgát tett s kötelezi 
magát 2 év alatt oklevelet szerezni, állami, községi 
vagy izr. elemi iskolában, mint segédtanító alkal-
mazást keres. Czím: Schwarz Márk, izr. tanító, 
Bakony bél. (1126-1—1) 

Tolcsvai evang. református orgonista - tanító 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 900 korona és 
mellékjövedelem, uri lakás kerttel. Pályázatok folyó 
évi augusztus 28-ig Tolcsvai Nagy Barna főgond-
nokhoz adandók be. " (1127—I—1) 

Nyitravm. Sempte község róm. kath. magyar-
tót tannyelvű iskolájához okleveles tanító, esetleg 
tanítónő kerestetik. Fizetése polgári évre: 800 ko-
rona, 20 kor. ismétlősök oktatásáért, 20 kor. fára 
és lakás. Pályázati határidő aug. 15. Tanév kezdete 
szeptember 1. Iskolaszék. (1128—1—1) 

I s z k a - S z t . - G y ó r g y (Fejérm.) róm. kath. magyar 
tannyelvű népiskolájába osztálytanító kerestetik. 
Fizetése: 10 hóra 600 K utólagos részletekben a 
templom pénztárából pontosan fizetve. Bútorozott 
szoba, ágynemű nélkül. Kellő mennyiségű fűtőanyag. 
Kötelessége: az egyik tanteremben az I. és II. 
vegyes osztályt önállóan vezetni és szükség esetébea 
a kántort az orgonálásban kisegíteni. Képezdészek 
férfiak és nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 
folyó évi aug. 20. Az állomás szept. 1-ére elfogla-
landó. Iszka-Szt.-György, u. p. Moha. Horváth Sándor, 
plébános. (1132—1—1) 
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A nagykajdacs l reform, egyházhoz (Tolnamegye) 
egy évi időtartamra másodtanítót keresek. Okleveles 
egyén fizetése 140 forint államsegély betudásával, 
400 forint, egy szoba, legszükségesebb bútorzattal. 
Oklevél nélkülié 250 forint. Útiköltség nem adatik. 
Állomás szeptember 1. elfoglalandó. Pályázati határ-
idő augusztus 20. Tantó János, reform, lelkész. 

(1129—1-1) 
Segédtanítói állást keresek azon kötelezettséggel, 

hogy képesítőt egy év múlva teszek. Érettségivel 
bíró, róm. kath. vagyok és beszélek magyarul, né-
metül, horvátul. Westermayer Antal, Újvidék, 
Arany domb-uteza. (1130—1—1) 

Oladi (Vasm. Szombathely tövében) róm. kath. 
népiskolánál a Il-od tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : polgári évre a hitközségtől (i00 ko-
rona, az uradalomtól 30 korona, egy öl fa fölvágva 
és egy bútorozott szoba. Kötelessége: a minden-
napiak I—II. osztályát tanítani, az ismétlősöket föl-
váltva oktatni és a kántoriakban segédkezni. Kér-
vények augusztus 15. a róm. kath. iskolaszék elnök-
ségéhez küldendők. Csak férfitanítók pályázhatnak. 
Horváth Péter, iskolaszéki jegyző. (1134—1—1) 

A s iófoki róm. kath. iskolánál újonan szervezett 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
800 korona, ismétlő-iskolások tanításáért 40 korona, 
egy bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással. 
Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt osztályban 
tanítani, ismétlő-iskolás leányokat oktatni. Csak 
oklevelesek pályázhatnak augusztus hó 15-ig. 

(1135—1-1) 
Betöltendő a palotai lvai állami elemi iskolánál 

évi 800 korona fizetésből és szabad lakás, vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb folyó 
1901. évi augusztus hó 20-ig Marostordavármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Marosvásárhely, 
1901 julius 28. Deák Lajos, királyi tanácsos, tanfel-
ügyelő._ (81/h—I—1) 

Áz éradonyi ev. ref. kántortanítői állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése: tisztességes lakás kerttel 
és 900 korona készpénz havonkint fizetve s jogo-
sultság esetén 100 korona korpótlék. A fizetésből 
374 korona államsegély, így okleveles egyének 
pályázhatnak. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
augusztus 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Az állás Bzeptember 1-én elfoglalandó s tanév be-
zárta előtt el nem hagyható. (1037—I—1) 

A hosszumeze i ev. ref. 6 osztályú orgonista 
fitanítóságra pályázat nyittatik. Fizetés: pénzben 
800 korona, 50 szekér fa, szekerenkint 3 korona. 
Stóla átlaga 80 korona. 3 drb marhára legelő. 15 
kor. a filia pénztárából. Lakás, kert. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. Okleveles tanítók fölszerelt pályá-
zati kérvényüket augusztus 17-ig terjeszszék Hosszu-
mezőre (Máramaros) Nagy Endre lelkészhez. 

( 1 1 1 2 - 1 - 1 ) 
Üllőn a főváros mellett, a róm. kath. népiskolánál 

elhalálozás következtében egy tanítói állás meg-
üresedvén, arra pályázat nyittatik. Javadalma : 
2 szoba, konyha, éléskamrából álló lakás és 800 kor. 
készpénz, havi előleges részletekben. Kötelessége az 
iskolaszék által rábízandó osztály vezetése és a 
kántorságban való segédkezés és helyettesítés, azért 
a kántorságban való jártasság megkívántatik. Pályá-
zati határidő augusztus 20. A megválasztott állását 
szept. 1-én tartozik elfoglalni, a mely naptól fogva 
fizetése folyósíttatik. Matkovits Sándor, egyházi elnök. 

(1141—II—1) 

A nagyfalui (Szabolcsin.) reform, kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik. Javadalom : Két padozott 
szoba, konyha, kamara, nagy kert ; havonkinti rész-
letekben előre fizetendő 800 korona, temetésektől 
stóla. Férfipályázó nem létében nőtanító is pályáz-
hat, ki kántori teendők alól mentes, díjjazása 740 
korona, lakáson, kerten kívül. Kérvények oklevéllel 
aug. 22-ig beadandók. (1139—1—1) 

A kondói ev. ref. iskolához okleveles református 
kántortanító kerestetik. A hivek által fizetett vegyes 
jövedelme 100 kor. államsegélylyel 800 korona. 
Pályázati kérvények aug. 20-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Utolsó pósta Sajó-Szentpéter, Borsod-
megye. (1140—1—1) 

Á nagyö lved i (Esztergommegye) reform, egyház 
másodtanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés: 
államsegélylyel évi 800 korona havi részletekben és 
lakásul egy bútorozott szoba. Kötelesség: az első 3 
osztály és az ismétlők tanítása, és a főtanítónak aka-
dályoztatása esetén, a templomi éneklésben helyettesí-
tése. Okleveles tanítók és tanítónők kellően fölszerelt 
kérvényeiket aug. 20-ig az esperesi hivatalhoz Nagy-
Salló (Barsmegye) küldjék. Pólya Lajos, ev. ref. 
lelkész. (1142—II—1) 

A veszprémmegyei kupi (Pápa mellett) reform, 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 
400 frt, 2 öl fa, lakás, kert. Esetleg a díj levél sze-
rinti fizetés is kiadatik. Okleveles pályázók küldjék 
kérvényüket okmányaikkal együtt augusztus 18-ig 
Balla Dezső lelkészhez. " (1143 - H—1) 

A kanyári ev. ref. egyház okleveles, nőtlen 
tanítót keres, kit egy évi sikeres próbaidő után 
állandósítson. Fizetése ez évre nyolezszáz korona, 
lakás. Útiköltségre kap tíz koronát. Pályázati határ-
idő aug. tizenöt. Egyháztanács. (1144—I—1) 

A pozsony-récsei németajkú ág. hitv. evang. 
egyházközség másodtanítói állására új pályázatot 
hirdet. Javadalmazás: 800 korona, s 40 korona 
fapénz, valamint némi stólajövedelem, s egy szobából 
álló lakás. Kötelessége : a IV—VI. osztály önálló 
vezetése, ismétlősök tanítása, s a kántorságbani 
segédkezés, esetleg szükség esetében a lelkész helyet-
tesítése. A választás próbaévre történik. Pályázati 
határidő augusztus 20. Egyéb felvilágosítást ád 
Schulze Ottó, ev. lelkész. (1148—II—1) 

A v.-oroszi ev. ref. egyház kántortanítói állására 
pályázatot hirdet. Fizetés: 74 korona államsegélylyel 
800 korona. Kötelesség: I—VI. osztályú vegyes 
iskola vezetése, kántori teendők végzése, kanonika 
órákon s lelkész akadályoztatása esetén templomi 
szolgálat teljesítése. Kérvények aug. 20-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. U. p. Nagy-Szekeres. 

(1150-1-1) 
Kladzáni (Zemplénin.) evang. egyház kántor-

tanítót keres. Fizetése összesen 800 kor. államsegély 
kilátásban. Kényelmes szép iskola, ez évben épült 
Pályázhatnak tót nyelvben jártas nem oklevelesek 
is aug. 20-ig. Kladzánban, pósta Varannő. Goldperger 
János, lelkész. (1151—III—1) 

Róm. kath., magyar-tót nyelvismerettel képezde-
végzett, az oklevelet a következő évben megszerezni 
igérő tanítónőjelölt megfelelő tanítói vagy nevelői 
állást keres. Megkeresések Kubik Mária, Ungvár, 
Hajnal-u. 14. sz. kéretnek. (1189—1—1) 

Á mezöberényi Il-ik kerületi ág hitv. evaig. 
egyház két alsó osztályú vegyes iskolájában előlép-
tetés folytán megürült másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 1 szobából álló lakás, 800 
korona készpénz évi fizetés. Szükséges a magyar és 
tót nyelv ismerete. Az állás szeptember l-ig elfog-
lalandó. Pályázati határidő augusztus 25. Kérvények 
alulirt czímre küldendők. Mezőberény, 1901 augusztus 
1-én. A Il-ik kerületi evang. egyház iskolaszéki 
elnöksége. (1182-11-1) 



Ears-Bessenyön róm. kath. osztálytanítói állás 
betöltendő. Javadalma: államsegélylyel 800 korona, 
bútorozott szoba, takarítás. Kötelessége : osztályának 
és ismétlőknek nevelés-oktatása — és ha képes — 
szükség esetén a kántor helyettesítése. Állását tanév 
közben el nem hagyhatja. A pályázati kérvényeket 
fértiak és nők augusztus 15-ig adhatják be a plébánia-
hivatalnál. Választás augusztus 18-án lesz. Iskolaszék. 

(1174—1—1) 
A kerkaszentmiklósi róm. kath. iskolánál az 

osztálytanítói állás betöltendő. Fizetése: 700 korona 
havi előleges részletekben, bútorozott szoba lakásul, 
fűtésre 2 öl tűzifa. Kötelessége : egyik tanteremben 
önállóan tanítani, ismétlősöket díjtalanul oktatni és 
a kántoriakban segédkezni. Okleveles tanítók vngy 
tanítónők kérvényeiket augusztus 15-ig alulirtho/. 
küldjék. Kerka-Szent-Miklós (Zalam.), 1901 julius 28. 
Gaál István, plébános, iskolaszéki elnök. 

A kerkaszentmiklósi róm. kath. plébániához 
tartozó Kerka-Szent-Király fiókközségben egy 
önálló tanítói állás betöltendő. Fizetése: 600 korona, 
negyedévi részletekben, szabad lakás, 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló. Legeltetési jog 2 drb szarvasmarhára. 
4 drb sertésre. Házikert. Az iskola fűtésére elegendő 
tűzifa. Okleveles tanítók vagy tanítónők kérvényeiket 
augusztus 15-ig alulirthoz czímezzék. Kerka-Szent-
Miklós (Zalamegye), 1901 julius 28. Gaál István, 
plébános, iskolaszéki elnök. (1175—I—1) 

K i s - K u n - M a j s á n a városi róm. kath. elemi fiú-
iskolánál évi 800 korona fizetéssel, 100 korona évi 
lakbér-illetménynyel, '/<] hold föld használatával 
ötödéves korpóÜL-kkal javadalmazott tanítói állás, 
melylyel három évenkinti megbízatással 300 korona 
évi tiszteletdíjjal javadalmazott inaros-tanonczUkolai 
tanítás is egybekötve van. Továbíj Mar i s -Szá l l á s 
pusztai róm. kath. vegyes isl§ Inál 600 korona évi 
fizetéssel, szabad lakás s fűt --sel és 1 kat. hold föld 
használatával és ötödéves korpótlékkal javadalmazott 
tanítói állás betöltendők. A képviselő-testülethez 
intézendő pályázati kérvények bezárólag folyó évi 
augusztus 15-ig nyújtandók be. Kis-Kun-Majsán, 
1901 julius 31. Elöljáróság. (1178-1—1) 

Az erdöbényei (Zemplénmegye) r. kath. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 800 
korona, a hitközségtől évnegyedenkint fizetve; stóla 
80—100 korona; államsegély 54 korona, esetleg kor-
pótlék ; gazdasági ismétlő-iskoláért esetleg 50 ko-
rona ; alapítványi misékből 12 — 14 korona; 2 hold 
763 -öl szántóföld, 558 Q-öl parlag-szőlő ; 2 szobá-
ból álló jó lakás a szükséges mellékhelyiségekkel és 
kerttel; elegendő tűzifa, legelő. Pályázati határidő 
augusztus '27. Személyes megjelenés kivántatik. 
Szekeresi János, iskolaszéki elnök. (1179—I—1) 

A (Zemplén-) rátkai róm. kath. kántortanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása 936 korona. Bővebbet lásd a julius hó 18-iki 
29. számú lapban. Pályázati határidő személyes meg-
jelenéssel augusztus hó 22. Fölszerelt kérvények a 
rátkai róm. kath. plébánia-hivatalhoz (pósta Tállya) 
intézendők. . (1180—1—1) 

Kisújfalui (Esztergommegye) reform, másod-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma: állam-
segélylyel 800 korona, egy bútorozott szoba. Okle-
veles tanítók, tanítónők, esetleg óvónők kérvényeiket 
szeptember l-ig alulírotthoz küldjék. Lénárt Lajos, 
lelkész. ^ r (1170—11-1) 

Veszprémmegyében levő F e a y ö f ö fiókközségben 
német-magyar nyelvű kántortanító állásra aug. 13. 
pályázat hirdettetik. Lakás 2 szoba, konyha, pincze, 
istálló, sertésól, házikert. Összes fizetés községtől 
697 kor. 84 fillér, államsegély 214 korona. Kérvé-
nyek Gacsinger József elnökhöz Szűcsre (u. p. Csóth) 
aug. 10-re küldendők. Személyes megjelenés kiván-
tatik. (1163—I—1) 

A horvát-zs idányi (Sopronmegye) róm. kath., 
horvát tannyelvű népiskolához okleveles osztálytanító 
kerestetik. Fizetése : 600 korona, egy szoba, konyha 
és éléskamrából álló tisztességes lakás. Kötelessége : 
a rábízott osztályt vezetni. A folyamodványok 
szept. 8-ig a plébániai hivatalhoz küldendők. 

(1191 - 1 - 1 ) 
A békéscsabai ágostai hitvallású evangélikus 

egyház két tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés 700 korona tandíjakból és ismétlősök okta-
tása után 200 korona körül. Kötelesség: magyar és 
tót nyelven tanítani és a vasárnapi istentiszteleteket 
vezetni. Fönt nevezett egyház segédtanítót is keres. 
Fizetése 700 korona és 100 korona lakbér. Köteles-
sége : III—IV. osztályt magyar és tót nyelven taní-
tani és temetésekre járni. Folyamodványok az igaz-
gató lelkészi hivatalhoz aug. 20-ig küldendők. 

(1177—II —1) 
Az avas-újvárosi ev. ref. egyház leánytanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Fizetés: Lakás 
— kert —• némi gyümölcsös. Készpénz: 308 korona. 
Malombérlet: 104 korona. Buza: 11 köbölnyi. Fa: 
8 öl. Föld: 9075 öl. Tandíj : 220 koronányi 75—80 
tanítványért, egyháztanács megállapítása szeriut. 
Ismétlő-iskoláért: 100 korona. Állomás jövedelme az 
országos nyugdíjintézet részére 1000 koronára érté-
keltetett lakáson kívül. Valóságban 100 koronával 
több. Kötelesség: 6 osztály vezetése, lelkész akadá-
lyoztatásakor isteni ti-ztelet — hora kanonika — 
végzése. Egyháztanácsi jegyzőkönyv vezetése. Jövőre 
3-ik iskola állíttatván: a 4 felső osztályt vezetendi 
s ezen tanítványai után nyer tandíjat. Fölszerelt 
kérvények az avas-újvárosi lelkészi hivatalhoz (Szat-
mármegye) intézendők aug. 23-ikáig. Állomás : szept. 
elején elfoglalandó. (1204—II—1) 

Áz esztergom bajnai róm. kath. népiskolánál 
két osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás egyenkint: 350 frt államsegély; 50 frt 
fizetés, 15 frt lakáspénz és 1 öl tűzifa a községtől. 
Pályázati határidő augusztus hó 16-ik napja. Folya-
modványok Duschek János alesperes-tanfelügyelő 
úrhoz küldendők Tardosra, Komárommegyében. 

(1194-1-1), 
Pályázat a golopi ref. orgonista-tanítóságra. Évi 

javadalma: 1. Pénzben 436 korona 90 fillér. 2. 16 
hold föld, rét, melyből az egyház egy nyomást 
háromszor, egyet egyszer megszánt, bevet, terménye-
ket, trágyát kihordatja. 3. Gabona 9'/J köböl. 4. Fa 
l ' / j öl. 5. Bor l ' / j hordó. 6. Tandíj 100 korona. 7. Te-
metési díj 20 korona. Kényelmes lakás 2 deszkázott 
szobával, konyha, kamara és melléképületekkel. 
Okleveles tanítók jelentkezhetnek aug. 17-ig Réthy 
Pál ref. lelkésznél Golopon. (U. p. Tállya, Zemplén-
megye.) (1193-1—1) 

Egy tanévre, német kántorságban jártas róm. 
kath. segédtanítót keresek, havi 20 kor., ágyneműn 
kívül, teljes ellátással. Sz igetbecse , pósta Rácz-
keve. Grimm Pál, kántortanító. (1165—I —1) 

Pályázat hirdettetik a sopron-fehéregyházai 
róm. kath. osztálytanítói állásra. Javadalma: 700 
kor. 'U évi részletekben, szabad lakás, (bútorozott 
szoba) szép mellékjövedelem, 3 öl kemény tüzelőfa 
fölvágva, miből a tanító szobája és egy tanterem 
fűttetik; a tanterem fűtése a község gondja. A 
zenében jártasság előnynyel bír. Kántori és egyéb 
egyházi ténykedésekben a tanító segédkezni kö-
teles. Tannyelv: német-magyar. Megválasztott tanító 
az állomást azonnal tartozik elfoglalni és azt csak 
évzáró vizsgálat után hagyhatja el, ha esetleg 
máshová pályáznék. A folyamodványok aug. hő 
20-ig a róm. kath. iskolaszéki elnökhöz intézendők. 
Kelt Sopron-Fehéregyházán. Ekker Pál, iskolaszéki 
elnök. Zimerman Frigyes, iskolaszéki jegyző. 

(1171-1—1) 
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A 29-ik számban megjelent k i spa lád! pá'yázat 
aug. 15-ig meghosszabbittatik azon pótlással, hogy 
a kényelmes lakáson kívül megfelelő kert is van. 
Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Nagy Elek, ev. 
ref. lelkész. ( I I66-1—1) 

A m a g y a r s o ó k - s z e l ö c z e i kath. iskolához képe-
sített tanító kerestetik. Fizetése: 820 korona és 
bútorozott szoba. A kérvények Gyürky István 
esperes-plebánoshoz küldendők Szelőczére. Pósta 
Magyar-Soók (Nyitramegye) (1164—1—1) 

A porosz ló i egyik kántortanítói állásra augusztus 
hó 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 700 ko-
rona készpénz, 18 métermázsa tiszta buza; 4 méter-
mázsa kétszeres; 100 korona kántori díj és stóla; 
100 korona gazdasági ismétlő vezetéséért. Nyugdíj-
alap 1026 korona. Kötelessége : az I-ső vegyes elemi 
osztály és gazdasági ismétlő tanítása; kántori teen-
dők minden második héteni végzése. Fizetés az egy-
ház pénztárából évnegyedenkint előre. Megjelenés 
előnyben részesít. Kerekes József, ref. lelkész, iskola-
széki elnök. (1137—1—1) 

Az ü l k e i róm. kath. elemi iskolához két tanítói 
állásra augusztus 25-ig pályázat nyittatik. Jövedelem: 
800—800 kor. tiizifa, közös lakás az iskolaépületben 
három szoba, pincze, kamrával és veteményes kert. 
Kötelesség: mindennapi és ismétlők tanítása, tem-
plomba vezetés és szükség esetén a kántoriakban 
segédkezés. Oklevelesek pályázhatnak. Ülke (u. p. 
Székely-Udvarhely). Iskolaszék. (1172-1—1) 

A k e r e k e g y h á z a i róm. kath. iskolaszék két 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalmaik: 
fejenkint 700 kor. fizetés, 100 kor. lakbér, 100 kor. 
ötödéves korpótlék. Kötelességeik : osztályaik rendes 
vezetése, az ismétlő-iskola s kézimunka tanítása. 
Oklevele3 róm. kath. pályázók kellően fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi augusztus 15-ig ft. Szedmák 
József elnök úrhoz küldjék be. (1173—I—1) 

A m a g y a r f a l v i (Pozsonymegye) róm. kath. nép-
iskolánál az osztálytanítói állás megüresedvén, arra 
folyó évi augusztus 20-ára pályázat hirdettetik. 
Tannyelv: tót-magyar. Fizetése : 800 korona polgári 
évre, előleges havi részletekben ; 40 korona faátalány 
és egy bútorozott szoba. Kötelessége: az I-ső osz-
tályt önállóan vezetni és az ismétlő-iskolában taní-
tani. Pályázhatnak okleveles tanítók, tanítónők és 
óvónők is. Az állás szeptember elején elfoglalandó. 
Magyarfalva, 1901 augusztus 2-án. Kvassay Károly, 
plébános és iskolaszéki elnök. (1190—1—1) 

Pr ig . -Szent - Iván községi elemi népiskolánál 
újonan szervezett osztálytanítói állásra ezennel pá-
lyázat nyittatik. Évi jövedelem: készpénzben 730 
korona, lakbér fejében 120 korona és faátalány czí-
mén 50 korona. Ezen állásra pályázhatnak tanítók 
és tanítónők egyaránt. A megválasztott tartozik a 
mindennapi és a gazd. ism.-iskola egyik osztályát 
taní tani ; tanítónő választása esetén, ő ezeken fölül 
még a III. és IV. osztály növendékeit kézimunkára 
tanítani köteles. Tannyelv: magyar. A pályázók 
fölkéretnek, hogy törvényszabta módon fölszerelt 
kérvényeiket augusztus hó 20-ig a helybeli községi 
iskolaszékhez küldjék be. Prig.-Szent-Iván, (Bács-
Bodroghm.) 1901 aug. hó 2-án. Az iskolaszék. 

(11! 6 - I I - 1 ) 
A f e l sö -v i só i (Máramarosm.) róm. kath. leány-

iskolánál megüresedett tanítónői állomásra pályázat 
bix-dettetik. Az állomás járandóságai: 1. a kir. kegy-
uraságtól 600 korona évi fizetés; 2. 68 ürk.-méter 
tűzifa, melyből az iskola is fütendő ; 3. szabályszerű 
lakbér-illetmény ; 4. törvény által biztosított ötöd-
éves korpótlék. A nagyméltóságú m. kir. földmívelés-
ügyi minister úrhoz intézett, kellően fölszerelt s egy-
koronás bélyeggel ellátott kérvény folyó évi augusztus 
15-ig Müller Károly, apát-főesperes úrhoz (M.-Sziget) 
nyújtandó be. (1168—1 — 1) 

Yáezhoz 1'/% óra távolságra eső N ő t i n c s köz-
ségben a kántortanítói állas megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: a község pénztá-
rából 164 kor. 94 fill. A gazdák pénztárából 125 
kor. földmunkaváltság czímén. 200 pártól, páronkint 
'/s pozs. mérő rozs 50 fill. 'A úrb. teleknek (sessió) 
haszonélvezete és zöldséges kert. 6 öl kemény tűzifa. 
Esedékes korpótlék. Stóla 50—60 kor. Ha a gazda-
sági iskola megnyílik, annak vezetéseért 100 kor. 
Lakása á l l : két szoba, konyha, kamra, istálló, fás-
kamra és pinczéből. Fölhivatnak azok, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, miszerint kellőleg föl-
szerelt kérvényeiket aug. 27. ft. Genzor József 
iskolaszéki elnök úrhoz beadni el ne mulaszszák s 
fönt jelzett napon ének- és orgonapróbára meg-
jelenni szíveskedjenek. Tőt nyelv ismerete kiván-
tatik. Előnyben részesülnek, kik gazdasági vagy 
gyümölcsészeti tanfolyamot végeztek. (1192—I—1) 

A máramaros - sz ige t i róm. kath. fiúiskolánál 
megüresedett egyik tanítói állomásra s esetleg ennek 
e i léptetés folytán történő betöltése esetén meg-
üresedő másik tanítói állomásra pályázatok hirdettet-
nek : I. A megüresedett állomás járandóságai: 1. a 
kir. kegyuraságtól készpénzben évi 525 korona fizetés; 
2. 300 korona lakpénz; 3. 92 korona buzamegváltási 
díj ; 4. 84 kgr. só természetben ; 5. M.-Sziget város-
tól 384 korona 24 fillér; 6. a róm. kath. hitközség-
től 100 korona; 7. a törvény által biztosított ötöd-
éves korpótlék; 8. tandíjból körülbelül 160 korona. 
11. Az esetleg megüresedő második állomás járan-
dóságai: 1. a kir, kegy uraságtól (Suliguli-alap) 600 
korona fizetés; 2. 300 korona lakpénz; 3. 84 kgr. 
só természetben; 4. a róm. kath. hitközségtől 200 
korona; 5. törvény által biztosított ötödéves kor-
pótlélc; 6. tandíjból körülbelül 160 korona. A nagy-
mélt. m. kir. földmívelésügyi minister úrhoz intézett, 
kellően fölszerelt s egykoronás bélyeggel ellátott 
kérvények folyó évi augusztus 15-ig Müller Károly, 
apát-főesperes úrhoz (M.-Sziget) nyújtandók be. 

( 1 1 6 7 - 1 - 1 ) 
A m . - sz ige t i róm. kath. fiúiskolánál megüre-

sedett egyik tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Az állomás járandóságai: 1. 800 korona évi fizetés; 
2. 300 korona lakbér; 3. tandíjból körülbelül 160 
korona; 4. a hitközségtől a kántor helyettesítéseért 
100 korona; 5. törvény által biztosított ötödéves 
korpótl k. A megválasztandó tanító kötelessége : 
egy osztályt önállóan vezetni a váltakozó tanítási 
rendszerű iskolában, a kántort akadályoztatása esetén 
díjtalanul helyettesíteni, s a zeuészmisék betanítása 
és előadása alkalmával segédkezni. A kellően fölsze-
relt, az éneklész-orgonistai teendőkben jártasságot 
igazoló okmánynyal is ellátott kérvény folyó évi 
augusztus 20-ig Müller Károly apát-plebános, iskola-
széki elnök úrhoz (M.-Sziget) nyújtandó be. 

(1169—1—1) 
A k e s z t h e l y i községi elemi iskolánál egy 900 

koronával javadalmazott segédtanítói állásra aug. 
20-ig pályázat hirdettetik. Az állás szept. elsején 
elfoglalandó. Dr. Csanády Gusztáv, iskolaszéki elnök. 

( 1 1 5 7 - 1 - 1 ) 
A bánhorvát i (Borsodmegye) ev. ref. kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma: díjlevél 
szerint körülbelül: 35 köböl tiszta buza; 137 korona 
mustpénz; 2 '0 korona tandíj ; 24 méter kemény 
tűzifa, beszállítva, fölvágva; 16—20 korona stóla; 
4 magyar hold szántóföld, mit a hívek mívelnek 
- de adóját a ta.nító fizeti; >A házhely utáni legel-

tetési jog ; kétszobás lakás, konyha, éléskamara, 
istálló, külső kamara. Okleveles tanítók fölszerelt 
kérvényüket aug. 18-ikáig, a lelkészi hivatalhoz 
(póstahely) küldjék. Osszhangzatos énekkar vezetése 
szükséges. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. 

(1133—II—1) 
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Lókutra (pósta Zircz) kántorságban segédkező, 
okleveles, róm. kath. osztálytanító kell. Fizetés: 
800 korona, szoba fűtéssel; határidő augusztus '25. 
Iskolaszék. (1136—1—1) 

Raádon (Szabolcsm.) a reform, kántortanítói állo-
más szept. 1-én betöltendő. Fizetése: 400 korona 
államsegélylyel 800 korona, havonkint előre fizetve 
Lakás, kerten kívül különböző czímeken 100 korona. 
Kötelessége: mindennapi és ismétlőtankötelesek 
tanítása és kántori teendők végzése. Kérvényeket 
augusztus 22-ig elfogad a lelkészi hivatal (u. p. 
Kemecse). (1131—II—1) 

A mány i (Fehérmegye) róm. kath. népiskolához 
— egy tanosztály önálló vezetésére — tanító keres-
tetik. Fizetése iskolai évre 600 korona, szükséges 
bútorokkal fölszerelt lakás, 4 méter tüzelőfa. A tan-
nyelv magyar német. Pályázhat pkleveles férfi vagy 
tanítónő, sőt képrzdevégzett tanítójelölt is. Az állo-
más szept. l-re elfoglalandó. Folyamodványok kül-
dendők Sehneider János plébános, iskolaszéki elnök 
nevére. (1110-1—1) 

A békéscsabai róm. kath. hitközséghez tartozó 
sopronyi tanyai tanítói állomás előléptetés folytán 
megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Fizetése a 
hitközségtől 600 korona. Bibornok püspök úr alapít-
ványa után 150 korona. Néhai Hoványi-féle alapít-
ványból 50 korona. Failletmény, melyből a tanterem 
is fütendő 100 korona. Ismétlő-iskola tanításáért 
40 korona. írószerek, iskolafüttetés és harangoztatás 
cíímén 50 korona Az iskolaépületben csinos két-
szobás lakás, konyha, kamara, pincze, istálló, szín és 
400 C-öl kert. Köteles a kertészetet is tanítani. 
Vasár- és ünnepnapokon a híveket harmoniumon az 
énekben kisérni és nekik az evangéliumot fölolvasni. 
Tannyelv magyar, a tótnyelv ismerete szükséges. 
Pályázati határidő aug. 15. Az egy próbaévre válasz-
tott tanító tartozik állását szept. 16-án elfoglalni. 
Az iskolaszékre czímzett kérvények főtiszt. Nemeskey 
Andor plébános úrhoz küldendők. (1111—II—1) 

Majsa-puszta (Tolnám.) róm. kath. magyar taní-
tói állásra oki. férfi- vagy nőtanító kerestetik. Java-
dalmazása: 2 padlózott szoba és mellékhelyiségekből 
álló tisztességes lakás, 200 [l|-öl házikert, 60 [ -öl 
káposztás, 600 korona az uradalmi bériőség által 
fizetve, a tankötelesek által fizetendő 80 fillér tandíj 
helyett 1800 Q-öl kukoriczaföld, becsértéke : 70 ko-
rona, elegendő tűzifa. Kötelességei: összes, osztatlan 
iskolára előírt tárgyakat tanítani, vasárnap a pusztai 
iskolában lytániát tartani. Ha megfelelő egyén nyer 
alkalmazást, kilátásba helyeztetik 240 korona egy 
gyermek külön oktatásáért, ezenfelül még 100 ko-
ronára külön oktatásért számíthat. Kérvények Fran-
csics Pál iskolaszéki elnökhöz Regölybe (Tolnám.) 
küldendők f. é. aug. hó 10-ig. (923—1—1) 

A felsö-patyi (Vasmegye) róm. kath. népiskolá-
hoz osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 800 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Köteles-
sége : a kezdő osztályt önállóan vezetni, a kántor-
siígban segédkezni. Okleveles tanítók pályázhatnak, 
kik kérvényeiket augusztus 20-ig alulírt iskolaszék 
elnökéhez küldjék. Puli György, pl. elnök. 

(1153-11—1) 
Kaniocsai (Komárommegye) református népisko-

lához harmadtanító kerestetik. Fizetése: 800 korona, 
ezenkívül húsz korona útiköltség és egyszobás lakás 
legszükségesebb bútorzattal. Okleveles egyének folya-
modványaikat augusztus huszadikáig küldjék a refor-
mátus lelkészhez. (1199—1—1) 

A farnadi tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés 400 frt havonkint előre és 2 öl kemény fa, 
2 szoba, konyha s kamrából álló lakás és kert. Kér-
vények f. évi aug. 31-ig nagytiszteletű Juhász Pál 
esperes úrhoz Nagy-Salló (Barsmegye) küldendők. 

(1201-U-I) 

A gúti reform, kántortanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma az 1894. évi hivatalos becslés 
szerint, korona értékben: stóla 18, tandíj 268 20, 
II kat. föld 61'50, 8 köböl buza, 9 köböl kétszeres, 
40 szekér fa, 105 villahegy széna 379 10, földmunká-
lat 64. Összesen 786'80, és a hiányzó államsegély. 
Lakás kert melléképületekkel. Pályázati kérvények 
augusztus 18-ig Sárkány Kálmán, ref. leikéihez 
küldendők (u p. Gát, Beregmegye). (1154—1 — 1) 

A fiilei ev. ref. egyházközség egy tanítónői állo-
másra pályázatot hirdet. Javadalmai: 770 korona 
államsegélyből az utalványozás szerint; 30 korona 
az egyházközség pénztárából, — egy tisztességes 
lakás, — kertilletinény vagy ennek megfelelő pénz. 
Kötelességei: gyermekek tanítása három tanító közt 
tanterv szerint megosztva; ezenkívül az isinétlők 
közös tanítása, valamint a leánygyermekeknek a 
kitűzött órákon a női kézimunka tanítása. Ezen 
állomáshoz csakis ev. ref. vallású, kitűnő vagy jeles 
oklevéllel bíró nők pályázhatnak, kik oklevelüket 
kötelesek eredetiben beküldeni. Pályázati határnap 
1901. év aug. hó 30-ka. A megválasztott köteles 
állomását szept. 15-én elfoglalni. Pályázni kívánók 
sajátkezűleg írt, kellően fölszerelt folyamodványai-
kat Karácson György lelkész úrhoz, Füle (Udvarhely-
megye, u. p. Olasztelek), küldjék be. (1155—I—1) 

3 ö ö s nagyközségben egy, esetleg több róm. kath. 
tanítói állásra aug. 20-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : egy, egy legszükségesebbekkel bútorozott 
szoba, ágynemű nélkül; községtől és államsegélyben 
évi 800 korona. Állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Folyamodványok Huszár István pleb., iskolaszék 
elnökéhez küldendők. Kántorságban némi jártasság 
előny. _ (1156—11—1) 

A g y ü g y e i (Szatmár) ev. ref. kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: föld, termény, fa és 
330 korona államsegély : összesen 800 korona, lakás, 
kert. Okleveles pályázatok aug. 17-ig lelkészi hiva-
talhoz beadandók. (1158—I—1) 

Verseczen (Temesmegye) fönnálló nyilvánossági 
joggal fölruházott leánynevelő- és tanintézetemben 
az 1901/2-iki tanévre egy elemi iskolai tanítónői 
állás van üresedésben. Ezen állás javadalmazása évi 
400 korona és teljes ellátás az intézetben. Pályáz-
hatnak okleveles elemi iskolai tanítónők f. é. aug. 
20-ig. Kellően fölszerelt folyamodványok arczképpel 
Mayering Emma intézettulajdonosnőhöz küldendők 
Verseezre. (1159—III—1) 

A nánai (Esztergomm.) róm. kath. Il-od tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés a községtől 
100 korona, egy bútorozatlan szoba, államsegély 
700 korona. Kötelessége a megválasztott tanítónőnek 
a reá bízott osztályokat és ismétlősöket tanítani, az 
összes tanulókat vasár- és ünnepnapokon templomba 
vezetni. Választás aug. 18-án d. e. 10 órakor Nánán. 
Kérvények méltóságos báró Jeszenák Gábor plébános, 
iskolaszéki elnökhöz aug. 16-ig Párkányba külden-
dők. Nána, 1901 julius :30-án. Fekete István, k.-tanító, 
iskolaszéki jegyző. " (1160 — 1—1) 

A maciari (Komáromm.) ref. másodtanítóságra, 
mely szept. 4-én elfoglalandó, 1901/19i 2-ik tanévre 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 200 korona állam-
segélylyel 800 korona készpénz havonkint előre, 
egyszobás bútorozott lakás fűtéssel. Kötelesség: 
1—II. vegyes osztály, ismétlő leányok tanítása, szük-
ség esetén kántorhelyettesítés. Okleveles tanítók, 
tanítónők, óvónők kellően fölszerelt kérvényüket 
aug. 24-ig nt. Veress Ede espereshez Búcsra (Eszter-
gommegye) küldjék. (1203 -11—1) 

Zala-Bagonyára szept. 5-ig bútorozott szoba 
(ágynemű nélkül), egy öl tűzifa és évi 800 korona 
fizetéssel okleveles osztálytanító kerestetik. Köteles-
sége egy tanteremben tanítani és az ismétlő iskolát 
vezetni. Az iskolaszék. (1198 — 1 -1) 
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Pályázat. Az a.-teveli (Veszprémm.) II-od tanítói 
állásra pályázhatnak okleveles ref. férfiak. Köteles-
ség I—II. osztály tanítása Fizetés 800 korona, ebből 
400 korona államsegély. Haláridő aug. 20. Seregély 
Béla, ref. lelkész. (1061-1-1) 

A kis-szebeni (Sáros) ág. hitvall. evang. anya-
egyház kántortanítót keres. Tannyelv: magyar-tót 
Javadalmazás: lakáson és kerten kívül 900 korona 
Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények alul-
irotthoz küldendők. Dianiska Albert, evang. lelkész. 

(1202—III—1) 
Pákán (Zalamegye) az osztálytanítói állásra okle-

veles tanító kerestetik. Fizetése : 800 korona, szoba 
bútorral és fűtéssel. Kötelessége: az ismétlőket is 
oktatni és a kántoriakban segédkezni. Nőtanítók 
is pályázhatnak. Dancsecs János, s.-esp.-plebános. 

(1208 - II—1) 
A r imaszécs i (CJömörm.) róm. kath. iskolánál a 

[[. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
800 kor. államsegély és egy bútorozatlan szoba. 
Okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak. Az 
orgonálásban jártas előnyben részesül. Pályázati 
határidő s a választás napja augusztus 20. Kérvé-
nyek a róm. kath. iskolaszékhez küldendők. 

(1215-1-1) 
Tarna-Sz.-Miklósi (Hevesm.) róm. kath. okle-

veles segédtanító kerestetik. Segédtanító fizetés 300, 
a kántori teendőkért 100 korona és ellátás. Tarna-
Szent-Miklós, 1901 aug. 5. Dutkay Pál, k.-tanító. 

(1213-11—1) 
Pályázat a farkasdi ref. egyházban (Nyitram.) négy 

altanítóságra. Az első ref. féríi-nltamlónak évi fizetése 
760 kor., az ismétlők egy osztályának tanításáért 40 
kor., orgonálásért 200 kor., mely orgonálási díjat addig 
kapja, míg a mostani kántortanítói állásban változás 
nem történik. A többi altanítók évi fizetése 760 kor., 
ismétlők egy osztálya tanításáért 40 korona, lakásul 
külön szoba fűtéssel. De csak okleveles férfitanítók 
részére, melyből a két okleveles tanító fizetésénél 
700 korona államsegély, 100 korona az egyház által 
adatik. Ha az utóbbi három állásra okleveles férfi-
tanító nem jelentkeznék : akkor okleveles ref. tanító-
nők s okleveles óvónők is elfogadtatnak. De az 
okleveles ref. tanítónő évi fizetése lesz 700 korona, 
az okleveles ref. óvónőé 600 korona, lakásul külön 
szoba fűtéssel, melyért a rendes tanköteles tanítvá-
nyokon kívül, az ismétlők egy osztályát is tanítani 
tartoznak. Pályázók jelentkezzenek 1901 aug. 25-ig, 
a ref. lelkésznél. (1214—1-1) 

A lenártói (Sárosm.) róm. kalh. tót-magyarnyelvű 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása : szabad lakás, megfelelő gazdasági épületeken 
kívül, földben, terményben 261, készpénzben 600 
koronára van becsülve. Kérvények szept. 8-ig a 
bártfai esperesi hivatalhoz küldendők. (1195—I—1) 

A vásnoki (Baranyam.) r. kath. tanítói állomásra 
aug. 25-éig pályázat hirdettetik. Jövedelem: tisztes-
séges lakáson és házjkerten kívül 635 korona, részint 
földhozam, részint párbérek, tandíj, fadeputatum alak-
jában ; és azonkívül 10—20 korona stóladíj. Tan-
nyelv : magyar. A kérvények az isk.-szék elnökéhez 
Sásdra intézendők. Sásd, 1,901 jul. 25. Gundy Miklós, 
esp.-pleb., isk.-sz. elnök. (1146—I—1) 

A szent lé leki (Esztergomm.) r. kath. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelme 10 hold 
föld részben a község által mívelve, 40 m. kemény 
fa, párbérben 35 véka kétszeres, község pénztárából 
170 kor., uradalomtól 9 kor. 26 fill., stóla 30 kor., 
iskolafütésre 7 m. fa. Oklevelesnek 270 kor. állam-
segély. Tannyelv : magyar. A tót nyelv ismerete kívá-
natos. Lakása: 1 szoba, 2 konyha, istálló, kert. 
Kellőleg felszerelt kérvények Pelczer Lipót tanfel-
ügyelőhöz Doroghra intézendők. Az állás azonnal 
elfoglalható. Lengyel Flávián, lelkész. (1183—1—1) 

Somogy-Tapsonyban az egyik osztálytanító 
állás betöltendő. Fizetís államsegélylyel 800 kor. 
havi részletekben; külön bútorozott szoba, fűtéssel. 
Pályázati határidő augusztus 20. Róm. kath. iskola-
szék. (1209—1-1) 

Balaton-Magyaródra osztálytanító kerestetik 
szept. l-re. Fizetése: 300 korona, reggeli, ebéd, 
vacsora. Szoba fűtéssel. Kötelessége az I—II. és 
i>métlő-osztályok tanítása, s a kántorságban való 
segédkezés. Oklevél nélküliek is pályázhatnak. Kér-
vények Kis-Komáromba a plébániára küldendők 

(1211—1-1) 
A zsolnai újonan engedélyezett polgári leány-

iskolánál a következő tanévvel két okleveles közép-
vagy polgári iskolai tanárnő nyer alkalmazást. 
Pályázók egyéb képességeik felemlítésével küldjék 
arczképpel is ellátort kérvényeiket alulírott igazgató-
hoz, a ki a felvilágosításokat megfogja adni. Szőgyi 
Gusztáv. (1210—1—1) 

Pusztafö ldvári községi iskolaszék tanyai iskolá-
jához egy tanévre segédtanítót keres. Fizetése: 9 
hóra 599 kor. 94 fillér, 40 fillér beiratási díj és egy 
bútorozott szoba. Kötelessége : Hat osztályt vezetni, 
ós az ág. hitv. ev. vallású tanulókat a hittanra taní-
tani, miért csak ág. hitv. ev. vallásúak pályázhatnak. 
Az állás szept. 15-én elfoglalandó. Kérvények e hó 
25-ig alulirthoz küldendők. Bolla István, közs. iskola-
széki elnök. (1212—II—1) 

Egy II. képezdét jó sikerrel végzett kath., hajadon, 
ki több évi gyakorlattal bír s a tót nyelvben jártas, 
ajánlkozik osztály- vagy segédtanítónak. Levelek 
Margitai Alajos Budapest, Baross-utcza 11. szám alá 
küldendők. (1207-1—1) 

Temesvárott , a „Szeitz"-féle konviktusba egy 
felügyelő-tanítóra lévén szükség, az állás betöltését 
illetőleg a következő feltételek köttetnek ki : Pályá-
zónak 4 gymnasialis osztály elvégzése mellett tanítói 
oklevele legyen s bírja a magyar és német nyelvet. 
Fizetése: teljes ellátás, fűtés, világítás, lakás és havi 
negyven korona készpénz. Kötelessége: a növendé-
kekre való szigorú felügyelet, a tanulásban való 
segédkezés, a leczkék kikérdezése, a fekvésnél, kelés-
nél, az étkezésnél a házi szabályok által előírt rend-
nek betartása s a növendékeknek sétaközbeni kísé-
rése is. Pályázhatnak még állásnélküli fiatal tanítók 
s esetleg magánosok is. Kellőleg fölszerelt kérvények 
arczképpel együtt f. óv augusztus hó 20-ig alábbi 
czímre küldendők: Szeitz Antal konviktustulajdonos, 
Temesvárott (Józsefváros). (1161—III—1) 

A v i s s i (Szabolcsmegye) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 2 szoba, 
konyha, kamara, istálló; kert helyett évenkint a 
hitközségtől 8 korona, 6 kat. hold 1128 QJ-öl szántó-
föld, 2 hold 633 QJ-öl rét és 2 db jószág után legel-
tetési jog. Ezek kataszteri tiszta jövedelme 46 kor. 
48 fillér. Párbér átlagosan 6'/< köböl rozs, átlagos 
értéke 62 kor. 50 fillér. Párbérpénz átlagosan 20 kor. 
Készpénz az egyházmegyei hatóságtól 440 korona. 
Stóla mintegy 12 korona. Tandíj körülbelül 80 kor. 
Ismétlősök oktatásáért átlagosan 30 korona. Állam-
segély jövedelem kiegészítésül 110 korona. Korpótlék 
az arra jogosultaknak az államtól 100 korona. Köte-
lességek : mindennapi és ismétlőtankötelesek okta-
tása, kántori teendők végzése, iskolaszéki jegyzői 
teendők teljesítése, évenkint a hivek összeszámlálása 
s a párbérfizetők lajstromának a lelkész részére való 
elkészítése ; végül a javadalom utáni ártéri és min-
denféle adók fizetése. Kellően fölszerelt kérvények 
Hortolányi Antal zalkodi lelkészhez (pósta: Viss) 
augusztus 13-ig beadandók, mely napon délelőtt 

- 9 órakor az orgona- é3 énekpróbával összekötött 
választás Vissen megtartatik. Az orgona pedálos. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. (1184—I—1) 
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N ÉPTANlTÖK 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 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, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

l í é z i r a t o l t a t n e m a,d.luxit v i s s z a . 

Péterfy Sándor. 
(Születése 60. évlbrdulóján.) 

„Bízom a mindenható Istenben, a ki 
atyai jóságában eddig is sikerrel koro-
názta terveimet, hogy ez alkalommal 
sem vonja meg tőlem mennyei kegyét; 

bízom ő kegyelmességében dr. Wlassics 
Gyula minister úrban, a ki böleseségé-
ben és határtalan jóindulatában mindig 
a tanítók pártjára állt, hogy újabb 
törekvéseinkben sem vonja meg tőlünk 
hathatós segítségét; 

bízom a magyar társadalomban, a 
mely soha sem zárkózott el szűk-
keblűén, ha a tanítóság komoly ügyek-
ben hozzáfordult, hogy látván a mi 
igyekezetünket, mely szerint nem is 
kizárólagosan a magunk érdekét haj-
hászszuk, reánk fog hallgatni, ha ismé-
telten hozzá fordulunk; 

bízom a magyar tanítóságban, a 
mely eddig hűségesen dolgozott velem, 
támogatott, segített, a mikor arra 
kértem; áldozatokat is hozott, hogy a 
szent közös czélfc elérhessük: most is 
pártolni fogja eszmémet és nem hagy 
cserben ezen újabb munkámban." 

Ezeket mondotta Péterfy Sándor az 
1901. évi julius hó 15.-én t a r to t t 
rendkívüli közgyűlésen, a melyen azt 
a tervét terjesztette a tanítóság elé, 
hogy az „Eötvös - alap" vagyonából 
vegyen egy házat örök árban. Ezen 

házban a tanítók ama gyermekei nyer-
jenek elhelyezést, a kik a Ferencz 
József Tanítók Házából kiszorulnak; 
továbbá vétessenek föl abba nem-
tanítók gyermekei is, a kik ott fizetés 
mellett teljes ellátásban részesüljenek. 

(A közgyűlés elfogadtq, ezt az újabb 
eszmét.) 

Nem bonezolgatom ezen újabb terv 
czélszerűségét; majd csak 10 — 20 esz-
tendő multán szólhatnak róla azok, a 
kik megérik; a mit én ezen tényből 
következtetni akarok, ez Péterfy Sán-
dorra vonatkozik, a ki a jelen év 
augusztus havában érte meg élte 60. 
évét. Illő, hogy minden magyar tanító 
ismerje meg élte történetét , mely 
minden mozzanatában tanulságos; illő, 
hogy minden tanító vegye példaképül: 
méltó a legjobbak törekvésére; illő, 
hogy minden tanító tudja, hogy miket 
köszönhet Péterfy Sándornak. 

Mielőtt még azon szűk életrajzi 
adatokat leírnám, melyekkel rendel-
kezem, valamit el kell mondanom 
azoknak, a kik a legutóbbi idők leg-
újabb frázisát szájukon hordva, úgy 
szokták mondani: „Oh, az megtörtént 
volna X nélkül is, azt a kor magával 
hozta!" 

Azt hiszem, mert tapasztaltam és 
tudom, hogy egyetlenegy tényező nem 
elegendő nagy jelentőségű okozatot 
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előidézni, — ha még oly termékeny és 
alkalmas is a talaj, ha bármily nemes 
fajtájú az almafa, melyet e termékeny, 
alkalmas talajba ültetünk — vond 
meg tőle a kellő éghajlatot ós a fa 
meddő marad; vagy add a termékeny 
földhöz, a nemes fajtához még a jó 
klímát is, de vágd el a fának gyökerét — 
vége mindennek; azért bármint véle-
kedjék is más, az én meggyőződésem 
az, hogy Péterfy Sándor nélkül soha 
sem lett volna a magyar tanítóságnak 
sem „Eötvös-alapja" sem „Tanítók Háza", 
de még erkölcsi elismerése sem oly mér-
tékben, mint a hogy az ő befolyásával 
kifejlődött. 

Péterfy Sándor Vas vármegy ében, 
Nemes-Csoón született 1841 augusztus 
hó 3.-án. 

Hogy vallásos nevelésben részesült, 
azt mutat ja egész eddigi élete; mu-
tat ják különösen azok a sorok, melyekkel 
jelen czikkünket megkezdtük. Istenbe 
vetet t bizodalma mély vallásos érzel-
méből fakad. De Péterfy vallásossága 
igazi magyar, az az: ősmagyar, a valódi 
faji, mely hisz, de nem veti meg a más 
hi té t ; vall, de tisztelettel viseltetik 
más vallások iránt. A ki Péterfyt az 
„Eötvös-alap" ösztöndíjainak odaíté-
lésénél megfigyeli, az bámulattal ta-
pasztalja, mennyire iparkodik minden 
vallási érzékenykedésnek lehetőleg elejét 
venni, — ez a törekvése meg volt az 
„Eötvös-alap" fönnállása óta, és ezen 
szempontból itélve meg e nagyfontos-
ságú alapot, mondhatnók, hogy össze-
tar tó kapcsa volt a magyarhoni tanító-
ságnak. és vallás-erkölcsi szempontból 
nagy missiót teljesített. 

Péterfy Sándor vallásossága befolyást 
gyakorolt az ország összes tanítóságára. 

Az algimnáziumi tanulmányait Kő-
szegen végezte és 1857-ben Sopronban 
nyerte el tanítói oklevelét. 

Nem tartozik czikkem keretébe, hogy 
bővebben ismertessem azt a benső 
baráti viszonyt, mely Péterfy Sándor 

között és tan í tó ja : Németh Ferencz 
között kifejlődött. Egy levél másolatá-
nak birtokában vagyok, melyben a 
tanító magasztalja taní tványát ; de 
szemtanuja voltam én a többek között, 
midőn egyszer ez a tanító Budapestre 
jö t t és Péterfy Sándorunkat dicsé-
reteivel elhalmozta; ez alkalommal 
tapasztaltuk, hogy Péterfyben a mély 
vallásosság mellett benső háladatosság 
lakozik mindazok iránt, kik valamikor 
akár anyagi, akár szellemi jótéteményt 
gyakoroltak vele. 

Előbb Győrött tanított, 1865-ben 
pedig Budapestre jött , hol az ágost. 
hitv. evangelikus iskolában mint osztály-
tanító, 1874 óta pedig mint igazgató 
működött. Nemcsak a tanulók özön-
löttek az iskolába, hogy Péterfytől 
tanuljanak, de minden jóravaló tanító 
azon volt, hogy legalább egy évben 
egyszer, a nyilvános vizsgálatok alkal-
mából hallgathassa Péterfyt. Az ő 
pedagógiája, az ő didaktikája, az ő 
methodikája egy csalhatatlan, biztos 
forrásból nyert táplálékot: a szeretet-
ből. Oly nagy volt ő mint gyermek-
tanító, hogy a közoktatásügyi kormány 
1877-ben az állami tanítóképző-inté-
zetbe paedagógiai tanárrá nevezte ki. 

Hogy tanítványai i t t mennyire sze-
rették, azt megmutatták minden kínál-
kozó alkalommal, de különösen a mult 
esztendőben, a mikor jelentékeny ala-
pítványt te t tek le Péterfy nevére. 

Csak clẐ  SJ ki ismeri azt a komoly-
ságot, a melylyel Péterfy az ő hiva-
tását fölfogta; a ki tudja, hogy igazság-
szeretete önmaga iránt is szigorú bíróvá > 
t e t t e ; a ki érti, mi az a tanítói lelki-
ismeretesség, mely mindig furdal, rá-
gódik a bensőn, még ha az öntudat 
meg is nyugtatja a lelket: „hisz a 
legjobban tetted, azt a mit tettél, 
úgy kell tanítani, a hogy tanítottál," 
az nem fog csudálkozni, ha Péterfy 
1896-ban az ő nyugdíjaztatását kérel-
mezte. 
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Hogy teljesen megértsük, miért tudta 
Péterfy Sándor az „Eötvös-alapot" 
megteremteni, a „Tanítók Házát" létre-
hozni, még egy pár vonását az ő töké-
letes jellemének kell megemlítenünk. 
Péterfy az ő nyájasságával, őszinteségével 
és nagy értelmével nemcsak szerezni 
tudott sok és jó barátot, hanem azokat 
meg is tudta tartani és barátságukat 
fokozni. 

Ellensége nincs Péterfynek. Hiszen 
mindenki tudja, hogy önzetlenség, igazi 
ügyszeretet vezérli minden cselekedetében. 
Ha elnevezték „a tanítók atyjánakazzal 
csak azt az önzetlenségét és szeretetét 
akarták jellemezni. 

Tanügy - irodalmi, tanügy - politikai 
munkásságát nem tudom méltatni, 
•csekélynek érzem magamat hozzá; de 
ezen elmélkedésemhez nem tartozik 
szorosan. Ha mégis volna tanító, a ki 
Péterfy Qzen munkássága iránt is érdek-
lődik, azt utasítjuk, hogy szerezze meg 
a „Népnevelők Lapja," a „Néptanítók 
Lapja," a „Nemzeti Nőnevelés," a 
„Magyar Tanítóképző" évfolyamait ; 
ott megtalálja Péterfy irodalmi tevé-
kenységének egy részét. Megtalálja 
önálló művekben, tankönyvekben és 
még sok hazai szaklapban. 

Mi még sok becses munkát várunk 
Péterfytől, és ha szeret bennünket a 
magyarok Istene, akkor még számos 
évig tar t ja meg nekünk, nemzetünk-
nek a magyar Franckét. Tegyük ma-
gunkat érdemessé Istennek ezen szere-
tetére ! 

(Budapest.) Scliön József. 

Lakits Vendel. 
(Születése 60. évlördulója alkalmából.) 

(S.) Eettenthetet len bátorság és sze-
rénység, hajthatatlan erély és enge-
dékenység; családiasság a naivságig és 
a közügyek folytonos munkálása; mély 
vallásosság és tiszta szabadelvüség: ezek 
az ellentéteseknek látszó jellemvonások 
teszik Lakits Vendelt oly kiváló egyé-

niséggé, ki előtt az egész ország taní-
tósága tisztelettel hajol meg, a ki 
fáradságos munkálkodásáért kiérdemelte, 
hogy mindnyájan nagyra becsüljük, 
őszintén szeressük. 

Hogy azon ellentétes jellemvonások 
az áldásos cselekvés terére és nem a 
mindent fitymáló könnyenélőségre vitték 
Lakits Vendelt, ennek oka az a ritka 
okos, józan esze, melylyel a jóságos 
Gondviselés megáldotta és melyért mi 
a Gondviselést áldjuk. 

Lakits Vendel ki volt szemelve arra, 
hogy Péterfy Sándorral együtt küzdjön 
a magyar tanítóságért. 

Lakits Vendel is 1841-ben született 
szeptember hó 6.-án, tehát 1 hónappal 
és 3 nappal fiatalabb, mint Péterfy. 0 
nem Vasmegyében, hanem Vasmegye 
tőszomszédságában Zalavármegyében: 
Vindornyafokon született. Keszthelyen és 
Győrött tanult. 0 is Győrött tanítós-
kodott, majd Nagy - Monyba ju to t t és 
1868-ban a fővárosba. A fővárosi hatóság 
nemsokára fölismerte Lakitsban azt a 
kitűnő tanférfiút, a ki nemcsak gyer-
mekekkel, hanem felnőtt emberekkel is 
nagyon ügyesen és tapintatosan tud 
bánni és ezért 1877-ben már igazgató-
nak nevezte ki. 

Lakits nemcsak, hogy résztvett a 
fővárosi tanítók minden mozgalmában, 
hanem csakhamar ő irányította ezen 
mozgalmakat, mert őt tisztelte meg a 
fővárosi tanítóság a tantestület főjegy-
zőségével, a hogy akkoriban még a 
titkári állást czímezték. 

Az 1878. III. egyetemes tanítógyülés 
a megválasztott végrehajtó-bizottság 
elnökévé, fejévé tette. Tehát 23 év óta 
áll a magyar tanítóság élén; ma az orsz. 
bizottság elnöke czímmel. 

A hogy Lakits Vendel elválaszthatatlan 
Péterfy Sándortól, úgy van szerencsés 
kapcsolatban a magyar tanítók országos 
bizottsága az „Eötvös-alap"-pal és a 
„Tanítók Házával." 

Igazán elemében van, jól érzi magát, 
31* 



676 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 1 . SZÁM. 

ha a munka az ő keze alatt értékké 
válik, oly értékké, mely minél nagyobb 
körnek használatára és élvezetére szol-
gál. Tanúskodjanak ez állításunk igaz-
ságáról a „Népnevelők Lapja", melynek 
ő számos éven volt szerkesztője; a 
„Néptanítók Lapja", melynek L. Y. 
kinevezett főmunkatársa; és tanuskod-
hatik erről az országos közoktatásügyi 
tanács, melynek elemi szakbizottsá-
gában Lakits az előadója. 

Utóbbi minőségében Lakitsnak nagy 
hatása van a hazai tanügy fejlődésére, 
különösen most, midőn az új tanterv és 
az ahhoz készítendő Utasítások foglal-
koztatják úgy az országos közoktatási 
tanácsot, valamint a magas kormányt. 

Lakits Vendelnek sok alkalma volt 
és van most is, hogy kartársainak 
szívességet tegyen. Ha hozzá fordul-
nak, okos eszével, józan életével min-
den eshetőséget egybevet, vájjon telje-
sítheti-e a kartárs kérését vagy nem? 
Es ő bizony határozott Ígéretet nem 
tesz, jelleménél fogva nem is tehet, a 
mit sok kartárs barátságtalanságnak 
nevez; pedig nem az; mert Lakits elő-
zékeny, jóindulatú ember, még áldoza-
tokra is kész, ha áldozatának hasznát 
látja, ha tudja, hogy bármi fáradsággal, 
utánjárással, meggyőzéssel segíthet kar-
társán. 

Csak az a baj, hogy sokan azt 
hiszik, ha valaki valamely állásba 
ju to t t és érintkezik a magasabb kö-
rökkel, a honnan az üdv áramlik, 
hogy most már az ilyen ember egye-
bet se tegyen, mint hogy mások szá-
mára kapargassa ki a sült gesztenyét. 

Bámulatos Lakits Vendelnek az a 
türelme ós kitartása, melylyel a gar-
mada-számra hozzá érkező kéréseket 
elolvassa és lehetőség szerint elintézi. 

Kérjük a Gondviselést, hogy ez a 
türelme, ez a kitartása ós példás munka-
kedve meg ne csappanjon, mert a ma-
gyar tanítóságnak nagy szüksége van 
Lakits Vendelre! 

A tanítói egyesületek reformja. 
i. 

Az egyesületek működésében legfontosabb 
tényező a munkarend, az a rendszer, melyet 
a vitatételek előkészítése és tárgyalása körül 
itt-ott, mindenütt meghonosítottak. Az egye-
sület szellemi ereje és képessége, nevelő-
hatása, sőt egész életműködése ebben nyer 
kifejezést. Pezsgő, eleven, temperamentumos 
mozgás esak jó munkarend mellett várható. 

Jó-e a jelenleg érvényben levő munkarend? 
Nem habozom kimondani, hogy az a rend-

szer, mely a gyűlési vitatételek körül ország-
szerte használatnak örvend, elavult, rossz 
rendszer. 

A különböző rendszerek típusa a következő: 
A tételeket megbizás vagy önkéntes jelent-

kezés útján kiadják (egy tételnek több helyütt 
2—2 előadója van), s ha a róluk írt dolgozat 
a bíráló-bizottság által fölállított mértéket 
megüti (néhol bírálat nélkül is megy a dolog), 
a szerzők a közgyűlésen fölolvassák és ille-
tőleg javaslatukat — ha van — tárgyalás alá 
bocsájtják. Esetleg pályatételeket használnak 
föl tárgyalásra. A tagok rendszerint a gyűlési 
tárgysorozatból szereznek értesülést a téte-
lekről. Azonban magáról a dolgozatról, vagy 
legalább a határozati javaslatról — a beava-
tottak kivételével — a nagy többségnek h a l -
vány sejtelme sincs. Rendes egynapos köz-
gyűlésre pedig kitűznek 3—4, esetleg 5 tételt. 

Az általában használatban levő munkarend 
legfőbb gyarlósága az, hogy a gyűléseket hiá-
nyosan, vagy sehogysem készíti elő. 

Igaz, hogy valamelyes módja az előkészí-
tésnek megvan az általános gyakorlatban. 
Értem az admín'sztratív dolgok előkészítését. 
A ki a központi és választmányi irodákba 
betel int, az könnyen meggyőződhetik, hogy 
az elnöki, titkári, pénztári, könyvtári beszá-
molók ós jelentések s általában az ügykezelési 
műveletekre vonatkozó előterjesztések kidolgo-
zása és a bizottsági, választmányi és köri 
gyűléseken való megbeszélése bámulatos körül-
mén} ességgel történik; holott ezen ügyek a 
kormányzati működésnek kimutatásai lévén, 
az anyagi fönmaradásnak és külterjes fejlő-
désnek merő eszközei csupán, s mi i t gyűlési 
tárgy, száraz adathalmazt nyújtanak, a nélkül, 
hogy a tanulás, a nevelői hatás tekintetében 
csak valamennyire is számbajöhetnének. S 
így legfölebb arravalók, hogy pompájukkal 
a gyűlések szellemi szegénységét, bőségükkel 
az ürességet még kirívóbbá tegyék. Hát éppen 
abban van az előkészítés gyarlósága, hogy a 
gyűlések valódi czélja: az elméleti fejtege-
tések, gyakorlati előadások, szellemképző viták, 
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mely elemek nevelni és oktatni hivatvák, 
másod- vagy harmadrangú és sokszor rang-
talan tárgyak mellett mostoha gyermek gya-
nánt háttérbe szorulni kénytelenek. S míg 
azokat a legnagyobb gonddal istápolják, ezek 
alig vagy semmi előkészítésben sem része-
sülnek. 

Egyik silányság szülőoka a másiknak. A 
kellc előkészítés hiányában u. i. a tagok készü-
letlenül mennek a gyűlésekre. Tájékozatlan-
ságuk éjsötétébe egyedül a hivatalos tárgy-
sorozat juttat némi derengést, melyből az 
egyes tételekre nézve a legerősebb képzelet 
is legfölebb titkos sejtelmeket vagy alaktalan 
gondolatokat képes alkotni. 

Azonban legszembetűnőbb hibája e rend-
szernek az, hogy a tagok legnagyobb részéről, 
a tömegről nagyon mostohán gondoskodik, 
különösen hangsúlyozom: a tömeget álig vagy 
egyáltalán nem foglalkoztatja. A tétlenségre 
kárhoztatás óriási hiba, mert ebből fejlődik 
ki az egyes tagok elkedvetlenedése, nem-
törődömsége, majd teljes közönye. A közöny 
pedig olyan, mint a ragályos betegség. Fer-
tőző tulajdonságával lassankint nagyobb és 
nagyobb területen terjeszti el a veszélyes 
epidémiát s idővel az egész vonalon inficziálja 
a szervezetet. Ezen a folyamaton romlik meg 
a közszellem és vész ki az emberekből a 
legfontosabb tanítói érdek: az önképzés iránti 
vágy és a nemes, nagy czélok iránti ideális 
törekvés. 

Hogy a működés legfőbb alapelve: az ált. 
foglalkoztatás, az okos munkamegosztás ez 
idő szerint mily rosszul érvényesül egyesüle-
teinkben, ennek megdöbbentő képét nyújtja 
a valóság: a jelenlegi tespedő szituáczió. 
Ismeretes, hogy az egyesületekben állandóan 
10—15 ember dolgozik; ezek vállára nehe-
zedik a szervezés, vezetés, működés. Ezek a 
termelők. Ezeknek az elenyésző kis csapatával 
szemben áll a tömeg, a 100—200 tagból álló 
„háttér", mely hangulatához képest szavaz, 
tapsol, éljenez vagy — hallgat; de a saját érdeke 
és a közérdek mélyebb munkálása iránt igazi 
lelkesedést nem érez, a közös munkából nem 
igen kér, mert hát nem is igen kap. 

Nagy igazság, hogy az élet a legjobb 
iskola; az egyesület a legjobb nevelő-intézet; 
de csak akkor, ha nem nélkülözi az élet leg-
főbb kellékét: a szabad mozgást, az erők 
versenyét. Életszükség tehát, hogy az eddig 
lekötve tartott erőket fölszabadítsuk, hogy a 
letargikus álomba merült tömeget öntudatra 
ébreszszük s mindenkit meggyőzzünk arról, 
hogy erejének fölhasználása nemcsak egyéni 
és tanítói, de közszükség is egyúttal. 

Ennek » nagy szellemi megújh"'1°cv>DV 

az összes tagok foglalkoztatásában rejlik. Azért 
ezt a problémát csakis egy egészséges munka-
rend meghonosításával lehet megoldani. 

Javaslatképpen álljon itt a következő gya-
korlati becsű tervezet: 

1. A közgyűlés megállapítja a vitatételeket. 
Egynapos közgyűlésnél rendszerint kettőt. 
2. Ezekről megbízás útján meghatározott ter-
jedelemben egy-egy konkrét javaslattal bíró 
előadói tervezet készül, melyeket az elnökség 
köteles kellő számban sokszorosíttatni és a 
másolatokat minden tanítótestületnek (ha lehet, 
minden egys. tagnak) megküldeni tanulmá-
nyozás végett. 3. A testületek 2—3 havi 
határidő alatt kötelesek a kellően áttanulmá-
nyozott tételeket értekezleteiken megvitatni. 
Ott, a hol a községben legalább 3 egys. tag 
van, kötelesek az ily értekezletekről jegyző-
könyvet fölvenni, s azonkívül észrevételeiknek 
és javaslataiknak a közgyűlésen való előadá-
sára, illetve álláspontjuk védelmére kebelükből 
képviselőt kiküldeni. Ez azonban legkevésbbé 
sem korlátozza az egyéni szabadságot, mert a 
közgyűlésen a vitatételekhez bármely egyesü-
leti tag is szabadon hozzászólhat. (Minden 
félreértés elkerülése végett megjegyzem, hogy 
itt nem képviseleti gyűlésekről van szó.) 4. Az 
értekezleti jegyzőkönyvek az elnökséghez be-
küldetnek. 5. A központi bizottság azután 
köteles a jegyzőkönyvileg beérkezett észre-
vételeket a közgyűlés előtt összefoglalni, az 
azokból levonható tételes javaslatokat formu-
lázni s azokat a közgyűlésen előterjeszteni. 
Ezen épül föl és ennek irányítása mellett 
folyik a közgyűlési vita. 6. Fontos esetekben 
(pl. az Országos Bizottságtól megvitatásra 
küldött tételeknél) a választmány is állást 
foglal és képviselőt küld a közgyűlésbe.* 

Ez a rendszer, melynek dogmája: a keveset 
és jól, olyan előkészítést inaugurál, melynek 
alapján az összes tagok bevonásával széleskörű, 
mélyreható és tanulságos eszmecseréket, szak-
szerű tárgyalásokat lehetne teremteni és pedig 
kint és bent: testületi értekezleteken és egys. 
közgyűléseken egyformán; úgy hogy e mozza-
natok csak így volnának hivatva arra, hogy az 
egyes tagok irányában gyakorolt hatalmas 
lélekalakító hatásaik révén a tanítók általános 
önképzésének, ennek a nagyfontosságú czélnak, 
óriási szolgálatokat tegyenek. 

Egészséges munkarendet az egyesületeknek! 
Mert ez az egészséges élet főfeltétele. 

Ezt a rendszert az Országos Bizottság figyel-
mébe ajánlom. 

(Baja.) JVovoth István 

* Ez a munkarend a kalocsa- és bajavidéki tanító-
i "gyesiiletekben iné" 4vek óta érvényben van. 
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D. 
A tanítói egyesületek valódi czéljának ki-

vívása, nevezetesen: az egységes nemzeti nép-
nevelés eszméjének általánosítása érdekében 
legczélszerűbbnek tartanám, ha minden megyé-
nek egy általános tanítói egyesülete volna, 
melybe az iskolák jellegeire való tekintet nélkül, 
minden tanító szorgos kézzel hordaná össze 
szellemi termékeit. Így volna igazán elérhető 
a tanítóság munkálkodásának egységes iránya, 
így lehetne együvé tömöríteni erőinket, a mi 
eddig száz, meg száz felé van széjjelforgácsolva. 

De ennél is tovább megyek. En a mennyire 
át tudom tekinteni és meg tudom érteni 
hazánk tanügyének állapotát, azt hiszem, nem 
kerültem téves útra, ha azt mondom, hogy a 
néptanítók és a középiskolai tanárok együttes 
egyesületi működése óriási lendületet adna 
nálunk a tanítás ügyének. (Ez még sokáig 
jámbor óhajtás marad! Szerk.) 

Az elemi iskola alapja a középiskolának. 
Ennek az alapnak tehát összefüggésben kell 
lennie a reá építendő anyaggal; jobban mondva: 
megfelelő kapcsolatnak kell lenni a két iskola 
között. Az elemi iskolából kikerült gyermek 
gondolkodási iránya olyan legyen, hogy a közép-
iskolában nyújtandó képek meg ne zavarják; 
e nélkül az ismeretnyujtás folytonossága el 
sem képzelhető. Hogy azonban a megfelelő 
átmenetnek minden nehézség nélkül való le-
küzdésére képesíthessük a növendékeket, a két 
iskola szellemi irányát harmonizálnunk kell, 
a mi csak akkor vihető keresztül, ha az elemi 
és középiskolai tanerők legalább főbb vonalaiban 
ismerik egymás tanmódszerét. Ezen tanmód-
szerek ismertetésére és lehetőleg egy irányba 
hozatalára azonban csak egy mód van: a köl-
csönös megvitatás. Tagadhatatlan, hogy egy, 
az egységes tanításnak megfelelő tanterv be-
hozatala sok haszonnal járna e tekintetben, de 
a czél így se volna teljesen elérhető, mert 
hiszen az csak az anyagot szabja meg: közlésé-
nek azonos módját és a nevelés szellemének 
harmonikus voltát azonban nem biztosítaná. 

Ezen pedagógiai elveken alapuló hasznon 
kívül erőben és tekintélyben is nyernének a 
tanítóegyesületek az által, ha a középiskolai 
tanárok nagy szellemi tőkéjével meggyarapodva 
haladhatnának czéljok felé. 

Hogy a polgári iskolai tanítók mily oknál 
fogva és mily elvek alapján váltak el az elemi 
iskolai tanítók egyesületeitől, nem kutatom; 
de nem hiszem, hogy indokaik le tudnák 
dönteni azon okokat, melyek őket a nemzeti 
népnevelés érdekében az elemi iskolai tanító-
egyesületek felé szólítják. 

Magyarország tanügyi munkásai az iskolák 
fajai szerint annyi oldal felé veszik útirányukat, 

annyi kasztra oszlanak, javadalmazásuk, képesí-
tésűk, sőt felekezetek szerint is, hogy a kultu-
rális köztevékenység terén egy lobogó alatt 
aligha találkoznak valaha. Pedig lényegében 
egy a hivatása mindannyiának. 

Bennünket azonban ne bántson ez a széjjel-
húzódás. Onbeesünk tudatának magaslatára 
emelkedve, a mások tartózkodása, idegenkedése, 
számot nem tevő jelenségnek tűnik föl nekünk. 

A magyar tanítóság jövője immár olyan 
alapot kezd nyerni, melyen megtörik mirden 
gáncs, kicsinylés. Az a szellemi tőke, melylyel 
a magyar tanítóság bír, a minden homálytól 
kitisztult igazság útjára halad feltartózhatatlanul 
s végre is ott fog megállapodni, a hol az 
érdem méltó jutalmát nyeri el. Még csak lassan 
halad az áramlat, tapogatózva, vizsgálódva; 
de azon biztos tudattal az előtérben, hogy a 
közel jövő teljes fényt vet útjára. „A kisded 
makkból, ha nem romlott, idővel termő tölgyfa 
lesz, csak senki el ne gázolja." 

Vigyázzunk reá és vigyázzunk főleg a mi 
lépteinkre, hogy el ne gázoljuk mi magunk. 

(Beszterczebánya.) Szokolszky Rezső. 

Paraszt - gazdasági ismétlő - leány-
iskolák. 

Az ismétlő-iskolát majdnem kizárólag föld-
míves — csekély számmal iparos — szülők 
mindkét nembeli gyermekei látogatják, a kik 
a mindennapi elemi iskola hat osztályának 
elvégzése után más magasabb tanintézetbe 
nem lépnek s élethivatásuknál fogva abba a 
körbe jutnak vissza, a hol a mezei gazdaság, 
kertészet, jószágtenyésztés, háziipar stb. képezik 
a nép fökereseti forrását. 

Tapasztalat szerint az 1868 : XXXVIII-ik 
t.-cz. 50. §-a alapján létesített általános ismétlő-
iskola elhanyagolt tagozata volt a tankötele-
zettség általános elvének és nem felelt meg a 
czélnak, a melyet tulajdonkép szolgálnia kellttt 
volna. Már pedig sz ismétlő-iskolai oktatásnak 
egy befejezett kerekded egészet kell képeznie, 
működésének czélirányosnak, a gyakorlati élet 
követelményeinek teljesen megfelelőnek kell 
lennie, illetve az ezen iskolába utalt gyerme-
keket mindazon közismereti és gazdasági tudni-
valókkal el kell látnia, a mikre a paraszt-
gazdának szüksége van; mert az ismétlő-
iskolában rejlik a népnevelésnek az életre való 
kihatását biztosító kapcsolat. 

Vallás- és közoktatásügyi ministerür.k nagy-
bölcsen átlátván az ismétlő-iskolák reformálá-
sának szükségességét, 60.767/96. számú rende-
letével kötelezte mindazon községeket gazdasági 
ismétlő-iskola fölállítására, illetve a létező 
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általános ismétlő-iskolának tervszerint gazda-
sági irányba való átszervezésére, a hol a lako-
sok túlnyomó része földmíveléssel foglalkozik 
és osztott többtanítós elemi népiskola van. 

Magyarország még mindig földmíves ország, 
tehát a földmíves-nép okszerű gazdálkodási 
irányú nevelésére nagy súlyt kell fektetni. 
Ministerünk a népnevelésnek a gazdasági 
ismétlő-iskola szervezése által — a melynek 
czélja az okszerű gazdálkodás, a termények 
mikénti előnyösebb értékesítése, jószágtenyész-
tés és a helyi körülmények hasznos kiaknázá-
sának ismereteivel, valamint kisgazdáinknak a 
szükséges egyéb közismereti dolgokkal való 
ellátása — nemcsak új és egészséges irányt 
adott, de kisgazdáink anyagi gyarapodására is 
kiszámíthatatlan értékű szolgálatot tett. 

Rövid öt tanév leforgása alatt oly szép 
lendületet vett a gazdasági ismétlő-iskolai 
oktatás, hogy ma már nemcsak behálózza 
az egész országot ezen üdvös intézmény, 
de annak a parasztgazdaságra való kedvező 
kihatását máris __ sok vidéken örvendetesen 
tapasztalhatjuk. Ámbár ezen új irányzat meg-
értése, a nagymérvű tájékozatlanság, a mely 
ezen iskolákról még ma is fönforog, a feleke-
zeti szűkkeblűség, a vélt érdeksérelem, nem 
egy esetben okoznak nehézséget a szervezés-
ben, mégis az eddig elért eredményeket 
tekintve, azon erős hitemnek adok kifejezést, 
hogy nemsokára összes, még az egytanítós 
iskolák mellett fönnálló ismétlő-iskolák is ez 
irányban fognak átszerveztetni. 

Ezen újonan szervezett gazdasági ismétlő-
iskola — ámbár tanterve mindkét nembeli 
gyermekek számára állapítja meg a szükséges 
gazdasági és közismereti tudnivalókat, mégis 
inkább a fiúk jövő életfoglalkozásához meg-
kívántató ismereteknek veti meg az alapját, 
pedig a leányoknak a gyakorlati életre való 
nevelése, a nekik megfelelő jövő életfoglalko-
zás elméleti és gyakorlati ismereteivel való 
ellátása épp oly nagyfontosságú, mint a fiúk-
nak az ezirányú kinevelése. 

Sürgős szükséget képez tehát, hogy a föld-
míves leányok oktatásáról, neveléséről specziá-
lis hivatásuk és életfoglalkozásukhoz képest 
gazdasági irányban történjék gondoskodás, 
mert gazdasági ismétlő-iskolai nevelésünk csak 
úgy fog egy kerekded egészet képezni, ha a 
leányok ez irányban épp úgy mint a fiúk, teljes 
kiképzést nyernek. 

Az ismétlő iskola leánytanulói körükhöz 
képest földmívesekhez mennek férjhez annak 
idején, miért is mind arra oktatandók, a mire 
egy magyar paraszt-gazdaember feleségének 
szüksége van, hogy a házi jólét és anyagi gya-

rapodáshoz munkájával minél inkább hozzá-
járuljon. Az ismétlő-iskola hivatása tehát a 
leendő paraszt-gazdaasszony munkakörét irá-
nyítani, szabályozni, szélesbíteni, tágítani, hogy 
férjének minden munkában segítőtársa legyen, 
hogy üres idejében ne a szomszédasszony-
nyal tereferéljen, hanem a vidéken dívó és 
értékesíthető háziipari és egyéb háztartási dol-
gokat készítsen, hogy ez által is elősegíttes-
sék kisgazdáink igazán sajnálatos lábon álló 
gazdasági állapotának újbóli fölvirágoztatása. 

Jelenleg csonka a gazdasági ismétlő iskola, 
mivel az inkább csak a fiúk érdekeit szol-
gálja; kiegészítendő tehát a paraszt-gazdasági 
ismétlő-leányiskolával, a mely a fiúiskoláktól 
elkülönítve, külön szakképzett tanítónők által, 
külön e czélra készített tanterv alapján hivatva 
lenne a leánygyermekek gazdasági kiképzését 
eszközölni. 

A paraszt-gazdasági ismétlő-leányiskola esz-
méjét Yéghessné-Bogya Irma egri állami fel-
sőbb leányiskolái tanítónő vetette föl, ki mint 
ezen iskola országos szervezésének lelkes apos-
tola, nemcsak több jeles czikket írt erről, de 
a szervezéshez helyes programmal is szolgált. 

Az ő vezetése mellett nyilt meg az első ily-
nemű iskola az 1900/1901. tanévben az egri 
belvárosi állami elemi leányiskola kapcsán, 
a melyet Scossa Dezső Hevesvármegye ez idő 
szerinti fáradhatatlan tevékenységű kii. tan-
felügyelője szervezett, kinek kitűnő tanügyi 
adminisztrátori képességét sorban hirdetik tan-
kerületében az egymásután emelkedő kulturális 
intézmények. 

Ezen gazdasági ismétlő-iskolába olyan 50 
ismétlő - iskolaköteles leánygyermek vétetett 
föl, a kik mind paraszt-szülők gyermekei s e 
tanfolyamon oktatást nyertek: a mezei és 
kerti gazdaságból, zöldség- és gyümölcs-terme-
lésből, ezek aszalásából, konzervek előállításá-
ból, állattenyésztésből, életszükségleteiknek leg-
inkább megfelelő női kézimunkából, háztartási 
dolgokból, nemkülönben oktatva lettek a gyer-
mekápolásra stb. heti 2, — az egész tan-
éven át 52 tanórában specziálisan az egri 
viszonyokat szolgáló és a helyi körülményeket 
kiaknázó tanterv szerint. A közismereti tár-
gyakat pedig külön tanórákban két állami 
elemi iskolai tanítónő adta elő. A jövő 
1901/1902. tanévben ezen ismétlő-iskola már 
két szaktanítónő vezetése mellett két tan-
osztály lyal fog működni. 

Ezen ismétlő-leányiskola mint ilyen a leg-
első f.z országban és így úttörő előőrse az 
utána következőknek. Életrevaló czélzata az-n-
ban máris országos vi zhangot keltett, űgy 
hogy a vallás és közoktatásügyi minister 
tervbe vette ennek mintájára az úgynevezett: 
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paraszt-gazdasági leányiskolák országos szerve-
zését és Budapesten tanítónők részére külön 
szaktanfolyam rendezését. 

Hogy az első paraszt-gazdasági ismétlő-
leányiskola Hevesmegyében született meg, az 
csak logikus következménye a természetes 
rendnek; hiszen édes testvére: a gazdasági 
ismétlő-fiúiskola tulajdonkép itt született; 
Halász Ferencz ministeri osztálytanácsos Heves 
vármegye volt kir. tanfelügyelője által — ki 
a legmesszebbmenő akcziót fejti ki a gazda-
sági ismétlő-iskolák szervezése körül — itt 
vettetett föl ez eszme, itt öltött az magára 
testet, itt ringott bölcsője és innét indult 
országos hódító útjára. 

Hol születhetett volna tehát meg másutt az 
annyira nélkülözött édes leánytestvér is, ha 
nem itt Hevesmegyében ? Még csecsemő korát 
éli ugyan, de szerető szivek őrködnek bölcsője 
fölött, hogy nagygyá, erőssé fejlődjék, mint 
idősebb fivére, hogy aztán együtt, egyesült 
erő . el fejtsék ki áldásos tevékenységüket föld-
míves-népünk szellemi és anyagi gyarapodása 
érdekében. 

Miután ezen ismétlő-iskolák sikeres műkö-
désének biztosítására egyéb tényezők mellett 
szakképzett tanítók és tanítónőkre is van szük-
ségünk — helyénvalónak tartom, hogy e helyen 
szoljak arról, hogy miként óhajtanám a taní-
tók és tanítónők gyakorlati kiképzésének kér-
dését megoldani. 

A tanítók és tanítónők gyakorlati kikép-
zésére én a nyári nagyszünidőben rendezni 
szokott 4-hetes gazdasági tanfolyamokat nem 
tartom megfelelőnek, azokat teljesen beszün-
tetném, mert ezen tanfolyamok olyan időszak-
ban szoktak megtartatni, a mikor tulajdonkép 
minden más mezei munka szünetel és csak 
a gabona betakarodás és cséplés ideje van s 
így az oktatás majdnem kizárólag az elméle-
tiekre szorul, pedig ezen tanfolyamoknak 
éppen a gyakorlati útmutatás volna a czéljuk. 
Szerintem csak akkor felelnének meg ezen 
tanfolyamok czéljuknak, ha az iilető tanítók 
és tanítónők különböző időközökben, mikor 
a gazdaság különböző ágai üzemben vannak, 
illetve az egyes munkálatok folynak — hivat-
nának be 

Tanítóink és tanítónőink hála Isten ma már 
oly képzettek, hogy az elméleti ismeretek el-
sajátítása végett tanfolyamot hallgatniok nem 
szükséges. Az elméleti ismereteket szépen el-
sajátíthatják, ha beszerzik maguknak a meg-
felelő szakkönyveket és folyóiratokat. 

E kérdés teljes megoldását a tanító- és 
tanítónőképzőktől várom, úgy, hogy a tanító-
és tanítónőképzőből kilépő egyének az okszerű 
gazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteivel 

teljesen ellátva legyenek. Ez okból a tanító-
és tanítónőképzőknél rendes gazdasági szak-
tanítói állás volna szervezendő és egv minta-
gazdasági telep létesítendő, a hol a vidék 
összes terményei kultiváltatnának. Ha az évente 
rendeztetni szokott tanfolyamok költségei erre 
fordíttatnának, úgy pár év alatt az összes 
tanító- és tanítónőképzőnél keresztülvihető 
volna. 

A tanítónak arra, hogy gyakorlati gazda 
legyen, szüksége van még akkor is, ha nem 
vezet is gazdasági ismétlő-iskolát, mert a leg-
több tanítói javadalom jórésze még ma is 
földilletményből áll és így gazdálkodásra van 
utalva. Gyakorlati gazdasági ismeretekkel aztán 
a saját anyagi előnyére okszerűleg fogja kezel-
hetni földjét s nem fogja — mint sok esetben 
történik — poto n árért bérbe adni és a helyes 
gazdálkodásból származó haszon nem fog más 
felé vándorolni, hanem a tanító kamrájába jut. 

(Eger.) Szirmai Miksa. 

Tanítói nyugdíjtörvény a 
szomszédban. 

'A cseh tartománygyülés a minap egy javas-
latot fogadott el a tanítók fizetésének és 
nyugdíjának rendezésére; ennek következtében 
1903 január elsejétől fogva Csehország tanító-
fizetésekre és nyugdíjakra évenkint 11 millió 
koronával többet fog költeni, mint eddig. 
Most pedig, hogv e sorokat irom, az alsó-
ausztriai tartománygyülés előtt is egy új 
nyugdíjtörvényjavaslat fekszik; és mire e sorok 
megjelennek, valószínűleg már el is lesz fogadva 
a javaslat. 

Mivel a mi nyugdíjtörvényünk is a közel jövő-
ben fog revízióra kerülni, talán nem árt egy kis 
figyelemre méltatni az alsó-ausztriai javaslatot. 

E javaslat 40 évi szolgálat alapján adja meg 
az önkéntes nyugalomba vonulás jogát és a 
teljes nyugdíjat. De megengedi, hogy 60-ik 
évét elért tanító, ha legalább 35 beszámítható 
szolgálati éve van, nyugalomba mehessen a 
nélkül, hogy szolgálatra való képtelenségét ki 
kelljen mutatnia. 

A szolgálati idő nem egy bizonyos korévtől 
számíttatik (mint például nálunk a 21-től); 
hanem egyszerűen beszámítják mindazt az időt, 
mehet a tanító a tanítói oklevél megszerzése 
után nyilvános iskolákban való tanítással töl-
tött, sőt az oklevél megszerzése elótt való 
esetleges szolgálati időből is beszámítanak 
— legföljebb — két évet. 

A nyugdíj alapját képezik: a teljes évi fizetés, 
a korpótlékok, a működési pótlékok, a „kiegészítő-
pótlék" („Ergánzungs-Zulage", nálunk isme-
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retlen) és a lakásbér-átalány fele. A hol termé-
szetben való lakása van a tanítónak, ott az 
illető helyi viszonyokhoz képest megállapított 
lakásbérösszegnek a felét számítják be. A 
nyugdíjösszeg — 40 évi szolgálat után — 
semmiesetre sem lehet kevesebb 800 koronánál, 

A tanítók következő módon járulnak hozzá 
az oiszágos tanítói nyugdíjpénztárhoz (Landes-
Lehrerpensionseasse). Minden tanító a nyug-
díja alapjául beszámítható illetményei után 
(tehát lakásbér átalányának fele után is) éven-
kint 2 7* százalékot fizet. (Eddig 2% volt a 
tanítók hozzájárulása és most a tanítók egy 
része zúgolódik a félszázalékos emelkedés 
miatt. Pedig Csehországban 3 százalékra emel-
ték a hozzájárulást; igaz, hogy ott a fizetést 
is szépen emelték.,) Alapdíjról, mely nálunk az 
első évi fizetés 5 százaléka (a székes fővárosi 
tanítókra nézve az első évi fizetés 10 százaléka) 
az alsó-ausztriai javaslatban szó sincs. Nem 
ismeri ez a javaslat a fizetésemelkedés esetén 
való levonást sem, mely nálunk 50 százalék (a 
székesfővárosiakra nézve 30 százalék). 

Minthogy a tanítók hozzájárulásából befolyó 
összeg nem elegendő a tartományi tanítói 
nyugdíjpénztár kiadásainak fedezésére, a tör-
vényjavaslat e pénztárnak még a következő 
jövedelmi forrásokat adja: (28. §.) 

a) a tankönyvkiadásból a tartományra eső 
hasznot; 

b) a megüresedett tanítói állások interkaláris 
jövedelmeit, a mennyiben azok nem az elhalt 
tanító örököseit illetik és a mennyiben nem 
fordíttatnak a helyettesítés költségeire; 

c) az iskolai hatóságok intézkedései követ-
keztében befolyó büntetés-pénzeket. 

A még ezenfölül is mutatkozó szükségletet 
a tartományi alapból fedezik. Tehát míg nálunk 
az állam meghatározott összeggel járul az 
országos tanítói nyugdíjalaphoz, addig Alsó-
Ausztriában a mutatkozó szükséghez képest 
csökken, vagy emelkedik a közjövedelmekből 
való hozzájárulás. 

A nyugdíjra való jogosultság — munka-
képtelenség esetén — 10 évi szolgálat után 
kezdődik és pedig a beszámítható összeg 
40 százalékával, mely, azután évenkint 2 szá-
zalékkai emelkedik. (Ügy, mint most nálunk.) 
A megkezdett év, hat hónapon túl, egész évnek 
számíttatik. 

Tíz évnél rövidebb szolgálat után munka-
képtelenné vált tanítónak végkielégítés j á r ; 
még pedig: öt évnél rövidebb idei működés 
után az összes beszámítható illetmények más-
félszerese, öt éven túl terjedő működés után 
az összes beszámítható illetmények kétszerese. 

Azonban bármely rövid szolgálati idő után 
— tehát a tényleges tanítói működés megkez-
dése után azonnal — joga van a tanítónak 
nyugdíjra, ha tanítói hivatásának teljesítése 
közben vált munkaképtelenné. Öt évi szolgálat 
után pedig akkor, ha betegség vagy nem ön-
maga okozta testi sérülés következtében vált 
munkák épteleané. E két esetben a tanítót 
ohan nyugdíjösszeg illeti meg, mint a milyen 
megilletné, ha már 10 éve szolgált volna. 

Ha a 35 évig szolgált 60-éves tanító önként 
nyugalomba vonul, a nyugdíjügyeket intéző 
bizottság a 35 évi szolgálat után esedékes 
hányadot (90Vo) belátása szerint fölemelheti 
egészen 100%-ig. 

A tanító özvegye, ha félje 10 évnél rövidebb 
ideig szolgált, férjének egy félévi fizetését 
kapja végkielégítésül. Ha azonban a 10 évnél 
rövidebb ideig szolgált tanító állandó nyugdíj-
jogosultsága (a fönt említett esetek alapján: 
szolgálat közben bekövetkezett baleset stb.) 
elismertetett, akkor özvegyét is azok a jogok 
illetik meg, melyek megilletnék, ha férje leg-
alább 10 évig szolgált volna. 

Ha a férj legalább 10 évig szolgált (vagy 
nyugdíjhoz való jogosultsága rövidebb szolgá-
lati idő után is megállapított), akkor az özvegy-
nek a férj nyugdíjba beszámítható összes 
illetményeinek 40 százaléka jár, mint özveg\i 
nyugdíj. De ez a: özvegyi nyugdíj nem lehet 
kevesebb évi 600 koronánál. 

A tanító árváinak egyenkint az özvegyi 
nyugdíj Vő részének megfelelő nevelési illet-
mény jár. (Az összes árvák illetményei azon-
ban nem haladhatják meg az anyjuk nyug-
díjának összegét.) Az árvák 24-éves korukig 
kapják a nevelési segélyt. Ha a leányárva 
22. évének betöltése előtt férjhez megy, akkor 
két évi nevelési segélyét egyszerre kapja meg 
és további jogosultsága a segélyre megszűnik. 

Az elhalt tanító után a tartományi nyugdíj-
pénztár három havi fizetésének — ha nyug-
díjazva volt, három havi nyugdíjának — meg-
felelő összeget fizet temetkezési járulék czímén 
az elhalt özvegyének, vagy örököseinek, vagy 
pedig (a tartományi iskolatanács beleegyezésé-
vel) annak az egyénnek, a ki bebizonyítja, 
hogy az elhunytat ápolta és eltemettette. 

A szomszédságbeli törvényjavaslatnak (ma 
már talán törvénynek) ezeket a főbb intézke-
déseit tartom figyelemre érdemesnek. Össze-
hasonlításokat tenni a mi törvényünkkel és a 
mi tervezeteinkkel nem szándékozom. 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

e£>f <3® — 
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Képek a tanító-világból. 
Együtt ültek az asztalnál mind a négyen: 

apa, anya, leányuk és a Laczi gyerek, a diák. 
Ez valami érdekeset olvasott a régi történe-
tekből; nagy figyelemmel hallgatták. Az öreg 
el-elmélázott a fia okos arczulatán, közbe-közbe 
nagyot sóhajtott. Végre is nem bírta tovább, 
öreg könyek borították el a szemeit s letörölte 
az eke szarvától kérges tenyerével. Az anyjuk 
intett a szemével, hogy ne! — ő erősebb akart 
lenni, pedig ha rá gondolt, neki is olyan sír-
hatnékja volt. Csak ketten tudták a titkot, 
még akkor határozták el rá magukat, mikor 
tavaszszal a kis ugaron szántottak újra a buza 
alá, mert az őszi vetést kipusztította a sáska... 
Laezi azt hitte, hogy az apja örömében könyezik, 
nyájasan megsimogatta az őszülő fürtjeit; máskor 
is úgy szokott. A nénje meg őt csókolta fül-
tövön. Szerető jó testvérek voltak. Már a 
napokat is kiszámították, mikor Lacii a reve-
rendát felhúzza, a mikor fölszentelik, s aztán 
a fizetésének legalább a felét minden hónapban 
haza küldi az édes szüleinek. A nénjének vesz 
szép, de nem uri ruhát, nem, minek az? — 
olyan iparos formájút, beadja valami intézetbe, 
a hol megtanul varrni, kötni, hogy aztán ha 
plébánossá segíti az Isten, magához vehesse 
gazda'sszonynak. Azok lesznek csak aranyos 
napok! Akkor fog csak olvasni úgy esténkint 
nagyon-nagyon szépeket, a mikről eddigelé ő 
is csak úgy félfüllel hallott. Az apja úgyis 
szeret gazdálkodni, — a birtokot ő fogja gon-
dozni, ha kedve telik benne; ha pedig elfárad, 
olyan nagy-nagy karosszéket csináltat neki, 
abba ül le hosszúszárú pipával, de nem olyan 
háromkrajczáros rossz kapadohányt szí ám, mint 
ma hanem valódi török dohányt! Az édes-
anyjának megvesz egy nagy imádságos könyvet, 
kettős kapocs lesz rajta ezüstből, ha mindjárt 
húsz forintba kerül is, hogy vasárnaponkint 
azzal menjen a templomba. 

így végezték azt el Laezi meg a nénje 
egymás között, de titokban, nehogy az öregek 
megtudják, mert akkor nem lesz olyan örömük, 
ha előre tudják. De azért Laezi is elárulta az 
apjának, a mit az anyjával tervez, a nénje meg 
az anyjának, a mit az apjával tervez. Persze 
egymás között játszották az ártatlant, mintha 
mindketten megtartották volna a szavukat. 
Es a szegény öregek oly odaadó örömmel 

dolgoztak éveken át, csakhogy gyermeköket 
kitaníttathassák. Az gondolták, majd meg-
húzhatják magokat mellette késő vénségükre.... 

— Hát János bátyám, mikor viszi a gyereket ? 
— Nem viszem mán én tekintetes Uram! 
A tekintetesnek szólított városi jegyző úr 

nagyot nézett a bús arczú beszélőre. — Hát 
hogy lehet az ? kérdé megütközve. 

— Csak úgy tekintetes Uram, hogy a pere-
pandiába adom a fiamat. Már nem bírom a 
költséget. A diplomát, azt itthon is megszerez-
heti, nem kerül pénzbe, itt van a perepandia 
helyben. 

— Ejnye, János bátyám, enyje! enyje! Ez 
nagy kár! mondom, ez nagy kár! Az a gyermek 
már öt gimnáziális osztályt végzett, minden 
osztályban első eminens volt. Terringettét! 
Persze-persze, ha nincs költség, nincs ismeretség, 
hogy a teher meg lenne könnyítve. 

Mikor azután eljött a beiratás ideje, meg 
kellett volna mondani a határozatot Laczinak, 
de ki mondja meg? Ki vágja ketté legszebb 
reményeinek, ábrándjainak aranyos fonalát ? ! 

Végre is a jegyző urat kérték föl a lelep-
lezésre. S hogy Laczi egy szép napon, mint 
a szünidő minden más napján némi zsebpénz 
érdekében ott körmölt a jegyzői iroda aszta-
lánál, megtudta a titkot, a mit öreg szülei még 
a tavaszi szántáskor végeztek el. 

Ne búsulj ám azért öcsém! A tanító 
is ember, még pedig tisztességes ember, a 
hazának nagy szolgálatokat tesz, mert ő neveli 
a leendő polgárokat. 

— De a szüleim! . . . . 
— A szüleid! hát hiszen, ha az oklevelet 

megszerzed és állást kapsz, azonnal magadhoz 
veheted őket, még hamarább nyújthatsz nekik 
segélyt, mintha pap lettél volna. 

i Nagy nehezen belenyugodott. 
A képezdében mindig az elsők között volt. 

Még stipendiumot is kapott. Szerették a tanáiai, 
mert szorgalmas, jó magaviseletű, vallásos, 
tisztelettudó, egyszóval: igen derék ifjú voit. 

A városi iskolánál éppen tanítói állás jött 
üresedésbe, a hogy a képesítőt letette. Ki lehe-
tett volna más a szerencsés, mint ő, a helybeli. 
Jó fizetés volt az állással egybekötve, abból 
tellett volna az öregeknek is. A pályázatot 
csak úgy pro forma írta ki az iskolai hatóság. 

Egész karaván látogatta meg a várost a 
rövid terminus alatt. A hogy az egyik pályázó 
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távozott, új kopogott az iskolaszéki tagok 
ajtaján, becses támogatásukat kérve. Akadt 
ugyan egyik-másik, a ki a voks-át elígérte, de 
azért a számsúly, az Laczi mellett állott. 

A választási nap előtt levelet kap az elnök, 
a városi jegyző, melyben az alispán arra kéri 
föl, hogy volna neki egy haszontalan rokona, 
a kit, mivel tanulni nem akart, a tanítói pályára 
adott, — támogatná őt, hogy a városnál hir-
detett tanítói állást elnyerhesse. 

Alispán — jegyző! Ez parancs! 
Dehogy tetszett a dolog! Vette a kalapját, 

hogy felkeresse a képezdei igazgatót. Az ilyes 
tanítói ügyekben az iskolaszék határozata az 
ő szava szerint szokott megesni. Legalább 
sikerül, és moshatja a kezét. Nem is kellett 
soká'g keresnie, az utczán találkozott vele. 

— No jegyző Uram, baj van! Éppen hozzá 
tartok. 

— Baj ám a teringettét! De azért ő csak a 
maga bajára gondolt. 

Mindketten a belső zsebbe nyúlnak. 
— Nézze csak, mit kaptam a tanfelügye-

lőtől ! 
Elolvassa: „ Reménylem, hogy óhajomat 

teljesíteni fogja." 
— No nézze, én meg az alispántól kaptam 

hasonló felhívást. Mit tegyünk ? 
Tanfelügyelő — képezdei igazgató! Ez is 

parancs! 
Bizony a Laezi kibukott. 
— — — X.-ben lett nemsokára üresedés. 

Pompás ajánlatokkal fölszerelve s a képezdei 
igazgató társaságában személyesen vitte el a 
kérvényét. 

Hat hétre meg kapta a választ: „Az állást 
más nyerte el!" — Úgy történt a dolog, hogy 
az iskolaszék egyik tagjának volt egy állás-
nélküli tanítónő unokahuga, őt választották 
meg a — férfitanítói állásra. 

Egy évig otthon pauzáit. Ekkor a helybeli 
képezde gyakorló - iskolájánál lett üresedés. 
A tanfelügyelő fölterjesztette kinevezésre. Vagy 
két hónap múlva jött akinevezés, de megintelen 
nem Laczinak, hanem valami Sassi Andornak 
a ki annak révén, mert képviselő-választás al-
kalmával az apja különös érdemeket szerzett, 
az érdekelt képviselő ajánlatára előjegyzésben 
volt. Az akkori protekcziós időben megesett 
az ilyen! Talán ez az eset is okul szolgált 
arra a körrendeletre, a mit mostani ministerünk 
a protekczió ellen néhány éve kiadott. 

Hosszú-hosszú lenne elősorolnom a peches 
eseteket, mik Laczinkat érték. 

Beállott a városnál diurnistának. A harmadik 
évben valami 300 frtos állásra próbált szerencsét. 
Ma, 15 év után is azon nyomorog, még a 
400-as javítást is alig birta kieszközölni; ott 

nyomorog eltemetve a világtól, megfosztva haj-
dani édes ábrándjainak teljesülésétől, hogy öreg 
szüleinek szive szerint meghálálhassa, a mit érte 
áldoztak. Még az a szerencséje, hogy nénjét 
az Isten olyan aranyos jókedvvel áldotta meg, 
különben nem tudom, miként viselné el a 
keserűséget, ha látja, hogy az öregei is reggeltől-
estig robotolni kénytelenek, ha kenyér nélkül 
nem akarnak maradni. Mikor ő ezt az időt 
19—20 évvel ezelőtt olyan egészen másképen 
látta! Karosszék, tajtékpipa, török dohány, hát 
még az ezüstkapcsos nagy imádságos-könyv — 
mind csak puszta, füstbe ment terv maradt! 

— — — Mikor pedig ezt a históriát el-
mesélte, az egyik győztes kolléga azt a lakonikus 
megjegyzést koczkáztatta meg: hja, nem szü-
letett szerencsés órában! 

Én pedig azt jegyzem meg végezetül: Igazi 
érdem! jöjjön el a te országod, hogy bevihesd 
a magyar haza összes iskoláiba a népnevelés 
fölvirágzásának legbiztosabb eszközét: a hivatás-
szeretetet. 

(Kistelek.) Váczy István. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Miletics János 

oszlopi róm. kath. plébánosnak a ki az oszlopi 
róm. kath. felekezeti el. isk. újraépítéséhez 
5332 koronát adományozott; özv. Szaplonczay 
Pálnénak, a ki a dragomérfalvi áll. isk.-nál a 
szőnyegipamak a földmíves nép között való 
terjesztése s értékesítése körül kiváló buz-
galmat fejt ki. 

Kinevezte: Cserey G-yula breznóbányai áll. 
polg. isk. s.-tanítót, Dezső Lajos oki. polg. 
isk. tanítót és Papp Gyöivy kispesti áll. el. 
isk. tanítót a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába tan-
felügy előségi tollnokká; Küzdy István, Mirtse 
Lajos és Földi Jenő tanfelügyelőségi tollno-
kokat, valamint Gönczi Ferencz áll. isk. 
tanítót a X. fiz. oszt. 3. fokozatába kir. s.-
tanfelügyelőkké; Firbás Nándor tanker. főigaz-
gatósági tollnokot a szegedi I. ker. áll. polg. 
isk.-hoz a X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá; Salamon 
Gyula oki. tanítót a bajkai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Terebessy József oki. tanítót 
a mihálkai áll. el. népisk.- hoz r. tanítóvá; 
Winkler Antal, Beyerle János, Holczinger 
Mihály és Sprenger Gizella oki. tanítókat, ill. 
tanítónőt a csőszteleki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónővé; Hcdmágyi Samu oki. 
tanítót a mezőtelegdi áll. el. népisk. hoz r. 
tanítóvá; Demeter László oki. tanítót a susai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Oláh Józsa 
oki. tanítónőt a bethlenszentmiklósi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Mader Zsigmond 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3-5. szám. 

hódmezővásárhelyi áll. polg. isk. tanítót ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; 
Ctuppay Lajos kismartoni áll. polg. isk. h.-
tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s. tanítóvá; S pos Károly oki tanítót a kolozs-
gyulai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ben-
czédy Erzsébet oki. tanítónőt az alsósimén-
falvi áll. el. népisk.- hoz r. tanítónővé; Dallos 
Elek új-szent- annai közs. polg. isk. tanítót a 
csongrádi áll. polg. fíúisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá; Dadej Yincze oki. tanítót az 
aranyidkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Tittelné-Jakab Lujza oki. kisdedóvónőt a szerb 
párdányi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Szeitl Ida oki. tanítónőt az apai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Jung József, Nocker 
Péter, Ha'bhuber József, Betzler György, 
Somogyi Amália és Betzlerné-Tirczka Émilia 
oki. tanítókat, ill. tanítónőket a károlyfalvi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanító-
nőkké; Zabojszky István, Zabojszkyné-Bach 
Margit és Harangozó Júlia oki. tanítót, ill. 
tanítónőket a majláthfalvi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónőkké és az igazgatói 
teendők ellátásával Zabojszky Istvánt bízta 
meg; Kiss Endre oki. tanítót a badalói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Schwarcz Ida és 
Kleintr Laura oki. tanítónőket a nagy-tere-
miai áll. el. népisk.-hoz tanítónőkké; Lerchen-
feld Irén oki. tanítónőt a héderfájai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Molitoris Erzsébet 
oki. tanítónőt a zólyomi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Bucskó Gizella oki. óvónőt a 
nagyszénási áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Szanter János és Szimics Aranka oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a kis-szt.-péteri áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Zom-
bory Ilona oki. tanítónőt a békás-megyeri áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szabó Szeréna 
UKI. tanítónőt a világosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Kempl György újvidéki áll. polg. 
isk. h. tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Krippendörfer Alajos és 
Selmeczy Erzsébet oki. tanítót ill. tanítónőt 
a gyalári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Vincze István oki. tanítót a 
kalota szt.-királyi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá ; Bál Dénes oki. tanítót a kajántói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Heczke Pál oki. 
tanítót a vadu dobrii áll. el. népisk.- hoz r. 
tanítóvá; Szűcs Jenő oki. tanítót a bádoki 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fédor Irén 
oki. tanítónőt a lupényi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Kocsis Mihály csorgrádi áll. polg. 
isk. h. tanítót a német-palánkai áll. polg. isk.-
hoz a XI. fiz. oszt-ba s.-tanítóvá; Mahday 
Károly oki. tanítót a magasfoki áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Hermann Júlia oki. 

tanítónőt az albertfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Gaál Pál és Jenőffy Margit oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a nagyalmási áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Wédel 
Lujza oki. kisdedóvónőt a nagykerekii áll. 
kisdedóvodához; Babinetz Anisett oki. taní-
tónőt a szántói áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Jurchesku Mihály oki. tanítót a veren-
dini közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Oroszy 
Sándor oki. tanítót a kovrágy-gonczágai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; az új szent annai 
áll. polg. isk.-hoz Szabó Béla és Szántó Péter 
új-szt.- annai közs. polg. isk. tanítókat a X. 
fiz. oszt.-ba r. tanítókká, Bérczy Lajos új-szt.-
annai közs. polg. isk. tanítót pedig a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá, egyszersmind Szabó Bélát 
az igazgatói teendőkkel megbizta; Keszthelyi 
István, Nikolics Zsigmond és Keszthelyiné-
Nyuli Etelka oki. tanítókat, ill. tanítónőt a 
plosiczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónővé; Grill János és Grillné-Steiger 
Erzsébet oki. tanítót, ill. tanítónőt a lazonyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; 
Miletich József és Tari Anna oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a siklósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé; Szakács István és Biró Jenő 
oki. tanítókat a hadadi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká és az igazgatói teendők ellátásával 
Szakács István tanítót bízta meg; Arthold 
Erzsébet oki. tanítónőt a szegvári áll. el. isk.-
hoz; Tőkés Gyula és Steiger Margit oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a szilágy-sámsoni áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Kovács József 
oki. tanítót az aranyos-rákosi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Biró Gyula balassa-gyarmati áll. 
segély, közs. polg. isk. h.- tanítót a pásztói áll. 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt. s.-tanítóvá; 
Veress Katinka oki. tanítónőt a volcsőki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Magyar György 
és Albert Károly oki. tanítókat a maksai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká; a békés-csabai 
áll. polg. isk.-hoz Donner Lajos, dr. Krammer 
Nándor és Fábry Géza békéscsabai közs. polg. 
isk. tanítókat a IX. fiz. oszt. 3. fok., Vidovszkyné-
Kiss Lujza ottani polg. isk. tanítónőt pedig a 

X. fiz. oszt. 3. fok. r. tanítókká, ill. r. tanítónővé, 
Haán Emma ottani polg. isk. munkatanítónőt 
a XI. fiz. oszt. 3. fok. s.-tanítónővé s Donner 
Lajos tanítót az igazgatói teendőkkel meg-
bízta; Pogorisky Pál oki. tanítót a garbócz-
bogdányi áll. el. népisk. hoz tanítóvá; Gardos 
Miklós és Szentmihályi Anna oki. tanítót ill. 
tanítónőt a tavarnai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé; Balt Sándor oki. polg. 
isk. tanítót a szigetvári áll. polg. isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt. s.-tanítóvá; Wazek Antal mis-
kolczi áll. polg. és felső keresk. isk. h.-tanítót 
oki. felső keresk. isk. tanárt ugyanezen 
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hoz a X. fiz. oszt. r. tanítóvá; Biró Sándor 
kezdi vásárhelyi áll. polg. isk. h.-tanítót ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. dz. oszt. s.-tanítóvá; 
Krajasich János oki. tanítót a dombháti áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Jerfy Hermin 
pápai áll. polg. isk. b.-tanítónőt a magyar-
óvári áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
s.-tanítónő vé; Brunner János oki. tanítót a 
bártfai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szobosz-
lat i Mór balassa-gyarmati áll. segély, közs. 
polg. isk. r. tanítót ugyanezen isk.-hoz a IX. 
fiz. oszt. r. tanítóvá; Abt Vilma toidai áll. 
polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz -i 
XI. fiz. oszt. s.-tanítónővé; Zselívay János oki. 
tanítót a temeskutasi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Keltél József oki. tanítót a lupényi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Brósz János 
oki. tanítót a szepes-szombati á!l el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; líofmeiszter József oki. tanítót 
a hegyhátsaá'i áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Paulinyi Aranka oki. tanítónőt a sófalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; id. Buró Imre 
oki. tanítót a verbócz-chvojniczai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tauítóvá; Turzán György, Havranek 
János, Wengrifzky József, Micheh Róza, 
Miinek Matild és Wilhelmb Vilma oki. tanító-
kat, ill. tanítónőket a szakáiházi áll. el. nép-
isk-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké. 

Áthelyezte: Szánkási János biharvármegyei 
és Kis Pál János baranyavár megyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokokat saját kérelmükre kölcsö-
nösen ; Dorner Rezső dombháti áll. el. isk. 
tanítót a siklósi áll. el. isk-hoz; Kovács Ida 
völcsöki áll. el. isk. tanítónőt a hadadi áll. el. 
isk.-hoz; Kovács Sándor mezőtelegdi áll. el. isk. 
tanítót a szilágy-sámsoni áll. el. isk.-hoz és az 
igazgatói teendők ellátásával bízta meg; Morócz 
Etelka avas-vámfalui áll. el isk. taníiónőt a 
szegvári áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Bábics 
Jozefa héderfájai áll. el. isk. tanítónőt a 
magyar-gyerő-monostori áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Kardos Ignácz szegzárdi áll. 
segély, közs. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a német-palánkai áll. polg. fiú- és 
leányisk.-hoz és egyszersmind az igazgatói 
teendőkkel megbizta; Kecskeméíhy László és 
Kecskeméthyné-Barabás Margit sjyalári áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a mezőbándi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Ungcáry Berta 
alsó-siménfalvi áll. el. isk. tanítónőt a tököli 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; C'ementis 
Zsigmond baróthi áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a zólyomi áll. polg. 
isk.-hoz; Bépay Pál mihálkai áll. el. iskolai 
tanítót az ördög-porubai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Csay József magasfoki áll. el. 
isk. tanítót a felső-raksi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Jancsó Gábor beszterczei áll. 

segély, közs. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a baróthi áll. polg. iskolához; 
Fetzer Ferencz puszta nagy-daádi áll. el. isk. 
tanítót a zimbrói áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Lörinczy Dezső és Bicsérdy János 
fogarasi áll. polg. isk. r. tanítókat jelenlegi 
minőségükben a dicső-szent-mártoni áll. polg. 
isk.-hoz; Bolgár József zólyomi áll. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a szegzárdi 
áll. segély, közs. polg. isk-hoz; Kramer Gyula 
pásztói áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a békés-csabai áll. polg. isk. hoz; 
Koéhlcrné Ertl Aranka magyar óvári áll. polg. 
leányiskolái r. tanítónőt jelenlegi minőségében 
a pápai áll. polg. isk.-hoz; Windisch Hilda 
tököli áll. el. isk. tanítónőt a budafoki áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Szeiler Miklós 
saághi áll. el. isk. tanítót a szakáiházi áll. 
el. isk.-hoz az igazgatói teendők ellátásával 
megbízva; Forstmayr Irma apai áll. el. isk. 
tanítónőt a temes-szt.-andrási áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Weszely Ferencz német-
párdányi áll. el. isk. tanítót a medves ruzsicska-
telepi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Veress Károly és Veressné- Mérai Emma 
balázsfalvi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítórőt a 
gyantai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében, az 
igazgatói teendők ellátásával Veress Károly 
tanítót meg bízva; Endes Klára felvinczi és 
Lörinczy Berta vargyasi áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen; Pilászy Margit breznó-
bányai áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a sátoraljaújhelyi áll. polg. isk.-
hoz; Puscter Jánost a brassói áll. felső keresk. 
isk.-hoz szolgálattételre berendelt polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a miskolczi 
áll. polg. és felső keresk isk. hoz; Várossy 
Mihály pásztói áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a homonnai áll. segélyz. 
közs. polg. és felső keresk. isk.-hoz; Molnár 
András poklosteleki áll. el. isk. taníiót a 
saághi áll el. isk.-hoz jelen minő-égében ;> 
Bene József halmii áll. felső népisk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a pásztói áll. polg. isk.-
hoz ; Herényi Bela áll. el. isk. tanítót a hatvani 
áll. el. isk.-hoz; Villási Erzsébet békéscsabai 
és Makainé-Pelcó Valéria b.-csabai erzsébet-
hehi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Megerősítette: Bűnei Areti teregovai közs. 
el. isk. r. tanítórőt jelen állá-ában. 

Nyugdíjat utalványozott: Mutter János 
baksai munkaképtelen közs. tanító részére évi 
740 koronát; Tavali Ferencz szilvási elaggott 
róm. kath. tanító részére évi 880 koronát; 
Muntean Simon kürpödi munkaképtelen g. kel. 
tanító részére évi 280 koronát; Filimon Miklós 
lományi munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 300 koronát; Popovici János nagy-szebeni 
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munkaképtelen polg. isk. tanító részére évi 
1000 koronát; Barla Szabó Dániel csehi 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 580 
koronát; Hintia Miklós sebeshelyi munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 320 ko-
ronát; Steneasa György szent-erzsébeti munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 380 ko-
ronát; Bucur János lámkeréki munkaképtelen 
g. kel. tanító részére évi 440 koronát; Sureán 
Miklós keresztény-szigeti munkaképtelen gör. 
kel. tanító részére évi 340 koronát; Schneider 
Márton fazekasbodai munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 700 koronát; Kontor Mihály zala-
egerszegi el. isk. munkaképtelen áll. tanítónak 
évi 1060 koronát; Weisz Izidor kalocsai munka-
képtelen izr. isk. tanítónak évi 800 koronát. 

Segély-, ill. gyánipénzt utalványozott: 
néhai Ludaser János nyug. pátyodi róm. kath. 
volt tanító özv., szül. Merk Terézia részére 
évi 300 koronát; Sábjányi Jenő jankováesi 
nyug. volt róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Dobokai Mária részére évi 450 koronát; néhai 
Szieb Frigyes volt felső-segesdi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Koltay Francziska részére 
évi 638 koronát; Csorán Áron abrudbányai 
nyug. g. kel. tanító özv., szül. Zsida Teréz 
és Pomliliu nevű árvája részére évi 408 korona 
33 fillér; néhai Ginzberger Manó nyug. gyula-
fehérvári izr. tanító özv,, szül. Lázár Katalin 
részére évi 480 koronát; néhai Alexi Jakab 
szakácsi nyug. volt gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Verdes Flóra részére évi 300 koronát; 
Földes (Fürst) Henrik s. tarjáni izr. tanító özv., 
szül. Lang Risának árvájának 723 kor. 33 fillért. 

Árvaházba való fölvételét e l rendel te : 
néh. Vajda István volt mákói áll. el. isk. 
tanító Endre nevű árvájának a hódmezővásár-
helyibe ; néh. Sehwarcz Miksa volt bolesói 
nyug. izr. tanító Rézie és Szilvia nevű árvák-
nak a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. M. Béregh. A Tanítók Háza gyufája és 

szappanja a központi raktárban (Láng M. A. 
és Társa, Budapest, VI., Lázár-utcza 12. sz.) 
rendelhető meg. — Valentényi Gy. Modor. 
A Tanítók Házával kapcsolatos középiskolai 
intemátusról ez idő szerint még semmi bizo-
nyosat sem Írhatunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk fel. szerkesztője visszaérkezett 

külföldi utazásából s a jövő számtól kezdve 
átveszi a lap szerkesztését. A távolléte alatt 
nevére érkezett levelekre is csak most vála-
szolhat. 

— Yilág folyása. Dél-Afrikából az angol 
fővezér egy proklamácziójának hire érkezett 
Európába. E proklamáczióban Kitehener lord 
örökös száműzetéssel és ingó, ingatlan vagyo-
nuk elkobzásával fenyegeti meg mindazokat 
a búr parancsnokokat, a kik szept. 15.-ig meg 
nem adják magukat. Az angol lapok nagyon 
ujjonganak e proklamáczión, de búr körökből 
azt jelentik, hogy Kitehener legújabb prokla-
mácziójának az a hatása lesz, hogy a búrok 
ellenállása csak erősödik s az egész Fokföld 
lakossága és a natáli hollandusok is föl fognak 
lázadni. Krüger elnök a minap újra tanácsot 
tartott az Európában időző búrokkal. A tanács-
kozás eredményét titokban tartják ugyan, de 
annyi kiszivárgott mégis, hogy a tanácskozás 
tárgya az Anglia részéről közvetett úton föl-
ajánlott békeföltételek voltak. A tanácskozás 
végén Krüger kijelentette, hogy most már sok-
kal több reménye van a győzelemre, mint hat 
hónappal ezelőtt. „Egész Dél-Afrika szabadsága 
fog kisarjadni e vérár adatból", mondta később 
egyik látogatójának. Bár még bizonyosat nem 
tudni, de a nemzetközi búr-szövetség vezető-
sége meg van győződve, hogy odalenn a 
harcztéren valami váratlan fordulat történt 
a búrok javára, a mire ők maguk sem számí-
tottak. Nem lehetetlen, hogy a kafferek, a kik 
amúgy is gyűlölik az angolokat, föllázadtak. 
Egy jelentés szerint 15 ezer búr harczol 
25Ó.000 angol ellen, de az angolok kisebb-
nagyobb csapatokban szét vannak szórva egy 
olyan nagy területen, a melynek hossza körül-
belül 1200, szélessége 900 kilométer; e mellett 
pedig e csapatoknak összesen 2000 kilométer 
hosszú vasúti vonalat kell őrizniök. Ez az oka i 
annak, hogy ez a nagyszámú angol sereg miért 
nem tudja még mindig leverni a búrok 
15.000 főnyi seregét. 

— Zsilinszky Mihály államtitkár mellszob-
rának mintázását most fejezte be Stróbl Alajos 
szobrásztanár. Az első bronzba öntött szobrot 
a budapesti epreskerti művésztelep parkjában 
állítják föl. 

— A brassóniegyei ág. hitv. ev. egyház-
megye folyó hó 6.-án tartotta ez idei köz-
gyűlését, a melyen Molnár Viktor min. taná-
csos, egyházmegyei felügyelő és Masznyik 
Gyula h. főesperes elnökölt. A közgyűlést 
ezúttal legelőször a csángó nép fészkében, 
Hosszufalun tartották meg a lakosság rend-
kívül élénk érdeklődése mellett. A templomot 
és környékét fenyőkkel, fenyőgalylyakkal, virá-
gokkal és nemzeti lobogókkal gyönyörűen 
földíszítették. A felügyelő bevonulásakor a 
templomban csángó leányok álltak sorfalat és 
virágokat szórtak eléje. Á közgyűlés leglénye-
gesebb tárgya a kérvénynyel megtámadott fő-
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esperesválasztásról szóló jelentés volt. A meg-
választott jelölt leköszönvén, a közgyűlés újabb 
választást rendelt el. Bankettet is rendeztek 
Molnár Viktor felügyelő tiszteletére, a kinek 
a brassómegyei kultúra és különösen a csángó 
nép jóléte érdekében kifejtett tevékenységét 
ünnepelték. Ebéd közben Páter Samu föld-
mívelő a csángó nép nevében beszéd kíséreté -
ben ezüst serleget nyújtott át Molnár Viktor-
nak e fölirással: „Szivünk a Tied!" 

— A Magyar Tanítók Naptárának 1902. 
évi folyama a közelebbi napokban kikerül a 
sajtó alól. Első ezikkét („Nemzeti népoktatás") 
a tanítóság igaz barátja: Halász Ferenez 
min. oszt.-tanáesos írta. Minden tanítót közel-
ről fog érdekelni a naptár Tanácsadójának 
ama közleménye, mely a tanítók tanuló fiai 
és leányai számára a különféle intézeteinél 
fönnálló kedvezményeket hivatalos adatok alap-
ján tárgyalja. Ez az oka annak, hogy Naptá-
runkat az idén a szokottnál előbb jelentetjük 
meg, hogy még az új iskolai év beállta előtt kar-
táriáink ebből tájékozást meríthessenek. Ugyan-
csak a Tanácsadó rovatban közöljük a b. Htrsch-
alapítvány rendelkezéseit és a névmagyarosításra 
vonatkozó tudnivalókat. Napiárunk ezúttal 15 
érdemes magyar tanító életrajzát és arczképét 
is közli. Megrendeléseket (a naptár ára 80 f., 
postaköltség 20 f. = 1 K.) már most is el-
fogad az Athenaeum r. t. kiadóhivatala (VII., 
Kerepesi-út 54. sz.). 

— Az elhagyatott gyermekek tartása. 
A hét éven alul levő s elhagyatott gyermekek 
eltartása ügyeben körrendeletet intézett a 
belügy minister az összes törvényhatóságokhoz. 
Megemlíti a minister, hogy az országos beteg-
ápolási alap terhére ápolt gyermekek száma 
annyira megszaporodott az utóbbi időben, 
hogy a költségek az alapot teljesen kimerítik. 
Ennek pedig a minister szerint — az az oka, 
hogy a hatóságok a gyermekeknek elhagyatottá 
nyilvánításában nem eléggé gondosak és szigo-
rúak. A minister, a baj megszüntetése czél-
jából, utasítja a törvényhatóságokat, hogy, ha 
cseléd a gyermek anyja, vizsgálják meg a 
keresetét s határozzák meg, hogy mennyivel 
képes hozzájárulni a gyermek föntartásához 
és figyelmeztetni kell őket, hogy a törvény-
telen gyermek apja ellen bírói úton érvénye-
síthetik a követeléseiket. Kívánja továbbá a 
minister, hogy a törvényhatóságok állapítsák 
meg a szülők, nagyszülők stb. keresetét s ha 
az egyenlő a rendes napszámmal, mondják ki 
az arányt, a melylyel a gyermek föntartásához 
hozzájárulni tartoznak. A munkára és keresetre 
való képtelenséget csak közhivatalbeli orvos 
bizonyítványa alapján mondhatják ki. Végül 
kívánja, figyelmeztessék a községeket, hogy 

az elhagyatottság tárgyalására helyes adatokat 
szolgáltassanak, mert az eredmény jogkövetkez-
ményeit ők is viselik, mivel elsősorban ő reájuk 
hárul a hét éven alul levő elhagyatott gyer-
mekek eltartásának a kötelezettsége. 

— A magyarországi állami tanítók orsz. 
egyesületének elnöke fölhívja az összes ma-
gyarországi állami tanítókat, jelenjenek meg a 
folyó hó 18.-án délután 4 órakor Budapesten 
a magyar tanítók kaszinójában tartandó gyű-
lésen, melynek egyetlen tárgya anuak elhatá-
rozása lesz, mi módon vegyen részt a magyar 
állami tanítói kar az állami tisztviselők szept. 
hó 22.-én és 23.-án tartandó országos gyűlésén? 

— Hires emberek halála. A mult héten 
halt el a német császár anvja, Frigyes német 
császár özvegye és Eduárd angol király nővére 
hosszabb betegség után. — Az olaszoknak híres 
halottja Baratien Oresztesz tábornok, ki 61 évet 
élt és különösen ismeretes lett arról a nagy csatá-
ról, midőn az abessziniaiak Aduánál 1896-ban 
megverték. — A francziák közül meghalt Henrik 
orleánsi herczeg, a trónkövetelők családjából, 
ki főkép mint ázsiai utazó lett híressé és mert 
egyszer az olasz hadseregről gúnyosan írt, a 
jelenlegi olasz király öcscsével párbajt vívott. 
Még tiatal ember volt. — Belgrádból Csumies 
volt szerb ministerelnök halálát jelentik. Az 
elhunyt államférfi 1836-ban született s gim-
náziumi, majd egyetemi tanár is volt. 

— Nagy tanulmányút. Az állami felső 
nép- és polgári iskolai tanítónőképző (Erzsébet 
nőiskola) tantestülete és növendékei közül 
mintegy 70-en nagy tanulmányutat tesznek 
Dalmácziában. Szeptember 3.-án indulnak el 
Fiúméból a magyar-horvát tenger-hajózási tár-
saság „Villám" nevű kényelmes és villam-
világítással ellátott gőzösén, hol lakást és 
kosztot nyernek, meglátogatják az összes 
nevezetesebb városokat, továbbá a Kerka 
vízeséseket, Diocletian palotájának romjait, 
Lacroma szigetét, sőt Raguzából visszatérőben 
Polát is. A kirándulás összes költsége 120 
koronát tesz és az egész út 10 napra terjed. 
Vezető dr. Lázár Gyula képzőintézeti tanár. 

— Tanítóvá le t t katonatiszt. Szalafőn 
tanítóvá lett Fördös Kálmán honvédszázados. 
Általában kitűnő katonának tartották és pálya-
választása is csak nősülése végett történt. 
Különben Fördös képezdei növendék volt, még 
mielőtt a Ludovikába lépett volna. 

— A kassai Kazinczy-kör emléktáblával 
jelöli meg folyó hó 18.-án azt a ma is fönn-
álló házat, hol Kazinczy Ferenez Kassán leg-
először megszállott. Az emlékbeszédet Rákosi 
Jenő fogja tartani és az ünnepen résztvesz 
az ugyanekkor Kassán ülésező országos dalár-
szövetség is. 
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— ÍJj bábaképző-intézetet nyitnak a jövő 
hóban Pécsett a városi kórház-épületben, 
később azonban külön palotát állítanak szá-
mára, melyben a lelenczháznak is helye lesz. 

— Csempésző iskola. Az olasz - svájezi 
határon levő Mastianiában van egy leány-
nevelő-intézet melynek mintegy negyven növen-
déke mindennap átszokott rándulni Sfájczból 
Olaszországba. Nemrég egy vámőrnek föltűnt 
ez a rendes séta, kutatásokat eszközölt és 
kiderült, hogy valamennyi leánynak és tanító-
nőnek a zsebe tele van szivarral, dohánynyal, 
kávéval és egyéb csempészett árukkal. Mind-
nyájukat letartóztatták. 

— Magyar iinnep Amerikában. Anewyorki 
magyarok elhatározták, hogy a jelen év decz. 
8.-án, Kossuth Lajos amerikai partra szállásá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából emlék-
táblával jelölik meg az a helyet, a hol Kossuth 
partra szállott. 

— A legnagyobb magyar hitbizomány, 
az Eszterházy herczegeké, nem rég cserélt 
gazdát, Pál berezeg halálával átszállván a 
birtok Miklós herczegre. A soproni pénzügy-
igazgatóság a 82 millió koronára becsült 
vagyon után most 735.000 koroia örökösö-
dési illetéket rótt ki, azért ily keveset, mivel 
az örökösödési illeték a hitbizományra tíz éven 
belül már egyszer kirovatott és a törvény 
szerint ily esetben kisebb kivetési kulcsot 
kell alkalmazni. 

— Rövid hirek. A leolozsmegyei tanító-
testület a f. év I. felében az Eötvös-alap pénz-
tárába befizetett 46 r. tag 50 K. részesjegye 
után 460, 1 pártoló tag 20 K. részesjegye után 
10, 46 évdíjas r. t. tagsági díja fejében 96, 
összesen 566 koronát. Az évdíjas új tagok 
közül 13-an (kik jobbára gör. kath. isk. 
tanítók) Kozma Ferencz k r. tanácsos tan-
felügyek" nek a kolozsmegyei tanítókhoz intézett 
fölhívására léptek az Eötvös-alap tagjai sorába. 
Ebből is látható, hogy a kir. tanf. urak sokat 
— tehetnének az Eötvös-alap érdekében! — 
Egy hangverseny. Az algyógyi gazdasági tan-
folyamot hallgató tanítók folyó hó 4-én, az 
ottani magyar olvasókörrel közösen, hangver-
senynyel egybekötött tánczmulatságot rendez-
tek, s amak tiszta jövedelméből 53 korona 
60 fillért küldöttek a Tanítók Háza illetőleg 
Eötvös a^ap pénztárába, egv szülőtlen tanító-
árva részesjegyének megváltába czéljából. Nemes 
volt a czél. önzetlen a közreműködés, s így a 
fáradság sem maradt Isten áldása nélkül. Szép 
számban jelent meg az estélyen úgy Algyógy, 
mint Szászváros és Déva környékéről a szép 
és nemes czélt mindig támogatni törekvő 
intelligenczia. Midőn erről az ör rendetes ese-
ményről beszámolunk, azon óhajnak adunk 

kifejezést: bár mindegyik gazdasági s egyéb 
tanfolyamokat hallgató tanítói kis kör ragadná 
meg jövőben az alkalmat s gyarapítaná az 
elhagyott árvák javára a „Tanítók Háza" 
alapját! — Szent István-ünnepet tart aug. 
20-án a vas-farkasfalvi iskolás gyermekekkel 
Perényi János tanító, hogy a hazafias érzü-
letet ápolja. Az ünnepi beszédet ő maga 
mondja, s a község intelligencziájából többen 
megígérték közreműködésüket. — A Tanítók 
Háza gyufáját és szappanját Felső-Csallóköz 
részére Balhéim Károly somorjai kereskedő 
árusítja, a mire az ez ügyben buzgólkodó 
Sztankó Ferencz tárnoki kántortanító fölhívja 
kartársai figyelmét. 

— Gyűlés. A felvidéki magyar közműve-
lődési egylet 19-ik évi rendes közgyűlését 
f. hó 27.-én O-Tátrafüred fürdőben a gyógy-
teremben tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Szimkó Antal (Kuró) 30 f.; Cseh Imre 
(Dőr) 80 f..; Milotay Lajos (Albis) 50 f.; 
Frinniás Tivadar (Barlafaluban rendezett táncz-
mulatság jövedelméből) 10 K.; Stark Károly 
tanítójelölt gyűjtése Felső-Pera pusztán 1 K.; 
G-ajda Gyula, Lúgos (vizsgálati jutalomköny-
vek árának engedményéből) 1. K. 10 f. — 
2. Eötvös-alapra: hevesnagykunsági ev. ref. 
egyházmegyei tanítóegyesület 1901. évi ado-
mánya (bek. Kopasz S. pénztáros) 50 K.; 
Fabriczy S. (Gölniczbánya) 6 f. Átadtuk Selimidt 
Albin pénztáros urnák (VII. ker. Wesselé-
nyi-u. 54.) 

— Halálozások. Széles Károly nyug. tanító, 
ki Tisza-Szőllősön 27 és Fehér-Gyarmaton egy 
évig működött, augusztus 1.-én rövid bete-
geskedés után elhunyt. — Id. Herberth János 
nyug. kernyájai tanító élete 67. és tanítós-
kodása 38.-ik évében Csonoplyán augusztus 3. án 
meghalt. — Stra?ser Antal oki polg. iskolai 
s népiskolai tanító Szegeden folyó hó 11.-én 
váratlanul elhunyt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tarta lom : Péterfy Sándor. Schőn József. — 
Lakits Vendel. (S.) — A tanítói egyesületek reformja. 
I. Novoth István. II. SzolvlszJcy Rezső. — Paraszt-
gazdasági ismétlő-leányiskolák. Szirmai Miksa. — 
Tanítói nyugdíjtörvény a szomszédban. Somogyi 
Béla. — Szüiióra : Képek a tanító-világból. Váczy 
István. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry tíela. 
Segédszerkesztő: Góöz József, dr. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Kisfalu evangélikusai okleveles evang. tanítót 

keresnek iskolájukba. A tannyelv tót. Fizetés 600 
korona, lakáson és két kis konyhakerten kívül. 
A pályázatokat szept. 15-ig a háji ág. h. ev. lelkészi 
hivatalhoz kell intézni (u. p. Stubnyafürdő). 

(1091—H— 2) 
A táskái róm. kath. iskolához egy oki. tanító 

kerestetik. Fizetése: polgári évre 700 korona, búto-
rozott szoba, fűtés, takarítással. Kötelessége: az 
I—Il-ik oszt. önálló vezetése, a kántori teendőkben 
és az ismétlő-iskolánál segédkezés. Kellőleg fölszerelt 
kérvények az iskolaszékhez czímezve küldendők f. év 
aug. 15-ig. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Táska, 
1901 julius 23. (Somogym., u. p. Buzsák). 

(1044—III—3) 
Az orczyfa lvai róm. kath. iskolának tanítói és 

kántori állomására pályázat hirdettetik augusztus 
20-ig. Tanítói fizetés : 728 kor., 14 kor. iroda-átalány, 
0 öl fa, melyből az iskola is fűtendő. Lakás: 3 
szoba, konyha, éléstár, padlás, pincze, udvar, kert, 
istálló. A kántori fizetés: 20 kor., 20 pozs. mérő 
buza, 20 pozs. mérő kukoricza, 2 öl fa, 4 láncz 
szántóföld, fél láncz szőllőföld és stóla. Csintalan 
József, iskolaszéki elnök. (1073—III—3) 

Az orczyfa lvai róm. kath. elemi iskolának egy 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 
728 kor., 14 kor. iroda-átalány, 0 öl fa, melyből az 
iskola is fűtendő. Lakás: egy szoba és 120 kor. 
lakáspótlék. Folyamodványok aug. 20-ig fogadtatnak 
el. Csintalan József, elnök. (1075—III—3) 

A vibornai ev. német tannyelvű népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Javadalma : 700 korona 
államsegély és 100 korona tandíj. Oklevéllel föl-
szerelt kérvények augusztus 20 ig alulírotthoz, ki 
bővebb fölvilágosítást ad, intézendők. Alexy Mátyás, 
ev. lelkész, u. p. Szepes-Tótfalu. (1064—III—3) 

Alsó-Nána ev. leányegyház elemi magyar-német 
tannyelvű iskolájához másodtanító kerestetik. Java-
dalma: lakáson kívül 752 korona és másfél öl fa. 
Az állomás szeptemberben foglalandó el. Apáthi, 
1901 julius 26. U. p. Mórágy, Tolnám. Kracher 
György, ev. lelkész. (1103—III—3) 

A sajókazinczi (Borsod) ref. népiskola Il-od 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 1000 
korona, egyszobás lakás fűtéssel. Kötelessége : I. és 
II. osztályok tanítása s esetleg a templomi éneklés 
vezetése. Nőtanítók is pályázhatnak. Pályázat alul-
írotthoz augusztus 15-ig adandó. Doktor Gyula, 
ref. lelkész. (1125—II—2) 

A békéscsabai ágostai hitvallású evangclikus 
egyház két tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés 700 korona tandíjakból és ismétlődök okta-
tása után 200 korona körül. Kötelesség: magyar és 
tót nyelven tanítani és a vasárnapi istentiszteleteket 
vezetni. Fönt nevezett egyház segédtanítót is keres. 
Fizetése 700 korona és 100 korona lakbér. Köteles-
sége : III—IV. osztályt magyar és tót nyelven taní-
tani és temetésekre járni. Folyamodványok az igaz-
gató lelkészi hivatalhoz aug. 20-ig küldendők. 

(1177—II-1) 
Üllőn a főváros mellett, a róm. kath. népiskolánál 

elhalálozás következtében egy tanítói állás meg-
üresedvén. arra pályázat nyittatik. Javadalma : 
2 szoba, konyha, éléskamrából álló lakás és 800 kor. 
készpénz, havi előleges részletekben. Kötelessége az 
iskolaszék által rábízandó osztály vezetése és a 
kántorságban való segédkezés és helyettesítés, azért 
a kántorságban való jártasság megkívántatik. Pályá-
zati határidő augusztus 20. A megválasztott állását 
szept. 1-én tartozik elfoglalni, a ...ely naptól fogva 
fizetése folyósíttatik. Matkovits Sándor, egyházi elnök. 

(1141—II—2) 

Turicska (Nógrád) Losoncz-Szino bányai új vasúti 
állomástól 15 percznyire, okleveles, evang. kántor-
tanítót keres 800 korona fizetésre. Jelentkezések a 
lelkészi hivatalnál. (1100—Iü—3) 

Tolcsvai evang. református orgonista - tanító 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 900 korona éa 
mellékjövedelem, uri lakás kerttel. Pályázatok folyó 
évi augusztus 28-ig Tolcsvai Nagy Barna í'őgond-
nokhoz adandók be. (1127—II —2) 

A veszprémmegyei kupi (Pápa mellett) reform, 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés: 
400 frt, 2 öl fa, lakás, kert. Esetleg a díjlevél sze-
rinti fizetés is kiadatik. Okleveles pályázók küldjék 
kérvényüket okmányaikkal együtt augusztus 22-ig 

| Balla Dezső lelkészhez. (1143-11—2) 
j A pozsony-récsei németajkú ág. hitv. evang. 

egyházközség másodtanítói állására új pályázatot 
hirdet. Javadalmazás: 800 korona, s 40 korona 
fapénz, valamint némi stólajövedelem, s egy szobából 
álló lakás. Kötelessége : a IV—VI. osztály önálló 
vezetése, ismétlősök tanítása, s a kántorságbani 
segédkezés, esetleg szükség esetében a lelkész helyet-
tesítése. A választás próbaévre történik. Pályázati 
határidő augusztus 20. Egyéb felvilágosítást ád 
Schulze Ottó, ev. lelkész. (1148—II—2) 

Kladzáni (Zemplénm.) evang. egyház kántor-
tanítót keres. Fizetése összesen 800 kor. államsegély 
kilátásban. Kényelmes szép iskola, ez évben épült. 
Pályázhatnak tót nyelvben jártas nem oklevelesek 
is aug. 20-ig. Kladzánban, pósta Varannó. Goldpsrger 
János, lelkész. (1151—III—2) 

A mezőberényi ll-ik kerületi ág. hitv. evang. 
egyház két alsó osztályú vegyes iskolájában előlép-
tetés folytán megürült másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 1 szobából álló lakás, 800 
korona készpénz évi fizetés. Szükséges a magyar és 
tót nyelv ismerete. Az állás szeptember l-ig elfog-
lalandó. Pályázati határidő augusztus 25. Kérvények 
ululirt czírare küldendők. Mezőberény, 1901 augusztus 
1-én. A Il-ik kerületi evang. egyház iskolaszéki 
elnöksége. (1182—11—2) 

Kisújfalui (Esztergommegye) reform, másod-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma: állam-
segélylyel 800 korona, egy bútorozott szoba. Okle-
veles tanítók, tanítónők, esetleg óvónők kérvényeiket 
szeptember l-ig alulírotthoz küldjék. Lénárt Lajos, 
lelkész. (1170—II —2) 

A nagyö lved i (Esztergommegye) reform, egyház 
másodtanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés: 
államsegélylyel évi 800 korona havi részletekben és 
lakásul egy bútorozott szoba. Kötelesség: az első 3 
osztály és az ismétlők tanítása, és a főtanítónak aka-
dályoztatása esetén, a templomi éneklésben helyettesí-
tése. Okleveles tanítók és tanítónők kellően fölszerelt 
kérvényeiket aug. 20-ig az esperesi hivatalhoz Nagy-
Salló (Barsmegye) küldjék. Pólya Lajos, ev. ref. 
lelkész. _ _ (1142—II—2) 

Az avas-újvárosi ev. ref. egyház leánytanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Fizetés: Lakás 
— kert — némi gyümölcsös. Készpénz: 308 korona. 
Malombérlet: 104 korona. Buza: 11 köbölnyi. Fa : 
8 öl. Föld: 9075 öl. Tandíj : 220 koronányi 75—80 
tanítványért, egyháztanács megállapítása szerint. 
Ismétlő-iskoláért: 100 korona. Állomás jövedelme az 
országos nyugdíjintézet részére 1000 koronára érté-
keltetett lakáson kívül. Valóságban 100 koronával 
több. Kötelesség: 0 osztály vezetése, lelkész akadá-
lyoztatásakor isteni tisztelet — liora kanonika — 
végzése. Egyháztanácsi jegyzőkönyv vezetése. Jövőre 
3-ik iskola állíttatván: a 4 felső osztályt vezetendi 
s ezen tanítványai után nyer tandíjat. Fölszerelt 
kérvények az avas-újvárosi lelkészi hivatalhoz (Szat-
mármegye) intézendők aug. 23-ikáig. Állomás : szept. 
elején elfoglalandó. (1204—II-2) 
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A bánhorváti (Borsodmegye) ev. ref. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma : díjlevél 
szerint körülbelül: 35 köböl tiszta buza; 137 korona 
mustpénz; 260 korona tandíj; 24 méter kemény 
tűzifa, beszállítva, fölvágva; 16 — 20 korona stóla; 
4 magyar hold szántóföld, mit a hívek mívelnek 
— de adóját a tanító fizeti; 'A házhely utáni legel-
tetési jog; kétszobás lakás, konyha, éléskamara, 
istálló, külső kamara. Okleveles tanítók fölszerelt 
kérvényüket aug. 18-ikáig, a lelkészi hivatalhoz 
(póstahely) küldjék, összhangzatos énekkar vezetése 
szükséges. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. 

( 1 1 3 8 - H - 2 ) 
Prig . -Szent-Iván községi elemi népiskolánál 

újonan szervezett osztálytanítói állásra ezennel pá-
lyázat nyittatik. Évi jövedelem: készpénzben 730 
korona, lakbér fejében 120 korona és faátalány czí-
men 50 korona. Ézen állásra pályázhatnak tanítók 
és tanítónők egyaránt. A megválasztott tartozik a 
mindennapi és a gazd. ism.-iskola egyik osztályát 
tanítani; tanítónő választása esetén, ő ezeken fölül 
még a III. és IV. osztály növendékeit kézimunkára 
tanítani köteles. Tannyelv: magyar. A pályázók 
fölkéretnek, hogy törvényszabta módon fölszerelt 
kérvényeiket augusztus hó 20-ig a helybeli községi 
iskolaszékhez küldjék be. Prig.-Szent-Iván, (Bács-
Bodroghm.) 1901 aug. hó 2-án. Az iskolaszék. 

(1196—II—2) 
Raádon (Szabolcsm.) a reform, kántortanítói állo-

más szept. 1-én betöltendő. Fizetése: 400 korona 
államsegélylyel 800 korona, havonkint előre fizetve. 
Lakás, kerten kívül különböző czímeken 100 korona. 
Kötelessége: mindennapi és ismétlőtankötelesek 
tanítása és kántori teendők végzése. Kérvényeket 
augusztus 22-ig elfogad a lelkészi hivatal (u. p. 
Kemecse). (1131—II—2) 

A békéscsabai róm. kath. hitközséghez tartozó 
sopronyi tanyai tanítói állomás előléptetés folytán 
megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Fizetése a 
hitközségtől 600 korona. Bibornok püspök úr alapít-
ványa után 150 korona. Néhai Hoványi-féle alapít-
ványból 50 korona. Failletmény, melyből a tanterem 
is fűtendö 100 korona. Ismétlő-iskola tanításáért 
40 korona. írószerek, iskolafüttetés és harangoztatás 
czímén 50 korona. Az iskolaépületben csinos két-
szobás lakás, konyha, kamara, pineze, istálló, szín és 
400 O-öl kert. Köteles a kertészetet is tanítani. 
Vasár- és ünnepnapokon a hiveket harmoniumon az 
énekben kisérni és nekik az evangeiiumot fölolvasni. 
Tannyelv magyar, a tőtnyelv ismerete szükséges. 
Pályázati határidő aug. 15. Az egy próbaévre válasz-
tott tanító tartozik állását szept. 16-án elfoglalni. 
Az iskolaszékre czímzett kérvények főtiszt. Nemeskey 
Andor plébános úrhoz küldendők. (1111—II—2) 

A fe lsö-patyi (Vasmegye) róm. kath. népiskolá-
hoz osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 800 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Köteles-
sége : a kezdő osztályt önállóan vezetni, a kántor-
ságban segédkezni. Okleveles tanítók pályázhatnak, 
kik kérvényeiket augusztus 20-ig alulírt iskolaszék 
elnökéhez küldjék. Puli György, pl. elnök. 

(1153-11—2) 
A nánal (Esztergomm.) róm. kath. Il-od tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés a községtől 
100 korona, egy bútorozatlan szoba, államsegély 
700 korona. Kötelessége a megválasztott tanítónőnek 
a reá bízott osztályokat és ismétlősöket tanítani, az 
összes tanulókat vasár- és ünnepnapokon templomba 
vezetni. Választás aug. 18-án d. e. 10 órakor Nánán. 
Kérvények méltóságos báró Jeszenák Gábor plébános, 
iskolaszéki elnökhöz aug. 16-ig Párkányba külden-
dők. Nána, 1901 julius 30-án. Fekete István, k.-tanító, 
iskolaszéki jegyző. (1160—11—2) 

A farnadi tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés 400 frt havonkint előre és. 2 öl kemény fa, 
2 szoba, konyha s kamrából álló lakás és kert. Kér-
vények f. évi aug. 31-ig nagytiszteletű Juhász Pál 
esperes úrhoz Nagy-Salló (Barsmegye) küldendők. 

(1201—II—2) 
Verseczen (Temesmegye) fönnálló nyilvánossági 

joggal fölruházott leánynevelő- és tanintézetemben 
az 1901/2-iki tanévre egy elemi iskolai tanítónői 
állás van üresedésben. Ezen állás javadalmazása <*vi 
400 korona és teljes ellátás az intézetben. Pályáz-
hatnak okleveles elemi iskolai tanítónők f. é. aug. 
20-ig. Kellően fölszerelt folyamodványok arczképpel 
Mayering Emma intézettulajdonosnőhöz küldendők 
Verseezre. (1159—III—2) 

A madari (Komáromm.) ref. másodtanítóságra, 
mely szept. 4-én elfoglalandó, 1901/1902-ik tanévre 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 200 korona állam-
segélylyel 800 korona készpénz havonkint előre, 
egyszobás bútorozott lakás fűtéssel. Kötelesség: 
I—II. vegyes osztály, ismétlő leányok tanítása, szük-
ség esetén kántorhelyettesítés. Okleveles tanítók, 
tanítónők, óvónők kellően fölszerelt kérvényüket 
aug. 24-ig nt. Veress Ede espereshez Búcsra (Eszter-
gommegye) küldjék. (1203 -II—2) 

A kis-szebeni (Sáros) ág. hitvall. evang. anya-
egyház kántortanítót keres. Tannyelv: magyar-tót. 
Javadalmazás: lakáson és kerten kívül 900 korona. 
Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények alul-
irotthoz küldendők. Dianiska Albert, evang. lelkész. 

(1202-III—2) 
P á k á n (Zalamegye) az osztálytanítói állásra okle-

veles tanító kerestetik. Fizetése: 800 korona, szoba 
bútorral és fűtéssel. Kötelessége: az ismétlőket is 
oktatni és a kántoriakban segédkezni. Nőtanuók 
is pályázhatnak. Dancsecs János, s.-esp.-plébános. 

(1208 —II—2) 
Tarna-Sz.-Miklósi (Hevesm.) róm. kath. okle-

veles segédtanító kerestetik. Segédtanító fizetés 300, 
a kántori teendőkért 100 korona és ellátás. Tarna-
Szent-Miklós, 1901 aug. 5. Dutkay Pál, k.-tanító. 

(1213—II—2) 
Pusztafö ld vári községi iskolaszék tanyai iskolá-

jához egy tanévre segédtanítót keres. Fizetése: 9 
hóra 599 kor. 94 fillér, 40 fillér beiratási díj és egy 
bútorozott szoba. Kötelessége: Hat osztályt vezetni, 
és az ág. hitv. ev. vallású tanulókat a hittanra taní-
tani, miért csak ág. hitv. ev. vallásúak pályázhatnak. 
Az állás szept. 15-én elfoglalandó. Kérvények e hó 
25-ig alulirthoz küldendők. Bolla István, közs. iskola-
széki elnök. (1212—II—2) 

Temesvárott , a „Szeitz"-féle konviktusba egy 
felügyelő-tanítóra lévén szükség, az állás betöltését 
illetőleg a következő feltételek köttetnek ki : Pályá-
zónak 4 gymnasialis osztály elvégzése mellett tanítói 
oklevele legyen s búja a magyar és német nyelvet. 
Fizetése: teljes ellátás, fűtés, világítás, lakás és havi 
negyven korona készpénz. Kötelessége: a növendé-
kekre való szigorú felügyelet, a tanulásban való 
segédkezés, a leczkék kikérdezése, a fekvésnél, kelés-
nél, az étkezésnél a házi szabályok által előirt rend-
nek betartása s a növendékeknek sétaközbeni kísé-
rése is. Pályázhatnak még állásnélküli fiatal tanítók 
s esetleg magánosok is. Kellőleg fölszerelt kérvények 
arczképpel együtt f. év augusztus hó 20-ig alábbi 
czímre küldendők : Szeitz Antal konviktustulajdonos, 
Temesvárott (Józsefváros). (1161—III—2) 

Podhragyi és i r tványi államilag segélyzett 
evang. népiskolákba, képesített tanítók (tanítónők, 
óvónők) kerestetnek. Tannyelv: tót. Javadalmazás : 
800 korona, lakás, tűzifa. Állomások betöltendők 
szeptember elején. Bizonyítványok küldendők alul-
irotthoz. Nemes-Bodhragy (Bosácz). Holuby, lelkész. 

(1221-III 2) 
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Csongrádmegyébe kebelezett Sövényháza köz-
ségben egy rendszeresített segédtanítói állás betöl-
tése végett ezennel pályázat nyittatik. Tannyelv: 
magyar. A betöltendő tanítói állás 600 korona kész-
pénz, 2-szobás lakás, 50 korona tüzelőanyag-átalány, 
30 kor. iskolatisztogatási átalány. hold kert, 
esetleg e helyett 20 kor., nemkülönben az iskola 
fűtésére 4 öl fa, az iskola fűtésére való favágatási 
átalány 12 korona van összekötve. Az állás elnyeré-
seért pályázhatik úgy nő, mint férfi. A pályázni 
kívánók kérvényüket folyó évi szeptember 5-éig 
tekintetes Szluha Imre iskolaszéki elnök úrhoz 
küldjék. Az állás nincs helyhez kötve. Sövényháza. 
(Csongrádmegye, u. p. Sövényháza.) Szűcs István, 
ig.-tanító. (1223—II—2) 

Böös nagyközségben egy, esetleg több róm. kath. 
tanítói állásra aug. 20-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : egy, egy legszükségesebbekkel bútorozott 
szoba, ágynemű nélkül; községtől és államsegélyben 
évi 800 korona. Állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Folyamodványok Huszár István pleb., iskolaszék 
elnökéhez küldendők. Kántorságban némi jártasság 
előny. (1156-11—2) 

Bécz róm. kath. kántortanítói állomásra augusz-
tus 20-ára pályázatot hirdet. Évi jövedelme 751 ko-
rona : egyszobás lakás, konyha, kamra, pincze, 
disznóól, istálló és pajta; kert belsőséggel. 3 hold 
szántóföld annak megszántását, termény hazahordá-
sát, az udvarból a trágya kihordását a hitközséget 
illeti = 90 korona. Minden házaspár után (jelenleg 
80) fél mérő gabona fele buza fele rozs = 280 korona. 
Minden lélek után (jelenleg 300) 40 fillér = 120 ko-
rona. Minden tanköteles után 4 korona (jelenleg 35) 
= 140 korona. Minden ismétlős után 1 korona 
(jelenleg 16) — 16 korona. Stóla: öreg halottért 
1 korona, kicsinytől 70 fillér = 5 korona. 4 malom-
fuvar = 8 korona. 4 öl kemény hasáb-tüzifa = 80 ko-
rona. Jószágának szabad legelő = 12 korona. Tan-
nyelv magyar és német. Harangozni a tanító köte-
lessége. Kérvények róm. kath. iskolaszéki elnökhöz, 
utolsó posta Nagy-Hárságyra küldendők. Bécz, 1901 
julius 30. Az iskolaszék. (1185—1—1) 

Gróf Széchenyi Bertalan úr ő méltóságának segesdi 
uradalmához tartozó Bogát-pusztán egy önálló róm. 
kath. tanítói állás betöltendő. Javadalom: 800 ko-
rona évi fizetés, egy bútorozott szoba, fűtés, világí-
tás. Kinevezendő állását f. év szept. elsején foglalja 
el. Kérvények ő méltóságára czímezve alulirotthoz 
f. hó 20-áig nyújtandók be. Felső-Segesd, 1901 aug. 
hó 1-én. Szarkásy János, urad. főerdész. 

(1225-1—1) 
Segédtanítónőnek vagy nevelőnőnek ajánlkozik 

izr. leány kitűnő bizonyítványokkal, kinek már egy-
évi prakszisa van, a német nyelvet is tökéletesen 
bírja. Kötelezi magát a tanítónői oklevélnek két év 
alatti megszerzésére. Tudósítással szolgál Schwartz 
Szeréna, Sz.-Somlyó. (1229—1—1) 

A felsö-nánai ág. hitv. evang. egyház a II. sor-
számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: két 
szoba, egy konyha és kamrából álló lakáson és ker-
ten kívül 600 korona, 25 mérő buza, 35 mérő rozs; 
egy 1200 [^|-öles szántóföld használata; tandíj az 
ismétlő-iskolások után 50 korona, a rendes iskolások-
tól minden egyestől 24 fillér. A kellően fölszerelt 
kérvények alulírottnál 1901. évi aug. 25-ig nyújtan-
dók be. Felső-Nána, 1901 aug. 1-én. (Tolnám., u. p. 
Kéty). Müller Róbert, ev. lelkész. (1226—II—1) 

A bicskei ref. hitközség harmadik tanítói állá-
sára okleveles, nőtlen tanító kerestetik. Fizetése egy 
polgári évre nyolezszáz korona, havonkint előre 
fizetve, négy köbméter tűzifa, bútorozott szoba, ágy-
nemű nélkül. Orgonázásban jártasak előnyben része-
sülnek. Bizonyítványok aug. 24-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (1236—III —1) 

Tanítónőképzőt végzett ev. ref. vallású tanítónő, 
ki már két éve működik mint rendes tanítónő, ajánl-
kozik tanítónőnek, vagy nevelőnőnek. Megkeresése-
ket Sz. Nagy Etel tanítónő, Nagy-Ár (Szatmárm.) 
czímre kér. (1231—II—1) 

A pettendi ref. kántortanítóságra pályázat hir-
dettetik. Fizetés: földbér 260 korona; közmunka-
váltság 160 korona; egyház pénztárából 26 korona 
80 fillér; 3 p. mérő buza, ugyanannyi rozs; 2 p. 
mérő szemes kukoricza; 15 kocsi fa. Tandíj minden 
tankötelestől 2 korona, '/» p. mérő kukoricza, 1 csirke ; 
ismétlősöktől fejenkint 1 korona. Okleveles egyén 
alkalmazása esetén állami kiegészítést kér a gyüle-
kezet. Fölszerelt kérvények f. augusztus hó 28-ig 
nt. Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz Kálmáncsára 
(Somogymegye) küldendők. (1234—1—1) 

Pályázat a belé&yes-ujlaki (Biharmegye) ev. 
ref. egyház vegyes iskola kántortanítóságára. Fize-
tés : készpénz 200 korona, 18 köböl buza, 18 köböl 
tengeri, 6-vékás szántóföld s egyvékás házikert hasz-
nálata, lakás és a stóla. A pályázati kérvények 1901 
augusztus hó 25-ikéig Sipos János ev. ref. lelkészhez 
adandók be Belényes-Ujlakra (Biharmegye, u. p. 
helyben). Állás szeptember hó elsején elfoglalandó. 

(1235—1—1) 
Az ipacsfai ref. tanítói állásra újból pályázat 

hirdettetik. Fizetés: államsegély 500 korona, egy-
háztól 80, községtől 40 korona. Kétszobás, tisztességes 
lakás, konyha, kamra, •/< holdnyi kert, két hold 
szántóföld, adóját haszonélvező fizeti. Két öl tűzifa. 
Minden gyermektől 14 liter bor, 14 liter csőskuko-
ricza, egy csirke, egy söprű. Van jelenleg 30 gyer-
mek. Pályázhatnak okleveles tanítók és tanítónők 
is. Pályázati kérvények aug. végéig a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (Pósta: Harkány, Baranyamegye.) 

(1237-1 1) 
A thuzséri ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalmazás: proventus 15 köböl gabona ; 
tandíj fölvett átalány szerint 80 iskolaköteles gyer-
mekért egyenkint egy véka gabona és 80 fillér; 
4 öl kemény tűzifa ; 12 ós 'A hold szántó- és legelő-
föld ; tőke-kamat 40 korona; államsegélyből 126 
korona; ismétlősök tanításáért a községtől 50 ko-
rona ; temetési stóla körülbelül 50 korona ; a földek-
ért adót és ártért egyház fizeti; kétszobás lakás 
konyhával és kerttel. Kötelessége: a vegyes osztály 
és ismétlősök tanítása; kántori teendők végzése, 
lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése. Állomás 
szept. 10-ig elfoglalandó. Pályázatok aug. 22-ig 
Bakó István lelkészhez küldendők. Pósta-, vasút-
állomás helyben. (1238—1—1) 

Pályázat a l esencze- is tvándi róm. kath. osztály-
tanítói állomásra. Kötelesség: az I. és II. osztály és 
ismétlők tanítása. Javadalom: 620 kor., egy a leg-
szükségesebb bútorzattal ellátott szoba. 200 korona 
államsegély kérelmezve van. Az állomás okt. 1-én 
foglalandó el. Okleveles férfiak okmányaikat hozzám 
küldjék. Szükség esetén nem okleveles is elfogad-
tatik. Pósta : Lesencze-Tomaj. Kemény Ignácz, kántor-
tanító. _ (1254—1—1) 

Az ungvár i ev. ref. egyház orgonista-tanítói állás 
sára, mely folyó évi szept. hó 15. napjától lemondá-
folytán meg fog üresedni, pályázatot hirdet. A díj-
levél összes értéke, kényelmes természetbeni lakáson 
kívül, a földek utáni adó leszámításával 1200 korona. 
Nyugdíjigény 600 korona. Pályázhatnak olyan okle-
veles tanítók, a kik az orgonázáson, templomi ének-
vezetésen kívül az összhangzatos énektanításra, így 
énekkar szervezésre, annak vezetésére is képességgel 
bírnak. Pályázati határidő folyó évi augusztus 25. 
A megválasztott hivatalát f. é. szept. 20-án elfog-
lalni köteles. A kellő okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek Komjáthy Gábor ev. ref. lelkészhez Ungvárra 
küldendők. (1255—1—1) 
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Glozsán (Bács-Bodrog) ág. hitv. ev. népiskolájá-
hoz tanító kerestetik. Fizetése: 621'32 korona és 
120 korona lakbér. Kötelessége : az I., II., III. osztá-
lyok vezetése. Tannyelv: tót. Kérvények 1901 szept. 
l-ig az ág. hitv. ev. papi hivatalhoz küldendők. 
Dedinszky János, ev. pap. (1256—II—1) 

A lövöi ev. ref. egyház (Szabolcsmegye) kántor-
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom: egy 
szoba, 12 hold föld, 12 hektoliter rozs, 80 korona, 
546 korona államsegély. Pályázhatnak okleveles ev. 
ref. tanítók és tanítónők. A folyamodványok augusz-
tus 30-ikáig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz külden-
dők. (ü. p. Papp.) (1257-1—1) 

A balatonfökajári ev. ref. egyház Il-od tanítói 
állására f. hó 20-ig pályázhatnak okmányolt kér-
vénynyel tanítók és tanítónők. Javadalom : Az egy-
háztól: 224 korona; élelmezés egész éven át az 
első tanítónál: 360 korona értékben számítva; állam-
segély: 116 korona; (ütés és egy tágas szoba bú-
torral ; de ágybéli nélkül. Kérvények alulírotthoz 
küldendők. Balatonfő-Kajár (Veszprémmegye) pósta-
hely. Id. Medgyasszay Vincze, lelkész-esperes. 

(1197—1—1) 
Az i váncsa i róm. kath. kántortanítói állással 

egybekötött terhek és illetmények. Kötelesség: I— 
VI. osztályú mindennapi és az ismétlő-iskolások 
minden külön díj nélkül való oktatása. II. Vasár-
és ünnepnap délután az iskolateremben litániát, 
úgyszintén advent és nagyböjti időben a szokásos 
ájtatosságokat végezni. III. A helybeli temetéseknél 
segédkezni. IV. A hitközséget érdeklő mindennemű 
számadások és iratoknál a gondnoknak segédkezni, 
illetmények: 1. a hitközségtói évi 600 korona. 
2. Két hold (1100-ával) szántóföld haszonélvezete. 
3. Nyolcz méter tűzifa, fele kemény, fele puha, 
beszállítva. 4. A kántori teendők végzéseért 300 
korona a Koller-féle alapból havi utólagos részle-
tekben. 5. Temetesi stóla felnőtteknél 1 korona, 
kisdedeknél 70 fillér. Búcsúztató versenkint 20 fillér. 
Oklevél, keresztelési és működési bizonyítvány 
melléklendő. Folyamodások augusztus 20-ig Iváncsa 
róm. kath. iskolaszékéhez, a d.-adonyi alesperes 
úrhoz (Nagyperkáta, Fejérmegye) intézendök. Csön-
gedy Gyula, plébános. (1239—1-1) 

Vasmegyében Alsó-Rönök fiókközség róm. kath. 
iskolájához önálló tanító kerestetik. Két szobából 
álló lakáson, konyhán, kamarán, gazdasági épüle-
teken, valamint konyha- s gyümölcskerten kívül 
évi jövedelme a következő : 3'A magyarhold szántó-
föld teljesen a község által munkálva 124 kor. 
Konyhakert 4 kor. Tandíj mindennapi és ismétlő-
iskolások után 225 kor. 10 mérő buza 62 kor. 20 
mérő rozs 80 kor. 30 mérő burgonya 48 kor. 150 
fej káposzta 14 kor. 40 fill. 5 kubikméter tűzifa 
fölvágva 70 kor. A hitközségtől készpénzben negyed-
évi részletekben fizetve 168 kor. Harangozásért 4 
kor. Összesen: 800 kor. Tannyelv: német-magyar. 
Pályázati határidő f. évi szept. 1-je. Személyes 
megjelenés kívántatik. Az állomás szept. 1-je után 
azonnal elfoglalandó. Képesítő okmánynyal ellátott 
kérvények a rábaszentmihályi róm. kath. plébánia-
hivatalhoz czímzendők. U. p. Vas-Rátót. Schalk 
Mihály, iskolaszéki egyházi elnök. (1240—I—1) 

A mekényes i (Baranyam.) ág. hitv. ev. elemi 
iskola három alsó osztályába kerestetik egy a magyar 
és német nyelvet bíró segédtanító, ki egyszersmind 
a kántori teendőkben is köteles segédkezni. Fizetése 
130 frton kívül: élelmezés a rendes tanítónál, egy 
szobából álló lakás, fűtés, szoba-tisztogatás és mosás. 
Az ismétlő-iskolások tanításáért külön 30 frt. Az 
állás legkésőbb október elsejéig elfoglalandó. Bővebb 
fölvilágosítást nyerhetni alulírottnál. Mekényes, 11)01 
aug. 7. U. p. Lengyel, Tolnám. Mübl János, rendes 
tanító. (1266—1—1) 

A somogy-kil i t i - i (a Balaton mellett) róm. kath. 
elemi iskolához az 1901/902. tanévre okleveles oszt.-
tanító kerestetik. Fizetése : 800 korona évnegyeden-
kint előre fizetve, bútorozott szoba fűtés, tisztogatás-
sal ágyneműn kívül. Teendői: a III—VI. osztály 
vezetése, a kántorságban segédkezés, gyermekeivel 
minden alkalommal az isteni szolgálaton jelen lenni. 
Pályázati határidő aug. 20. Az állomás szept. 1-én 
elfoglalandó. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
czímzendők. Az iskolaszék. (1253—1—1) 

A nyiri- i református kántortánítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : föld, rét, termények, 128 K 
pénz, 452 kor. államsegély összesen 1000 korona. A 
tanításon kívül Nyíriben és Komlóson önállóan isteni-
tiszteletet tart. Határidő aug. 25. U. p. Abauj-Komlós. 
Bacskay Sándor, ref. lelkész. (1262—I—1) 

Tápió-Cryörgyére (Pestm., v.-áll.) segédet keresek. 
Fizetése: 400 korona, bútorozott szoba fűtéssel, har-
moniummal, étkezés. Polgári év. A kántori teendők 
önálló végzése kívántatik. Sallay József, k.-tanító. 

(1263—1—1) 
Gömörmegye otrokocsi ref. népiskolába tanító 

kerestetik. Fizetése : egyháztól készpénz, szántóföld, 
terményben 474, államsegélyből 326 korona. Pályá-
zati kérvények (okmányolt) aug. 25-ig bejei ref. lel-
készhez (pósta Tomallya) küldendők. (1264 -II—1) 

Oriszentpéteri ev. reform, kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. 1. Évi fizetés: tisztességes lakás — 

, konyhakerten kívül. 2. Különféle fizetések becsértéke 
1200 koronát tesz. Ezen összeget az egyházközség 
biztosítja. Pályázó, tanítói oklevelét, okmányait, folyó 
évi szeptember l-ig esperesi hivatalhoz Egyházas-
Rádóczra (Vasm.) küldje. Öri-Szent-Péter, 1901. évi 
augusztus hó 7. Mezey János, mk. ev. ref. lelkész. 

(1265—1—1) 
A hátszeg i volt határőrvidéki, jelenleg román-

| magyar tannyelvű községi iskolánál nyugdíjaztatás 
útján üresedésbe jött egy tanítói álláára pályázat 
nyittatik. Javadalmazás: 800 korona évi fizetés és 
tisztességes lakás, esetleg 200 korona lakbér. Okmá-
nyokkal kellően fölszerelt kérvények f. évi augusztus 
26-ig Muzsnay Béla iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1269 — 1 — 1) 
Kurtics (Aradmegye) községi elemi népiskolá-

jánál a tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetés: 
évi 1000 kor. és a törv. korpótlék, kertilletmény 
30 kor., fajárandóság 196 kor., mely összegből a 
tanterem fűtését is tartozik teljesíteni, 5 hold 
szántóföldnek a haszonélvezete, 3-szobás lakás és 
mellékhelyiségek. A iparostanoncz-iskola pénztá-
rából a tanonczok oktatásáért 200 kor. és költség-
vetésileg esetről-esetre megállapítandó mellékjáru-
lékok, mintegy 114 kor. A róm. kath. kántori teen-
dők elvégzéséért a hitközségtől külön díjazásban 
fog részesülni. A tanterem naponkiuti takarításáról 
a tanító köteles gondoskodni. Ezen állásra a kellően 
íölszerelt kérvények f. hó 24-ig a községi iskola-
széknek beküldendők. Szerény Sándor, másodelnök. 
Moravek Elemér, iskolaszéki jegyző. (1241—I—1) 

Betöltendő a sz i lágy-nagyfa lu i állami elemi 
iskolánál egy, évi 800 korona fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi augusztus 
hó 30-ig Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott ev. 
ref. tanítónők előnyben részesülnek. Szilágyvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Zilah, 1901. évi augusztus 
7-én. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (83/h—I—1) 
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Pályázat kántortanítói állomásra. A Somogyme-
gyében levő B a g o l a - S á n c z fiókközségben magyar 
róm. kath. kántortanítói állásra folyó évi augusztus 
26-ára pályázat hirdettetik. Jövedelmei: lakás, 2 
szoba, konyha, éléskamra, pincze, gazdasági pajta, 
istálló, Bertésól, kert 500 £ -öl. Fizetés: 5 hekto-
liter buza, 15 hektoliter rozs, 7 hektoliter kuko-
ricza, 80 tanköteles után 2 korona tandíjjal — 160 
korona. Ismétlők után 46 korona község pénztárából. 
Napszámpénz czímén minden gazdától 1 koronával = 
85 korona. Stóla körülbelül 44 korona. Kegyura-
ságtól 52 korona. A község pénztárából 200 korona, 
24 méter vegyes kemény tűzifa. Szüretkor a nagy 
és kisbagolai hegyen must - kollckta. Kérvények 
Görög Incze h.-plebánoshoz Nagy-Kanizsára külden-
dők. Személyes megjelenés kívántatik. 

(1243—1-1) 
P é c s szab. kir. város közs. iskoláinál egy tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Az állással 1000 korona 
fizetés és 200 korona lakbér van összekötve. Öt évi 
szolgálat után a fizetés 12(>0 koronára, a lakbér 300 
koronára és 10 évi szolgálat után a fizetés 1400 ko-
ronára, a lakbér 400 koronára emelkedik. E mellett 
minden öt év után a törvényesen megállapított 100 
korona korpótlék is megjár. Pályázhat minden tanító, 
ki a tanképesítést valamely magyarországi nyilv. 
tanítóképző-intézetben megszerezte és a magyar 
nyelvet teljesen birja. A folyamodványhoz mellék-
lendő : keresztlevél vasy születési bizonyítvány, az 
előtanulmányokat igazoló utolsó bizonyítvány, tanítói 
oklevél, az eddigi működésről szóló bizonyítványok, 
az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány. A kér-
vények folyó évi augusztus hő 20-ig bezárólag a 
közs. iskolaszék elnökénél nyújtandók be. Pécsett, 
1901. évi julius hó 15-én. Majorossy Imre s. k., 
polgármester, mint az iskolaszék elnöke. 

( 1 1 8 6 - 1 - 1 ) 
Pozsonyvármegye P a g y e r ó c z községben meg-

üresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás: 800 korona évi fizetés, melyhez 494 ko 
rónával az állampénztár és 306 koronával a község 
járul, 48 korona fűtési átalány, mely a tanterem 
fűtésére is szolgál, szabad lakás kis kerttel és 30U 
Q-öl szántóföldnek haszonélvezete. A kellően föl-
szerelt kérvények folyó évi augusztus hó 16-áig a 
községi iskolaszék elnökségére czímezve nyújtandók 
be. Csakis okleveles tanítók vagy tanítónők pályáz-
hatnak. A tót nyelvbeni jártasság megkívántatik. 
A megválasztott tanító az állást folyó évi szeptember 
hó 1-én elfoglalni tartozik. (1244—1—1) 

Detrekö-Szent -Miklós i másodtanítói állomási,i 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása 600 korona kész-
pénzben. A legszükségesebb bútorral ellátott szoba 
lakásul. Pályázó tanító vagy tanítónők folyamod-
ványai folyó hó 25. a helybeli kath. iskolaszék elnök-
ségéhez nyújtandók be. (1245—I—1) 

Homok-Bödögére (Veszprémmegye) ref. kántor-
tanító szükséges. Javadalma: pénzfizetés 140 korona-. 
12 pozsonyi mérő tisztított rozs; 4 öl hasogatott 
bükkfa ; 9 hold szántóföld és kaszálórét, melynek 
minden munkáját a gyülekezet végzi; mindennapi 
iskolásoktól egyenkint '/< mérő rozs, 56 fillér ; 
ismétlőktől 1 korona; stóla szokás szerint; lakás 
kerttel. Pályázhatnak okleveles tanítókon kívül 
oklevéllel nem bírók is, ideiglenesen alkalmazva. 
Kérvények szeptember l-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Pósta Ugod, H.-Bödöge. (1246—1-1) 

Pályázat a j é k e i róm. kath. kántortanítói állo 
másra. Egerből: 396 korona. Tandíj : 200 korona 
6 hold föld: 1-10 korona. Párbér 40 korona. Ismétlők 
tanításáért 20 korona. Stóla 20 korona. Kert és 
lakás. Okleveles és orgonálni tudók kérvényeiket 
augusztus 25-ig a kisvárdai plébániai hivatalhoz 
intézzék. (1248—1—1) 

Betöltendő a s omogy-dráva- szent -márton i 
újonan szervezett róm. kath. iskolánál évi 600 ko-
rona fizetésből, 100 korona lakás és kert pótlásából 
és egy bútorozott szobából álló illetményekkel 
javadalmazott 111-ik tanítói állomás. Kötelessége: 
egy osztályt vezetni és a kántorságban segédkezni. 
Kérvények a plébánia-hivatalhoz intézendők f. év 
augusztus 24-ig. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Tannyelv : magyar. Horvátul értőknek előny. 

( 1 2 4 2 - 1 - 1 ) 
A harasz t i reform, tanítói állásra pályázat hir 

dettetik. Fizetés: jó lakás megfelelő melléképü-
letekkel és kerttel; 4 öl kemény tűzifa; 12 hold 
szántóföld; minden pár tó l : 16 liter buza; 32 liter 
csöves tengeri ; 126 fillér borváltság. Van fizető 
pár 135. Minden tankötelestől 16 liter buza, 32 liter 
csöves tengeri, 84 fillér tandíj, egy csirke. Községtől : 
egy szekér széna, 42 korona. E fizetés hivatalosan 
1180 koronára értékeltetett. Pályázatok Harasztiba 
a ref. lelkészi hivatalhoz augusztus 22-ig küldendők. 

(1247—1—1) 
Pályázat a darai ev. ref. tanítói állásra. Fizetés: 

7 köböl buza, 3 öl fa. Egy forint, egy véka tengeri, 
20 kr tandíj, 12 köblös szántóföld 4 fordulóba, 3 le-
gelő, 187 f r t államsegély. Pályázat augusztus 25-ig 
lelkészi hivatalhoz. Csiszár István, ev. ref. lelkész. 

(1249—1—1) 
A l ancsuki róm. kath. elemi iskola osztálytanítói 

állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 600 kor. 
készpénz havi előleges részletekben, a politikai köz-
ség által fizetve. Két méteröl tűzifa a község által 
az udvarra hordva. Esedékes ötödéves korpótlék. Elő-
és utószobából és melléképületekből álló lakás. Köte-
lessége : az első vegyes elemi osztályt tanítani, a 
tanulókat mindennemű isteni tiszteletre vezetni, a 
kántort szükség esetén helyettesíteni. Az állomást 
tanév közben elhagyni nem szabad. Kellőképen föl-
szerelt folyamodványok a lancsuki róm. kath. pleb.-
hivatalhoz nyújtandók be folyó év augusztus 20-ig. 
Tannyelv: magyar és német. (1258 -1—1) 

Az ercsi- i róm. kath. iskolaszék egy osztály-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 8UU 
korona és egy szobából álló lakás. A megválasztott 
tanító állomását folyó évi szeptember hó 1-én tar-
tozik elfoglalni és szükség esetén az összes kántori 
teendőkben díjtalanul segédkezni. Egy évi próbaidő 
leteltével véglegesítve lesz. Mellékjövedelemre szá-
míthat. A kérvények folyó évi augusztus 31-ig 
alulírotthoz küldendők. Farkas József, plébános, 
iskolaszéki elnök. (1288—I—1) 

A n a g y s a l l ó i ev. ref. Ill-ik tanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Fizetés: 860 kor., egy szobából álló 
lakás. Kötelesség: II. és III. osztály tanítása. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók és tanítónők. Kérvények 
aug. 24-ig hozzám küldendők. N.-Salló, 1901 aug. 
10. Juhász Pál, esperes-lelkész. (1286—I—1) 

Szent -Pé ter fára (Vasm., pósta Monyorókerék) 
képesített vagy képezdét végzett róm. kath. osztály-
tanító kerestetik. Tannyelv: magyar. Horvátajkuak 
előnyben részesülnek. Fizetése: 700 korona, havi 
előleges részletekben, bútorozott szoba ágyneműn 
kívül és fa. Pályázati határidő augusztus 25. Kér-
vények az iskolaszékhez küldendők. (1250—I—1) 

Kocsóhát i uradalom tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés 800 korona, 1600 f j kuko-
riczaföld, egy tehéntartás, 2 szoba, konyha, élés-
kamrával ellátott lakás, mely az iskolával egy épü-
letben van. Folyamodó csakis róm. kath., nős ember 
lehet. Szünidő alatt gazdasági munkáknál, de főképen 
cséplésnél felügyelni tartozik, ha megfelel, egy évi 
próbaidő után véglegesíttetik. Fölszerelt, folyamod-
ványok, melyek vissza nem küldetnek, augusztus hó 
31-ig Zűsz János urad. kasznárhoz, u. p. Valkány 
(Torontálmegye) küldendők. (1252—1—1) 
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Lófalui (Sárosm.) róm. kath. kántortanítói állo-
más betöltendő. Fizetés: 280 korona készpénz; 7 kat. 
hold föld; 7 köböl rozs; 7 köböl zab ; 8 öl bükkfa, 
2 öl a tanterem fűtésére fordítandó ; alapítvány- és 
stólából 106 korona. Okleveles kántortanító állam-
segélyben részesülhet. Lakás természetben. Pályázati 
határidő szeptember 15. Kérvények róm. kath. iskola-
széki elnökhöz küldendők. Lófalu, u. p. Bártfa. 

Pályázat bérczaljai (Sárosm.) róm kath. tanítói 
állásra. Javadalmazás: 410 korona készpénz ; 7 kat. 
hold föld, melynek megmunkálásához a község 12 
igás és 20 gyalogos nappal járul ; 10 öl bükkfa; 
1800 Q-öl gyümölcsös kert, melyben évente 5 szekér 
széna terem. 2 szobás lakás, konyha és mellék-
épületekkel. Okleveles tanító vagy tanítónő állam-
segélyre tarthat igényt. Folyamodványok szept. 15-ig 
Lófalura, ,u. p. Bártfa, az iskolaszéki elnökhöz inté-
zendők. 

Klussói (Sárosm.) róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 700 korona 
hívektől, öt köböl rozs ; öt köböl zab ; 10 öl bükkfa, 
ebből 2 öl a tanterem fűtésére; 1 holdas belsőség, 
lakással és gazdasági épületekkel. Kérvények szept. 
15-ig róm. kath. iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Lófalu, u. p. Bártfa. (1290—1—1) 

Oregfalu (Torontálm.) község magyar tannyelvű, 
újonan épült iskolájánál a tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: évi 750 korona fizetés, 
80 korona fűtési átalány, szabad lakás és házikert; 
50 korona az iskolahelyiség tisztogatásáért és a község 
által állítandó anyaggal való fűtésért. A megválasz-
tandó tanító köteles a római katholikus vallás szerint 
isteni tiszteletet tartani, a harangozást saját alkalma-
zottja által ellátni, melyért a hívektől 100 korona 
tiszteletdíjat kap. Anyakönyvvezetői helyettessé tör-
ténő kineveztetése esetén 40 korona tiszteletdíj. Fel-
hivatnak mindazon pályázni óhajtó okleveles tanítók, 
miszerint kellően fölszerelt kérvényeiket Öregfalu 
község iskolaszókéhez folyó évi augusztus hó 25-éig 
küldjék be. (1299-11—1) 

A magyar-bánhegyes i községi népiskolánál egy 
tanítónő-állomás betöltendő. Fizetése: 800 korona 
évi készpénzfizetés, havi előleges részletekben; két 
szoba, konyha, kamra és melléképületből álló lakás, 
jól rendezett kerttel. Kötelessége : az iskolaszék által 
reábízott osztályokat, az ismétlő-iskolai tankötelese-
ket, valamint kézimunkát tanítani. Kérvények 1901 
augusztus 23-ig alulírotthoz küldendők. Az állás 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. Magyarbánhegyes, 
1901 aug. 9-én. Szekrényi Lajos, iskolaszéki elnök. 

(1300-1-1) 
A n i czkyfa lv l (Temesm.) r. k. 4 osztályú elemi 

népiskolánál az I. osztályú tanítói állásra pályázat 
hirdettetik a következő fizetéssel: 440 korona kész-
pénz, 13 korona irodaátalány, 2500 liter tiszta buza, 
630 liter tengeri, 28 köbméter kemény tűzifa, házhoz 
szállítva saját használatára, szabad lakás bérelt 
házban és pedig 2 padozott szoba, konyha, élés-
kamra és szükséges istálló, a lakásnál 400 négyszögöl 
házikert. Az orgonálásban jártas előnynyel bír, mert 
szükség esetén a kántort helyettesíti. Magyar és 
német nyelvet bíró férfi-tanítók pályázhatnak. A folya-
modványok 1901. évi augusztus hó 20-ig a r. kath. 
iskolaszéki elnökséghez beküldendők. (1176—II—1) 

Mezőberény község határában, a kereki pusztán 
újonan fölépült tanyai községi iskola tanítói állo-
mására pályázat hirdettetik. Javadalma: kényelmes 
lakás, 1200 Q-ölnyi kert és 800 korona készpénz évi 
fizetés. Protestáns vallású pályázók a vallásoktatásért 
külön díjazásra számíthatnak. Az állás szept. 15-ig 
elfoglalandó. A véglegesítés egy évi próbaidő után 
történik. Pályázati határidő aug. 25. Mezőberény. 
Jeszenszky Károly, kÖ7ségi iskolaszéki elnök. 

(1259—II—1) 

A szászváros i (Hunyadm.) ev. ref. Kún-kollegium 
elemi iskolájánál állomás hirdettetik, melyen mind 
a kötelesség, mind a a javadalom, kettős természetű. 
1. Egyik kötelesség egyik osztálynak tanítása. Ezért 
a javadalom 800 korona törzsfizetés, 120 korona 
szálláspénz s ez állomáson töltendő évek után kor-
pótlék, megjegyezvén, hogy a megválasztandó a kar-
társak közti senioratus sorrendjében majd az 1000, 
illetőleg 1200 koronás törzsfizetésbe lép elő. 2. Másik 
kötelesség a kántornak egyházi funkczióknál segéd-
kezni, általában véve vakáczión is, esetleg őt helyette-
sítni. Ezért a javadalom 100 kor. és a stóla. A kétféle 
kötelesség elválaszthatatlan, s ki az egyikről lemond, 
azt a másikról is lemondottnak kell tekinteni. Az 
állomást szept. l-ére kell elfoglalni s ha az illető 
megfelel, egy év alatt állandósítást nyer. Csak ev. 
ref. vallásúak pályázhatnak. Kántorságra is képesí-
tettek előnynyel bírnak. Pályázat határideje aug. 
24-ike. A fölszerelt folyamodvány, melyben a pá-
lyázó nős, vagy nőtlen állapota fölemlítendő a szász-
városi ref. Kún-kollégium elöljáróságához czímzendő. 
Csűrös Pál, el. igazgató. (1260—1—1) 

Apcz (Hevesmegye) mezőváros róm. kath. nép-
iskolájának I-ső osztályánál tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 800 korona, csinos szoba 
fűtéssel. Ismétlő-leányokat oktatja. Pályázati határ-
idő : augusztus 25-ike. Megválasztott évközben nem 
változhat. Hevesy József plébános, iskolaszéki elnök. 
(Pósta, vaspálya, távirda.) (1251—I —1) 

A romhányi anyaegyházhoz tartozó Szátok köz-
ségben (Nógrádm.) róm. kath. kántortanítói állás 
hirdettetik. Javadalmazás: 15 magyar hold 1-ső osz-
tályú szántóföld, 1 kat. hold rét, 90 pár után 1—1 
véka rozs és 50 fillér, 45 tanköteles után 1—1 korona. 
Stóla-jövedelem 40 korona, ostyasütés 8 korona, 
deputatum 32 korona, öt öl fa természetben vagy 
ennek értéke 80 korona. A pályázat, ének- s orgona-
próba szeptember 17-én reggel 9 órakor leend. Tan-
nyelv : magyar. Tőt nyelv ismerete kívántatik. Kér-
vények Romhányba főtiszt. Sehimmalcsik Igó plébános 
úrhoz intézendők. (1292—I—1) 

Homoród-Szentpálon lemondás folytán a tanító-
női állás megüresedvén, arra ezennel pályázat hir-
dettetik folyó évi szeptember elsőig bezáró határ-
idővel. Kötelessége : az I., II. és esetleg a III. osztály 
tanítása és női kézimunka tanterv szerint. Javadalma : 
díjlevél szerint 800 korona, kertilletmény és lakás. 
Pályázatok a homoródszentpáli iskolaszékhez (Udvar-
helymegye) czímezve szívesen fogadtatnak. U. p. 
Homoród-Szt.-Márton. Sándor János, iskolaszéki elnök. 

(1271—1—1) 
Kochanóozi ág. h. ev. egyház iskolájába okleve-

les tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetés: lakás, 
készpénz 800 korona, egy öl fa felvágva. Pályázatok 
a lelkészi hivatalhoz (Trencsénmegye) küldendők. 

(1274-1—1) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei v i t tanovai , 

l ieszeki II., pekelniki II., a szárnyai , harka-
buszi, brezoviczai és zábidói r. k. tanítói állo-
másra. A jövedelem mindegyiknél államsegélylyel 
800 korona, természetbeni lakás és tűzifa. A tan-
nyelv tót. Pályázhatnak az 1896/97. tanévben képe-
sítést nyert óvónők is. Kérvények augusztus 18-ig 
adandók be Pironcsák István, ker. tanfelügyelőhez 
Trsztenára (ph. Árvám.) (1275—1—1) 

Lelei ev. ref. orgonista-énekvezér-tanítói állomás 
javadalma: 600 korona az egyház pénztárából havi 
előleges részletekben, 100 korona tandíj, canonica-
illetmény haszonbér értéke hivatalos becslés szerint 
20 korona. Ezen összeg fog államsegélylyel 800 koro-
nára kiegészíttetni. Szabályrendeleti stóla Kellően 
fölszerelt folyamodványok nt. Viski Pál esperes úrhoz 
Zovány (Szilágymegye) folyó évi szeptember hó 15-ig 
beküldendő. (1281—1—1) 
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Sürgős pályázat a szomoinok-huttai (Szepesm., 
vasútállomás) róm. kath. kántortanítói állomásra folyó 
évi augusztus 25-ikére hirdettetik. Kérvény a kir. 
soóvári erdőhivatalhoz czímezendő, de a szomolnok-
huttai plébániai hivatalnál benyújtandó. Jövedelme L 
magas erdőkinostártól 284 korona, 54 ürm3 bükkfa 
természetben kiadva, házhoz szállítással, 36 ürm5 

bükkfa tanterem fűtésére, községtől 127 korona, 
rendkívüli segély 100 korona, egyebek 37 korona és 
lakás. Kívántatik: orgonálás, magyar, német nyelv. 
Tornára és ismétlők tanítására köteles. Okleveles 
férfitanító hiányában, okleveles tanítónő pályázata 
elfogadtatik. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(1277—1—1) 
Nőtlen, róm. kath. kántortanító, ki jeles oklevéllel 

és működési bizonyítványokkal bír, beszél magyarul, 
tótul, kissé gyengébben németül, kottából első látásra 
is orgonál és énekel, többszólamú egyházi énekkart 
vezetett, meglehetősen ügyes primistahegedűs, gyors-
irászatban eléggé jártas, önálló kántortanítói vagy 
tanítói állomást keres. Megkeresések augusztus 25-ig 
„Kántortanító" czímen Rimaszombatba (Gömör-
megye) poste restante kéretnek. (1278—I—1) 

Á magyarjesztrebi ref. tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetése: 285 frt államsegély, 13hold föld. 
Minden gyermektől 4 frt tandíj, van 16 tanköteles. 
A kérvények augusztus 25-ig alulirthoz küldendők. 
Okleveles tanítónők is pályázhatnak. (1279—I —1) 

A fe lsőszemenyei (Zalam.) róm. kath. iskolánál 
megüresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: évi 800 kor. készpénz havi részle-
tekben fizetve, két szobából álló lakás az iskola-
épületben, fűtés és tisztogatás. Kötelessége: a reá 
bizott osztályokat önállóan vezetni, az ismétlőket 
tanítani, nemkülönben a kántort díjtalanul bármikor 
helyettesíteni. Pályázati határidő augusztus 20. Az 
állomás szeptember 1-én foglalandó el. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. Kérvények főtiszt. Erkinger 
István plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

( 1 2 8 2 — 1 - 1 ) 
Nagy-Megyeren (Komáromm.) kath. II., Ill-ad 

tanítói állás betöltendő. Ill-ad tanító fizetése polgári 
évre 800 korona, 10 korona kertilletmény, butorzott 
szoba fűtéssel. Oklevél kívántatik, Il-od tanítói fize-
tés 9 hóra 680 korona, butorzott szoba fűtéssel. 
Képezdét végzettek is pályázhatnak. Egy havi föl-
mondás kiköttetik. Véglegesítés egy év leteltével. 
Kötelesek kántoriakban segédkezni, kijelölt osztá-
lyokban és ismétlők egyrészét tanítani. Kérvények 
iskolaszékre czímezve aug. 25-éig küldendők. Bartal 
Mór, főtanító. (1294—1—1) 

Csikvármegyében Cslkszentimrére íaug. 24-ig 
róm. kath. okleveles kántortanítót keresek. Jöve-
delme : lakás mindennemű gazdasági épületekkel, 
zöldséges kertekkel. 115 kalongya rozs, 85 kalongya 
tavasz, 80 korona pénz, 20 köbméter lágy tűzifa, 
30 napszámkepe, 190 koronát jövedelmező szántóföld 
és kaszáló, stóla 120 korona, faizási, legeltetési jog 
értéke természetben élvezve 200 korona; ötödéves 
korpőtlék államsegélyen. Összesnek pénzértéke díj-
levélben : 1560 korona. Közbeneső vasárnapon vagy 
ünnepen személyes jelentkezést kérek. Iskolaszék. 

(1298—1—1) 
A császári (Komáromm.) reform, altanítói állásra 

csakis férfitanítók pályázhatnak augusztus 28-ig alul-
irotthoz küldendő kérvény nyel. Fizetés: 800 korona 
előleges havi részletekben; 12 méter rőzsefa beszál-
lítva ; egy szép szoba bútorzattal. Kötelességek : az 
I—III. vegyesosztályok tantervünk szerinti tanítása. 
Lelkész és főtanító szolgálatban akadályoztatása ese-
tén helyettesítése, és a lelkészi hivatalhoz tartozó 
másolatok írása. Az állomás legkésőbb szeptember 
5-én elfoglalandó. Gartsik N. Sallay István, reform, 
lelkész. (1207—II—1) 

Kántorságban teljesen jártas kán torsegédet keresek 
szeptember egytől vagy 15-től. Fizetése : havonkint 
húsz korona, ágynemű és mosáson kívül teljes ellá-
tás. Lajosmizse (Pestmegye). Hulin János, kántor. 

(1295—II—1) 
A heves-csányi r. k. elemi népiskoláknál ürese-

désben lévő rendes tanítói állásra augusztus 28-ig 
pályázat nyittatik. Javadalmazása: az iskola-alap 
pénztárából 800 korona, előleges negyedévi részle-
tekben, szabad lakás és ötödéves korpótlék. A meg-
választott tartozik állását szeptember 5-én elfoglalni 
s a részére kijelölt osztályt vezetni. Az iskolaszékre 
czímzett pályázati kérvények Kubinyi Viktor iskola-
széki elnökhöz küldendők. (1283—1—1) 

A csehi ev. ref. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: mintegy 80 pártól 30 pozsonyi 
mérő buza, 20 mérő szemes kukoricza, 4 bécsi öl 
kemény tűzifa. Ismétlők oktatásáért 40 korona, 
698 Qj-öl rét minden munkájával, 466 Q-öl konyha-
kert az egyház által szántva. 2/4-ed telek utáni legelő-
járandóság 80 korona értékben, 300 korona állam-
segély, 100 kor. korpótlék. Tandíj mintegy 40 kor, 
Malombavitel. Stóla: énekszós halottól 34 fillér, 
búcsuztatásért külön 4 kor. Tisztességes lakás mellék-
épületekkel. Kötelessége: az 1—6. vegyes osztályok 
tanterv szerinti tanítása. A kántori teendők teljesí-
tése s a kanonikus órákon és a lelkész akadályozta-
tása esetén az isteni tisztelet végzése. Csak oki. 
tanítók pályázhatnak. Kellően fölszerelt pályázati 
kérvények 1901 aug. 25-ig Araes Gyula iskola-
széki elnökhöz küldendők Csehibe, u. p. Dráva-
Szabolcs (Baranyamegye). Az állomás mielőbb elfogla-
landó. (1297—I—1) 

IiOdnó és Lieszkovecz (Trencsénmegye, u. p. 
Kisucza-Ujhely) fiókközségek róm. kath. iskoláinál 
egy-egy tanítói állásra pályázatot hirdetek. Mindkét 
állással szabad lakás, szükséges tűzifa és 8i)0 — 800 
korona évi járandóság biztosíttatik, a melyből az 
előbbinél 492 K., az utóbbinál 372 K. államsegély. 
A tót nyelv ismerete nélkülözhetlenül szükséges. 
Temetéseknél a kántori teendők végzésére vállal-
kozók előnynyel birnak, s megfelelő mellékjövede-
lemre számíthatnak. Pályázhatnak okleveles férfi- és 
nőtanítók, esetleg oki. óvónők. Pályázati kérvények 
f. évi augusztus 25-ig, alulírott iskolaszéki elnökhöz 
intézendők. Szmida Kálmán, iskolaszéki elnök, kis-
ucza-újhelyi plébános. (1227—II—1) 

A megüresedett báth-monostori (Bács-Bodrogh-
megye) magyar nyelvű r. k. kántortanítói állomásra 
f. évi aug. 28-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
1. Szabad lakás: 3 szoba, konyha, kamara, pineze, 
padlás. 463 Q -öl kerttel. 2. Készpénz a községi pénz-
tártól előleges havi részletekben : aj 210 korona, bj 50 
pozsonyi mérő tiszta búzáért 400 kor., cj az ismétlő-
iskola tanításáért 20 kor., áj az ostyasütésért 10 kor. 
3. 10"°Visoo hold föld haszonélvezete adóteherrel. 
4. 8'A öl lágyfa a házhoz szállítva, mely failletményből 
'A öl az ostyasütésért jár. 5. 2600 lélek után stóla. 
Énekes mise után 40 fillér, ker. avató után 12 fillér, 
esküvő után 1 kor. 24 fillér, kis halott után 50 fillér, 
öreg halott után 1 kor. Kötelességei az iskolaszék által 
kijelölendő osztályt vezetni, az ismétlő-iskolát ellátni. 
Az összes kántori teendőket végezni. Az összes iskolás 
gyermekeket énekre tanítani. Az egyszerű temetések-
nél az egyházi ruhákat vinni. A próba-orgonálás és 
éneklés f. é. aug. 29-én a választás napján d. e. fog a 
báth-monostori róm. kath. templomban megtartatni. 
Az állomás f. ó. szeptember 1-én elfoglalandó, mely 
időtől kezdve jár a fizetés is. A tanítói és kántori 
oklevéllel ellátott, szabályszerűen fölszerelt kérvények 
a báth-monostori r. kath. iskolaszékre czímezve, n. t. 
Kuts János esperes-plebános úrhoz Bikityre (Bácsm.) 
küldendők. Báth-Monostoron, 1901 augusztus 5. Az 
elöljáróság. (1287—1—1) 
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A fe lsögel léri (Komáromul.) ref. népiskolához 
altanító kerestetik. Fizetése: 590 korona állam-
segélylyel 800 korona, egyszobás lakás legszüksé-
gesebb bútorral. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
augusztus 23-ig küldendők. (1145—I —1) 

Szentgyörgyábrányi (Szabolcsmegye) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek augusztus 
28-ára. Jövedelme: 2 szoba, konyha, kamra, pínczé-
ből álló lakás, istálló, baromfi-sertésól, kút, szép nagy 
kert, községhez közel 25 magyarhold szántóföld s 
rét, párbér-stóla készpénz : összértékben ezer korona. 
Kérvények felszerelve alulírotthoz küldendők. Sze-
mélyes megjelenés kívántatik. Posta, vasút helyben. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kasztl Dezső, lelkész. 

(1284-1-1) 
Kertesre (Sopronm.) osztálytanító vagy tanítónő 

kerestetik. Fizetése, az államsegély mérve szerint 
000—700 K. Pályázati határidő e hó 25. A kertesi 
róm. kath. iskolaszék elnöksége. Horváth Máté, 
plébános. (1289-1-1) 

H I R D E T É S E K . 

L á s z l ő - O r a i n i i i i t - i e b e N z t l i a 

m a g y a r a b c 4*-
a vegyesajkú népiskolák számára 2-ik javított kiadása 
megjelent. Mutatványpéldányt kívánatra ingyen és 
bérmentve küld a Polatsek-fé le könyvkereskedés, 

Temesvár. (998—III-3) 

Kontros Mariska 
tanítónő haldokló anyja, leányát óhajtja látni; kö-
könyörgöm felebarátaimhoz, kik jelenlegi czíinét 
ismerik, levelezőlapon Kontros Ferencz, Arad , 

Tököli-tér 1. számra írni. (1291-1-1) 

Mélyen tisztelt kartársak! 
Kérem tudomásul venni, hogy l égyfogó imnak 

ára a következő : 100 drb 2 korona és a csomagolás 
hozzá (t. i. erős póstadoboz, 3 állvány és a szállító-
levél) minden 100 drbos küldemény után 50 fillér, 
200, 300 vagy 400 drbos küldemény után (5 kgrig) 
70 fillér. Olcsóbban nagyobb mennyiségnél sem 
adhatom; de a ki 600 drbra megrendelőket gyűjt, 
annak azonnal küldök (a Tanítók Háza 5%-án kívül) 
100 drbot teljesen fölszerelve ingyen és bérmentve. 

Képes árjegyzékkel és gyűjtőiméi bárkinek szívesen 
szolgálok. 

Hazafias üdvözlettel 

H a a s z F e r e n c z 
(1149-1 -1 ) tanító, 

i S á c s - S / c i i i - T a i i i á s o i s . 

tanító (1071—VI—2) 
n é p i s k o l a i t a n k ö n y v e i : 

„Földrajz, Magyarország Történelme, Termé-
szetrajz, Természettan és Nye lv tan i ered-
ménytár." Négy első mű német, két első tót 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 10 kr. 
Megrendelések szerzőnél is tehetők Ó-BECSÉN. 

Okleveles tanító 
mint nevelő fölvétetik két fiúgyermek mellé 3. és 
4. elemi osztály — nyilvános vizsgaletételi köte-
lezettséggel 40 korona havi fizetés és teljes ellátás 
mellett. Német nyelvet birók előnyben részesül-
nek. Merkel Péter, Feric&nci (Verőczemegye) 

birtokosnál. (986 III 3) 

F m n f f l szállítja a ministerileg ajánlott s több-
* í l l luU szőrösen kitüntetett, mély fekete és 

használatkész 

I s k o l a t á b l a - m á z a t . 
Egy '/i bádogszelencze eA klg. kor. 7.— 

* .. V4 „ „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 1.60 
„ plezk lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel „ —.70 

— Rakasz, szállítólevél ,. 40 

G r r e s c l i i k ( i y u l a , 

( 1 3 0 1 — V — l ) I i o c s é l l . 

Haladás az irkáknál. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának birálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.0:>7. szám alatt 
kelt leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett 
népiskolai irkákat elfogadott előnyei folytan az 
összes magyarországi állami népiskolák, továbbá a 
polgári Ilii- és leányiskolák részére engedélyezni 
méltóztatott. — Kimerítő ismertetést és mintákat 
díjmentesen küld: 

(454—X—7) 

Fekete Mihály, 
kiadó-könyvkereskedő 

Kecskeméten. 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

© o o 

® €> © q I s k o l a 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti : 

B e n e d e k K l e k és F ö l d e s G é z a . 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

Je l szava : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Különösen erős harezot folytat az áll. tisztviselők moz-
galmával egyidejűleg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

Előf i ze té se : egész évre 8 korona,- félévre 4 ko-
rona, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi dijak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(1216—V—2) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 
Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona öü 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-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ü é j z i r a t o l c a t n e m a( lu.uk: v i s s z a . 

Az nj állami iskola tanítója. 
Megérkezett a mi várva-várt Messiá-

sunk. Hozsánna a közoktatásügyi kor-
mány lánglelkű vezérének s buzgó 
tanácsadóinak: a népoktatásügy meg-
szentelt lelkű apostolainak! — Eljött 
a megváltás órája! Szabad immár — egye-
lőre az állami — iskola, szabad benne 
a módszer, szabad a gondolkozás, a 
szellem. Ezért könyörögtünk, ez után 
sovárogtunk hosszú éveken át s a mit 
hittünk, a mit reméltünk, a mit oly 
epedve vártunk, i tt van kezeink között, 
lerakva az új gondnoksági utasításban. 

Már maga a czím nagy változás, 
mert a gondnokság mellett, mint 
egyenlő rangú tényezőt találjuk ot t a 
tanítót s bent az utasításban ot t van 
a szervezet leikéül felemlítve a tanító, 
miként a tanítónak is éreznie kell, 
hogy a gondnokság most már csak 
kapcsolat a család és iskola között, de 
életét az iskola a tanítótól nyeri, a 
tanító annak központja, világító sugara 
annyira, hogy egy ilyen vonzóerővel 
bíró központ képes átalakítani nemcsak 
az iskolát, hanem a kapcsot: a gondnok-
ságot is s ennek révén a család is némi 
részben simúl az iskolához. 

Úgy képzelem az állami iskola új 
helyzetét, mint mikor hosszú szárazság 
után termékeny eső üdíti föl a határt; 
midőn a szárazság miatt felgyülemlett 

sok munka közül, nem tudja, melyik-
hez fogjon a gazda, mert valamennyi 
sürgős. Isten segítségéhez fordúl tehát 
s az megsegíti őt és terményei bő 
áldást hoznak. 

í gy gyülemlett föl a mi munkánk 
szabadságunk fontos alkotmányával. 

Hogy az iskola belső élete virágzó, 
ragyogó, fényes legyen, még sok teendő 
vár ránk. A haladás, az önképzés sok-
szorozottan kötelességünk ma, mikor 
az iskola szellemi előhaladásáért egyedül 
a tanító felelős; a tanító egyénisége 
most már az az akkumulátor, mely a 
műveltség, haladás, hazaszeretet, jó 
erkölcs fénysugarait terjeszti szét. S hogy 
a sugarak áttörhessenek még az árnya-
kat vető testeken is, azért kell a 
kenyér mellett a haladásnak, az önképzés-
nek a mi mindennapi kielégítendő szükség-
letünknek lennie. Erre utal az új utasítás 
is, midőn azt mondja, hogy: „A tanítót 
a modem neveléstudomány és módszertan 
elveinek figyelembevétele és észszerű 
alkalmazása tekintetében — a taní-
tásban, a módszerben és a nevelésben 
teljes szabadság illeti meg." 

Ezzel ellentmondónak látszik az utasí-
tás ama része, mely az igazgató-tanító-
nak jogává és kötelességévé teszi, hogy 
észrevételeit az osztálytanító módszerére 
négy szem közt közli, vagy tanító-
testületi megvitatás tárgyává teszi. 
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Ez azonban nem korlátozása a tanító J 
szabadságának, mert több tanítós isko-
lában a tanítótestület a neveléstanítás 
döntő tényezője. Igaz, megmaradt a régi 
utasítás kifejezése, hogy az igazgató-
tanító az iskola „lelke", hanem hinnem 
kell, hogy minden jóravaló igazgató az 
iskola belügyeit illető funkczió köz-
pontjának nem önmagát, hanem a tanító-
testületet tekintendi. Az igazgató inkább 
olyan legyen az új állami iskolában, 
mint az idegszálak az emberi szervezet-
ben. Legyen finom fölfogó és vezető 
képessége, melyen át a külső benyomá-
sok (az osztálytanítóknál tapasztalt 
nemcsak helytelen, hanem helyes eljárások 
is) az agy érző központjába (a tanító-
testületi konferencziákra) jutnak; legyen 
az igazgató az a vezető idegszál, mely 
az agy érző székhelyét összeköti annak 
akaró központjával, mozgató területével; 
legyen olyan tökéletes idegrost, mely 
az agynak akaratára (a testület hatá-
rozataira) éppen azokat az izmokat, 
szerveket hozza mozgásba, melyek az 
akarat végrehajtását a legfinomabb 
árnyalatig eszközlik. Ha ilyen lesz 
minden igazgató; ha a testületnek 
minden tagja a központot (az iskola 
ügyét) igyekszik szolgálni: akkor hiszem, 
hogy az utasítás legszebb szelleme (a 
szakfelügyelet az iskola életében) testet 
fog ölteni. 

Nem kevésbbé emeli a tanító er-
kölcsi önérzetét az új utasítás egy 
másik kitűnő gondolata, az t. i.: hogy 
a tanító közhivatalnok (a mi az utasí-
tásban határozottan ki is van fejezve.) 
Mintha azt jelentené e passus: hogy 
nagykorú lettél immár magyar tanító-
ság, hát azonképen szólok hozzád! 

Volt idő, midőn a tanítóságot holmi 
elnézésekkel, gyermekes bíztatgatások-
kal dédelgették. Őszintén megvallva, 
nekem soha sem tetszett ez a kicsi-
nyes leereszkedés, mert mintha csak 
ezt hallottam volna: Te szegény ma- ! 
gyar tanító, rosszul díjazott, fogyaté-

i 
j kosán nevelt szerény, árva lélek vagy, 

téged dédelgetni kell; neked elnézzük, 
ha anyagi exisztencziád miatt köteles-
ségedet i t t -ot t elmellőzöd; nem téged, 
hanem a tanítóképzést kell okolni, ha 
talán kötelességednek nem tudsz kellő-
képen megfelelni. 

A dédelgetés, a kicsinyes leeresz-
kedés kora — Istennek hála! — le-
járt . A tanítótól mint komoly férfiutói 
kéri számon az utasítás a reábizot-
taka t ; mint hivatalnokkal áll szemben, 
ki a haza legdrágább talaját műveli s 
mint hivatalnokot védi meg, ha botor 
emberek kárt tesznek becsületében, 
vagy föltartóztatják munkájában. így 
van ez helyesen. A ki hivatalt vállalt, 
éljen annak hűséggel. Hogy a minden-
napi gondok még mindig gátolják a 
taní tót abban, hogy minden erejéből 
hivatalának éljen, az tény; de hiszem, 
hogy ez az akadály is el fog hárulni. 

íme tehát, megkapták az állami 
tanítók a szabadságot, függetlenséget, 
(tőlünk függ, hogy testvériség és egyen-
lőség is legyen köztünk.) Ezt kértük. 
Ezért hálával tartozunk, melyet azzal 
fogunk leróni, ha erősen elhatározza 
minden állami tanító, hogy kötelességét 
ta r t ja szem előtt mindenekfölött. Ez a 
hála lesz legkedvesebb, legörömestebb 
óhajtot t eredménye atyai gondoskodású 
közoktatásügyi kormányunk fáradozá-
sának. S ha valóban megvan az állami 
iskolai tanítóságban az az erkölcsi fej-
lettség, melyet az új utasítás föltételez, 
nem fog csalatkozni ideálisan gondol-
kozó ministerünk s a tanítóság becse 
akkor fog fölemelkedni! 

Az új utasítás életbeléptetésének 
napja szeptember 1-seje, vasárnap, az 
Úrnak napja. Miként a szántó-vető, 
kinek munkája a hosszú szárazság 
alatt megtorlódott s az eső után 
Istent hívja segítségül, a ki meg-

; segíti: azonképen az állami iskola újjá-
: születésének reggelén, az Urnák napján, 

imádkozzunk mi is és kéljük a minden-
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ható Istent, hogy adjon nekünk erőt, 
kitartást a felelősséggel terhes munka 
elvégzésére s az Isten minket is meg 
fog segíteni. 

(Sz.-Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Az iskola szerencsétlenei. 
A népoktatási törvénynek az a czélja, 

hogy minden tanköteles gyermek annyi 
tudást és szívnemességet sajátítson el 
a népiskolában, a mennyivel helyét a 
társadalomban hasznosan betöltheti, 
csak akkor valósítható meg a lehe-
tőségig, ha feladatuk érvényre eme-
lésére alkalmas, elegendő iskolával fog 
rendelkezni országunk minden községe 
s akkor is lehetnek, sőt — talán — 
lesznek is elmaradók. 

Ma, a mikor az iskolák száma még 
nem elegendő az összes tankötelesek 
befogadására, különösen kell gondolnunk 
arra, hogy legalább az iskolázhatok 
közt minél kisebbre apasztassék az el-
maradók száma; mert hisz a hülyéknek 
úgy sincs helyük az ép eszűek közt; ha 
pedig minden növendékünk ép eszű: az 
elmaradásnak nincs helye az iskolában, 
vagy legalább is nem volna helye ott. 

Ha arról gondolkozunk, hogy a nép-
nevelés fejlesztése tulajdonképen nem-
csak az iskolák szaporításával, hanem 
inkább az iskolák működési képességének 
fokozásával érhető el, az iskolák szapo-
rítása mellett minekünk — tanítók-
nak — kell ez utóbbi lényeges ténye-
zővel behatóbban foglalkoznunk; mert 
nem kell lángész annak megértéséhez, 
hogy nagyobb szolgálatot tesz a hazá-
nak egy iskola, ha feladatát teljesen 
be tudja tölteni, mint tíz olyan iskola, 
mely a nagy czélok szolgálatára erőtlen. 

A jó iskola legbiztosabb hőmérője a 
növendékek egyenletes haladása. Ha jól 
megismertük osztályunk növendékeit, 
egyikünk sem mondhatja azt, hogy el-
maradásra hajló gyermek (elég tekin-
télyes számmal) nincsen osztályában. 
Azt hiszem, nem állítok valótlanságot, 

mikor ezek egyrészéről nem föltevés-
kép mondom ki azt, hogy el is marad-
nak az ismeretek szerzésében. 

Föladataink legnemesebbike: iskolánk 
elmaradásra hajló, vagy bármily ok 
miatt erre kárhoztatott növendékeinek 
rendes haladásra ösztönző, nevelői be-
hatásokkal támogatott, eredményes ok-
tatásáról gondoskodni. 

Az iskolába rendesen járó gyermekek 
elmaradásának két fő oka van. Egyik a 
gyermek egyéniségében rejlik, midőn a 
gyermek kevésbbé jóravaló: rest, enge-
detlen stb. A másik ok a szülőkben 
lelhető föl, ha a szülő saját gyermekét 
a tanulástól eltiltja (sajnos, ilyenek is 
vannak!), iskolába csak kényszerből 
küldi s e miatt a taní tót lépten-nyomon 
gyalázza, kisebbíti, sőt a gyermekek 
előtt sértegeti is, a mi — természe-
tesen — rossz érzést ébreszt a tanító-
ban a szülővel szemben és ez a rossz 
érzés — akaratlanul is — átplántálódik 
a tanító lelkében kellemetlenségei oko-
zóira, a gyermekekre, ama gyermekekre, 
kikkel a további kellemetlenségek el-
kerülhetése végett jónak lát egyáltalán 
nem foglalkozni. Veszedelmes dolog ez 
különösen ez idő szerint, mikor a tanítók 
vádolása és följelentése járványos be-
tegség módjára okkal és ok nélkül 
országosan gyártatik. 

Bármelyik oknak legyen következ-
ménye a gyermek elmaradása, ón e 
dologban rendkívüli nagy hibát látok, 
minek orvoslása a mai humánus korban 
elmaradhatatlan. 

Napi tapasztalataink sok módot 
adnak nekünk arra, hogy a természeté-
nél fogva rossz, engedetlen, rest gyer-
meket kitartó nevelői ténykedéssel a 
jó útra tereljük; de, ha a szülő rontja 
el a gyermeket, rombolja napi munkánk 
eredményét, küzdelmünk sokkal nehezebb 
és nemesebb. Súlyos következményű bün-
tetés ilyenkor a büntetendő gyermekkel 
való nem foglalkozás, hogy a szülővel 
a kellemetlenségre alkalom ne adassék. • 

34* 
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Ezek a kis szerencsétlenek egy, esetleg 
hat évi ülésre vannak ítélve, holott sze-
génykék nem loptak, nem raboltak, 
sőt még azt sem tudják, hogy mily 
súlyos büntetést szenvednek ők az 
iskolában, minek következményei az 
öntudatlanul szenvedők egész életét 
besötétíti. Az iskolában először ép 
lélekkel megjelent ilyen gyermek a 
hosszas mellőzés (ülés) után összes 
társai tudomásával onnan, mint lenézett, 
hülye távozik önbizalom nélkül, össze-
tört lélekkel. Könyek gördülnek sze-
meinkbe, ha az ilyen gyermek búcsúzik 
— végleg megválik az iskolától, az ő 
lelkének összetiprójától s a legrosszabb 
útravalóval indul végzete felé . . . 

Nagy lélek nélkül igaz tanítók nem 
lehetünk. A nevelés egyedüli biztos 
fegyvere: a szeretet. Még, ha legvá-
sottabb is növendékeink egy része; 
még, ha a társadalomban egyesek rossz 
indulata romboló árként zudulna is 
felénk, jóra fordul minden, lia a neve-
lésre hivatott tanítóság szeretettel fog a 
kicsinyek és nagyok hibáinak orvoslásához. 

Gondoljuk meg azt, hogy, ha kar-
társunk osztályában az elmaradó gyer-
mek éppen a mi reménységünk: sze-
retett fiunk volna, mily nagy fájdalmat 
okozna az nekünk? 

Mindenkinek kedves az ő gyermeke; 
szeressük azokat tanítóhoz illő szere-
tet te l és nem lesznek elmaradóink, a 
kik ma az iskola szerencsétlenei! 

(F.- Visó.J Mihály Ferencz. 

A tanítói egyesületek reformja. 
i. 

Mit észlelünk ma a tanítóegyesületi élet 
terén? Azt, bogy meg van a sok tanítóegye-
sü'et, meg van a kormány anyagi és más 
tekintetek szerinti támogatása, vannak ma is, 
mint régen, lelkes és ügybuzgó vezetők, de 
nincs élénkség. A közöny kezd lábra kapni, 
úgy a vármegyei, mint az országos jellegű 
egyesületek kebelében. Indokait nem akarom 
kutatni. Ez az állapot azonban^ így nem ma-
radhat. Meg kell mozdulni. Élénkséget kell 

vinni az egyesületekbe. A közöny csiráit most 
jóelőre keli megsemmisíteni, nehogy elter-
jedjen. Nézetem szerint e tekintetben a moz-
galomnak fölülről kell kiindulnia s a helyes 
irányú törekvést és mozgalmat megfelelő buz-
galommal kell támogatni, szóval, tettel és 
áldozatkészséggel. Ezek szerint a tanítóegyesü-
letek irányítása, kérdéseinek fölvetése, a meg-
vitatott dolgok végrehajtása, vagy az üdvös 
eszmék érvényre emelésére egy központ kell. 

Jól tudom, hogy az általam óhajtott köz-
pont, a tanítóegyesületek felsőbb fóruma is 
meg van az „Országos Bizottság11-ban, de az 
a sajnos, hogy a legtöbb egyesület nem tulaj-
donít annak sem oly hatalmat, sem oly fontos-
ságot, mint a milyent kellene és meg is érde-
melne. De igen sok egyesület nem részesíti 
sem szellemi, sem anyagi tekintetben azon 
támogatásban, a mit szép czéljai kivihetése 
érdekében mindeniktől jogosan megkövetel-
hetne, hisz a legtöbb még nem is tagja az 
Országos Bizottságnak. 

A tanítóegyesületek ezen közönye a veze-
tőkben is fölkeltheti a közönyt, a közös ügyek-
kel nem törődést, a mi aztán sok kellemetlen-
ségnek szülője s a valódi szép czélnak megölője 
lehet. A tanítóegyesületeknek első teendői közé 
sorozom tehát az Országos Bizottságba való 
belépést. Ha ez meg van, biztosan hiszem, 
hogy a vezetők is tudni fogják teendőiket. 

A hazai tanítóegyesületek második föladata 
az Eötvös-alap és a Tanítók Házai ügye. 
A ki ismeri ezen üdvös és igazán magasztos 
két intézményünk szép czélját, az előtt nem 
kell hosszasan bizonyítani, hogy azokkal miért 
óhajtom foglalkoztatni az egyesületeket. Annak 
daczára tehát, hogy ezen két intézményünk 
mindnyájunkat oly közelről érdekel, annak 
daczára, hogy ezeknek virágzása és emelke-
dése a tanítóság büszkesége és színvonalának 
emelése lenne, mégis mi a valóság ? Az, hogy 
látunk lelkesedni és lángra lobbanni itt is, ott 
is egyeseket és egyesületeket; látunk áldozni 
is, küzdeni is igen sok kartársat és igen sok 
egyesületet is, de a zöme, a nagy többség 
néma közönynyel, összedugott kézzel nézi a 
munkásokat. 

A tanügyi statisztika 28 ezer néptanítóról 
tesz említést s ha ezt a számot veszszük 
alapnak s ha ezen létszámot más szempontok 
szerint is vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy a 
hadsereg elég népes és elég erős is lehetne, 
hogy hódító hadjáratot kezdjen és végezzen a 
kultúra terén. Igen, de nem a szám, nem is 
a tömeg ilyen vagy olyan ereje, hanem az 
egésznek lelkesedése, az egyetértés, a kitartás 
teszi, vagy tehetné nagygyá és hatalmassá az 
igazi hadsereget. 
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Ezeket látva és tudva, különös érzés fog el, 
valahányszor az Eötvös-alap vagy a Tanítók 
Háza számadását látom s főként akkor, a 
mikor a létszámot is olvasom. 28 ezerből 3 
ezer tagja van csak az Eötvös-alapnak! E 
rossz érzést növeli annak tudása, hogy nem 
egyszer szemléltem a vezetők fáradságot és 
áldozatot nem kimélő munkásságát, láttam s 
hallottam, hogy miként buzgólkodnak érde-
künkben, miként törik meg a közönyt, a hova 
csak eljuthatnak. 

Ha ez fáj nekem, a kinek ez idő szerint 
érdekei nincsenek egyik intézményünk iránt 
sem s mégis mindkettőnek tagja és harczos 
katonája vagyok, miért nem fáj annak, a 
kinek érdekeltsége is van ? Hisz azt, hogy 
ehhez anyagi tehetsége nincs, ma egy jóra-
való tanító sem mondhatja, mert oly csekély 
az összeg s oly nagy a kedvezmény, a mit 
ezért adnak, hogy annak egy kis jóakarattal 
bárki eleget tehet. E két intézményünk ezen-
kívül nem áll sem nemzetiségi, sem felekezeti 
érdekek szolgálatában. A ki ebben kételked-
nék, tekintsen meg csak egy évi jelentést s 
azonnal meggyőződhetnék a valóról. 

A hazai tanítóegyesületek extenzív munka-
körét a jelenlegi viszonyok között ezekben 
vélem leginkább csoportosíthatóknak. Ha 
ezeket napirenden tartjuk, de nemcsak, ha-
nem ezek érdekében megteszszük azt, a mit 
tehetünk és tennünk is kell, akkor biztosan 
hiszem és remélem, hogy az egyesek sem ma-
radnak tétlenül, de megmozdul a társadalom 
is. Csak akkor és így lesz nagy is, erős is a 
hadsereg, a melyikkel nagy föladatot meg-
oldani nem is lesz nehéz. 

A tanítóegyesületek intenzív munkaköre 
ma már jórészben nem lehet más, mint az 
új tantervre való előkészületek megkezdése. 
Elénk emlékezetünkben van még az a hosszan-
tartó vita, mely az osztott és osztatlan iskola 
tanterve érdekében napirenden volt. Köztudo-
mású az is, hogy annak életbeléptetése a 
közel jövő — talán egy év — kérdése, vala-
mint az is, hogy legfőbb szakegyesületünk: a 
„Közoktatásügyi Tanács" az egységes tanterv 
mellett döntött s így ez alapon fogják kidol-
gozni az új tantervet. Igen, de hogy melyik 
iskolában legyen minimális, melyikben maxi-
mális anyag stb., annak eldöntése a tanító-
egyesületek föladata lesz. 

Szintén a tanítóegyesületek föladata lesz az 
új gondnoksági Utasításban foglalt intézke-
dések átvitele, foganatosítása és közhasznúvá 
tétele úgy, hogy az nagyobb rázkódtatást ne 
idézzen elő s az abban foglalt és a tanítás 
emelésére czélzó intézkedések minél előbb 
megvalósulianak. 

Ha ezen intenzív föladatokhoz veszszük a 
gyermeki psychologia tanulmányozását, a szülői 
értekezletek kérdésének tárgyalását, én úgy 
hiszem, hogy egy évi föladattal tisztában 
lehetnének az egyesületek is. 

Igen! De ne csak a szép és terjedelmes 
föladat legyen meg, mert hiszen mi sem 
könnyebb, mint föladatot adni, hanem legyen 
meg annak eredménye: a kidolgozás is! 

Fejtsünk ki odaadó buzgalmat a tekin-
tetben, hogy a hazai tanítóegyesületek mind-
nyájan csatlakozzanak az Országos Bizottság-
hoz, legyenek annak anyagilag és szellemileg 
támogatói. Buzdítsuk és támogassuk az Orsz. 
Bizottság vezetőit és ügyei intézőit, hogy ne 
lankadjanak, hanem a tanítóság szellemi és 
anyagi érdekeinek megvédését viseljék szivökön. 

Az „Eötvös-alap" és „Tanítók Házai" kér-
dése érdekében ma már nem kell vitatkozni 
sem az egyesületekben, sem egyebütt; itt a 
tett terére kell lépni. Tárgy is van, anyag is 
van, a mivel megmutathatjuk, hogy erős el 
határozással és kitartással tudunk is tenni s 
annak eredménye is lehet. 

A közoktatásügyi kormány érdekünkben 
már sokat tett, sokat tettek a vezetők. Raj-
tunk a sor, hogy tegyünk mi is. 

Föl tehát a munkára! 
(Torda-Szent-LászU.) Borbély József. 

II. 
Összes tanítói egyesületeink és szaklapjaink 

foglalkoztak és foglalkoznak e kérdéssel; a 
legtöbb hozzászóló kivánja, hogy az egyesüle-
tek egymással és az Orsz. Bizottsággal szerves 
kapcsolatba lépjenek, kivánja a tervszerű, 
egyöntetű egyesületi munkálkodást s a hatá-
rozott, egységes és magasabb czélokra törekvő 
irányítást és vezetést; ámde ezt nem érjük el, 
ha más-más úton, külön zászlók alatt, külön 
czélok felé haladunk továbbra is. 

Hogy az Orsz. Bizottság állásfoglalásának e 
kérdésben teljes gyakorlati értéke és valóban 
korszakalkotó hatása legyen, véleményem sze-
rint, az elmondottak alapján, a következőkre 
lenne szükség: az Orsz. Bizottság nagygyűlése 
az összes fölmerült és számbavehető vélemé-
nyek alapján állapítsa meg a reform alap-
elveit ; küldjön ki a saját kebeléből egy 
bizottságot, mely ez alapelvek alapján dolgoz-
zon ki egy a tanítóegyesületi élet összes 
mozzanataira kiterjedő minta-tervezetet (alap-
szabályok, ügyrendek, tanácskozási szabályok 
stb.); terjesztessék ezen munkálat a jövő évi 
nagy-, esetleg egyetemes tanítói gyűlés elé; 
a mennyiben az elfogadja, küldessék meg e 
munkálat, mint alaptervezet, minden egyes 
tanítói egyesületnek. 
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Ekként minden egyes tanítói egyesület bir-
tokába jutna egy oly mintatervezetnek, melyet 
mindnyájunk közremunkálása mellett a tanító-
ság elismert szellemi vezetői egyesült erővel 
létesítettek, a melyet tehát nyugodtan elismer-
hetnénk viszonyaink között a lehető legjobb-
nak és legtökéletesebbnek, a melyben minden 
egyesület megtalálhatná a saját különleges 
viszonyainak megfelelő anyagot s melynek 
alapján — az általános kereten belül — a 
legkönnyebb szerrel s a legmegfelelőbb módon 
szervezkedhetnék. 

így meg volna adva a lehetőség a tömörü-
lésre, ki lenne jelölve a közös czél s az ahhoz 
vezető leghelyesebb utak, módok és eszközök, 
biztosítva volna az egység, a szerves kapcsolat, 
szóval: megvetve a tanítói egyesületek reform-
jának legbiztosabb alapja. 

Összegezem röviden véleményemet. 
Ha reformálni akarjuk egyesületeinket, a 

reformot az alapépítményen kell kezdenünk és 
pedig lehetőleg az egész vonalon; adjunk 
egységes, biztos alapot, hozzuk ez alapon 
r-zerves kapcsolatba egymással a tanítóegyesü-
leti élet minden tagozatát, vegye át a tény-
leges vezetést és irányítást az Orsz. Bizottság, 
állíttassák ennek tisztikara rendelkező hatás-
körrel a megyei egyesületek központi tiszti-
kara fölé, akként, hogy figyelemmel kisérje és 
számonkérje az egyesületek évközi működését, 
referáljon az eredményről éppen úgy, mint a 
hiányokról az igazgató-tanácsnak, illetve a 
nagygyűlésnek, évi tömör jelentésben számol-
jon be valamennyi egyesület s az Orsz. Bizott-
ság egy-egy évi munkásságáról. 

Erős meggyőződésem, hogy e nélkül az 
ó'iajtott sikert nem fogjuk elérni. 

(Udvari.) Károlyi Sándor. 

Az iparostanoncz-iskola bajai. 
Részben igaza van Kőszegiig J. kartársam-

és barátomnak abban, hogy az iparostanonczok 
nagyrészét nem a jövőbelátás vagy gyakorlati 
szempont viszi az iparostanoncz • iskolába, 
hanem mert az iparosmester az 1884. évi 
XVII. t. cz. 82. §-a értelmében kötelezve van 
a hozzá beszegődött tanonczokat mindaddig, 
míg föl nem szabadulnak, hetenkint legalább 
5 tanórára küldeni. Tehát úgy általánosságban 
nem merném állítani, nem Ítélném el mind-
nyáját; mert valljuk meg őszintén, vannak oly 
becsületes iparostanonczaink is, kik, ha az 
1884. évi XVII. t.-cz. életbe nem lép, akkor 
is hűségesen járnak iskolába és elég buzgó-
sággal végzik kötelességüket. Fájdalom, ez a 
kisebb rész! Azon része iparos-ifjainknak, kik 
talán mégis belátják azt, hogy egy leendő 

iparosmesternek több ismeretre van szüksége, 
mint egy számadó juhásznak, vagy falusi 
pásztorembernek. 

En tehát nem mondanám ki mindnyájukra 
az Ítéletet, mert egy kis optimizmussal e do-
logba beletekintő minden figyelmes ember észre-
veheti, hogy a mesterek és tanulók rovására 
az iparostanoncz-iskola iránt világgá kürtölt 
közöny nem általános. Voltak, vannak és lesz-
nek a jövőben is oly mesterek és tanonczok, 
kikre úgy az ipartestületi felügyelő-bizottság-
nak, mint általán véve a tanítói karnak pana-
szai voltak, vannak és lesznek. 

Én azt hiszem, hogy azon iparosaink, kik 
valódi érdeklődéssel viseltetnek a tanulók 
iskolai oktatása iránt, nem fogják szivesen 
venni, ha czikkeinkben pálczát törünk felettük 
s egybe sorozzuk a semmivel sem törődő mes-
terekkel. 

Ezek előrebocsátása után legyen szabad 
áttérnem az iparostanoncz-iskola valódi bajaira, 
mellőzve a tanítók fizetési mizériáit. Szerin-
tem ez úgy sem függ össze az iparostanoncz-
iskola bajaival. 

1. Legfőbb bajnak tartom azt, hogy az 
iparostanoncz-iskolák mellett előkészítő, vagyis 
olyan osztályokat kell tartani, melyekben az 
alapismeretekkel nem bíró tanonczokat — hogy 
a továbbképzés lehetősége ki ne zárassék — 
írni, olvasni és számolni kell megtanítanunk. 

Székhelyen lévő csaknem minden iparos-
tanoncz-iskolának van előkészítő A. és B. osz-
tálya (néhol C. is). Már most, — vegyük pl. 
a nyiregyházai állapotokat. 

Előkészítő A. és B. I. oszt. A. B. C. II. és 
III. osztályba sorozott iparostanonczainknak 
(számszerint 367) 10 tanerő hetenkint 35 
órát ad. 

E 35 órából az előkészítők a hittani órán 
kívül 10 teljes órát rabolnak el. Levonva a 
367-ből az előkészítő-osztályok növendékeinek 
számát: 85-öt, a fönmaradó 282 tulajdon-
képpeni iparostanonczra jut hetenkint 25 óra. 
E 25 óra alatt öt különálló, több-kevesebb 
ismerettel bíró osztályban nem kevesebb, mint 
egy tuczat tantárgyat kell előadnunk. 

Kevés idő állván rendelkezésünkre, a reál-
tantárgyakat — jelesül: a földrajzt és törté-
netet a felsőbb osztályokban (II., III.), ezeken 
kívül a chemiát, fizikát és alkotmánytant össze-
vontan hetenkint csak 1 — 1 órán adjuk elő. 

Ki hiszi el, hogy ily borzasztóan összezsu-
gorított tanidő alatt akadna csak egy ipar-
iskolai tanító is, ki az évi tananyagot teljesen 
földolgozni képes volna! 

Tehát, hogy az előkészítő-osztályok — me-
lyek kerékkötői a haladásnak — törülhetők 
legyenek, határozattá kellene emelni azt, hogy 
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iparos pályára csak azon 12—14-éves gyermek 
l'phet, a ki írni, olvasni tud s a számtanban 
(1000-ig lévő számkörben) teljes jártasság-
gal bír. 

En (miután az iparos magasabb szakképzett-
séget föltételező pályára úgy sem lép) ennyi 
alapismeretet elégségesnek vélek. Ennyi alap-
ismeret éppen elég arra, bogy az ipariskolai 
tanító, mint szilárd talajra, tovább építhessen. 

A tanonezul beszegődő gyermekek korát 
azért kívánnám és pedig szigorúan meghatá-
rozni, hogy a tanulói év vége, illetve a föl-
szabadulás ideje ne esnék össze a hadköteles 
korral. 

Több izben megtörtént azon „sajnos eset", 
bogy egyik-másik iparostanonczot azért kellett 
megbüntetnünk, mert vasárnap délután a 
helyett, hogy rajzórára jött volna, a népkert-
ben cselédlányokkal karonfogva sétált. 

Uraim! Ne mosolyogjanak! ez is az iparos-
tanoncz iskola bajai közé tartozik. Avagy azt 
hiszik, hogy az ily, már a kamasz korból 
is kinőtt 20—21 éves fiatal ember gondol 
többé a tanulásra ?! Ne higyjék. 

2. Meg kellene szüntetni azt is, hogy egyes 
iparágak (borbély, hentes, mészáros) tanonczai 
a vasárnapi iskola alól fölmentetnek. 

Milyen iparos lesz azon ifjúból, a kinek 
fogalma sincs magyar eleinkről, kiváló hőseink-
ről, szóval a nemzet nagyjairól; a ki nem 
tudja, hol, mely vármegyében hirdetnek vala-
mely munkára, ipari czikk előállítására „ár-
lejtés "-t. 

3. Csoportosítani kellene azon tanonczokat, 
kiknek kiválóan rajzra van szükségük (építő, 
asztalos, lakatos, kárpitos, kocsigyártó), hogy 
ezek számára a rajzoktatás intenzívebbé tétet-
nék. A fönmaradó idő pedig a rajz alól föl-
mentett tanulók (mészáros, hentes, borbély) 
reál, nyelv és számolás tanítására fordíttatnék. 

Megjegyzem végül, hogy a hanyag iskoláz-
tatás megszüntetésére igen sokat tehet az 
iparos-osztály érdekeit szivén viselő hatóság, 
egy ügybuzgó ipartestületi elnök és jegyző s az 
ipartestületi felügyelő bizottság tisztikara. 

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy ezen 
utóbbiak jelenlétében történik a szegődés az 
iparosmester és a tanoncz szülei között. Ezek 
szerkesztik meg a két fél közötti szerződést. 

Ha ilyenkor kellő ügybuzgalommal intik a 
feleket az iparostanoncz iskola iránti szent 
kötelességük teljesítésére, ha kijelentik, hogy 
annak idején a fölszabadulás nehézségekbe 
fog ütközni, sőt egyátalán föl sem szabadít-
hatók az oly tanonczok, kik az iparostanoncz-
iskolai tanórákat lehetőleg pontosan nem láto-

gatják, lehetetlen, hogy a kivánt eredmény 
elmaradjon. 

Minden bajai között is azonban stnki sem 
vitathatja el az iparostanoncz-iskolaczélszerű-é-
gét, szükségességét, létjogosultságát. Nem von-
hatja senki kétségbe, hogy így is nemes missziót 
teljesít. Valóban, ha egyebet sem teljesítene, mint 
azt, hogy a minden alapismeret nélküli tanon-
czokat írni-olvasni és számolni megtanítja, az 
alapismeretek birtokában lévőkkel pedig meg-
tartatja előbb szerzett általános ismereteiket, 
már ezzel is sokat tett. 

Adja az ég, hogy minél előbb következzék 
be azon idő, a mikor az . iparostanoncz iskola 
fokozatos fejlődésével missziónkat hatványozott 
mértékben teljesítve nemcsak derék hazafiakat, 
hanem értelmes, a nyugoti államokkal egy 
színvonalon álló iparosokat nevelhessünk sze-
retett hazánknak. 

(Nyíregyháza.) Lengyel József. 

Gyakorlati tanítás. 
— A birtokos jelző és birtokviszony megis-

mertetése az elemi népiskola negyedik osztá-
lyában. — 

Tanító: Milyen szófajta volt a jelző azok-
ban a mondatokban, a melyeket a mult 
nyelvtani órán tanultatok . . . N. ? . . . N.: 
Mutatónévmás.*) 

T.: Meg akarom tudni, vájjon mindnyájan 
ismeritek-e még ezen fajta jelzőt? Gondoljon 
közületek mindenki egy-egy olyan mondatot, 
a melyben mutatónévmás a jelző! — A ki 
gondolt már, jelentkezik! — Mondd meg, 
mit gondoltál te A. ? . . . te is B. ? C. ? 
stb. Ha arról győződik meg a tanító, hogy 
a mutatónévmást, mint jelzőt, mindannyian 
készséggel fölismerik és alkalmazzak, így 
folytatja: Azt tapasztalom, hogy ezen fajta 
jelzőket sem felejtettétek el, azért, mint Ígér-
tem, megtanítlak titeket arra, hogy mi az a 
birtokos- jelző és birtokviszony ? mindjárt ki-
tűnik, ki figyel közöttetek legjobban! 

T.: (Hogy élénk legyen a tanítás, alkalmas 
kérdések által a gyermekek közreműködésével 
szerkeszti s a gyermekek által iratja föl a 
táblára a következő mondatokat: 1. Apámnak 
a háza festett. 2. A verébnek a tolla barna. 
3. A tyúk tojása eledel. 4. A rózsa virága 
illatos. 5. Tolla a galambnak fényes. 6. Az 
én ruhám tiszta. 

T.: Olvasd az első monda to t . . . A ! . . . A. t 
Apámnak a háza festett. 

* Rövidség okáért néha csak a felelet lényegét 
irom, de a feleletet mindig teljes mondatban 
kivánjuk. 
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T.: Melyik az a szó e mondatban, a miről 
valamit mondunk . . . S. ? . . . S.: „a háza." 

T.: Tehát milyen mondatrész ez . . . S. ? . . . 
S.: Alanv. 

T.: Mit mondunk róla . . . B. ? . . . B.: Azt 
mondjuk róla, hogy festett. 

T.: Tehát milyen mondatrész ez . . . B. ? . . 
B.: Állítmány. 

T.: Kinek a háza festett . . . C. ? . . . C.: 
Apámnak a háza. 

T. Melyik az a szó e mondatban, mely azt 
mutatja, hogy neki van valamije . . . D. ? . . . 
D.: Apámnak. 

T.: Melyik az a szó, a mely azt mutatja, 
hogy az valakié . . . D. ? D.: Háza. 

T.: Minek nevezzük azon személyt, a kinek 
tulajdonát vagy birtokát képezi p. o. egy 
ház, vagy szőllő . . . S. ? . . . S.: Tulajdonosnak 
vagy birtokosnak. 

T.: Melyik szó fejezi ki e mondatban a 
tulajdonost vagy birtokost . . . E. ? . . . E.: 
Apámnak. 

T.: Minek nevezzük azon tárgyat vagy 
dolgot, a mely valakinek a tulajdonát vagy 
birtokát képezi . . . F. ? . . . P.: Tulajdonnak 
vagy birtoknak. 

T.: Melyik szó fejezi ki e mondatban a 
birtokot. . . Gr. ? . . . Gr.: A háza. 

T.: Mit jelent tehát ez a szó a mondatban: 
apámnak . . . L. ? . . . L.: Ez a szó a birtokost 
jelenti. 

T.: Ha ez a szó: apámnak, a birtokost 
jelentő szó, mit jelent ez a szó: háza. . . L .? . . . 
L.: Ez birtokot jelentő szó. 

T.: Miután a birtokost jelentő szó meg-
jelzi, hogy kinek a háza festett, milyen mon-
datrész a birtokost jelentő szó . . . H. ? . . . H.: 
Jelző. 

T.: Es miután a birtokost jelzi meg, milyen 
jelző . . . J. ? . . . J . : Birtokos jelző. 

T.: Ha a birtokos jelző azt mutatja, hogy 
neki a háza birtoka, milyen viszony van a 
birtokos szó és birtok-szó között . . . S. ? . . . 
S.: Birtokviszony. 

T.: A birtokviszonyban álló szók közül 
melyik az alany e mondatban . . . M. ? . . . M.: 
A birtokot jelentő szó. 

T.: Lgy van! Ezt se feledjétek el! Melyik 
kérdésre felel e mondatban a birtokviszony 
. . . E. ? . . . E.: Kinek mije ? 

T.: Milyen szófajta e mondatban a birtokos 
jelző . . . P. ? . . . P.: Főnév. 

T.: Milyen rag van itt a főnév végén 
. . . Z. ? ; . . Z.: A főnév végén „nak" rag van. 

T.: Es melyik szó áll elébb a birtok-
viszonyban, a birtokos jelző-e vagy a bir-
tokot jelentő szó . . . Á. ? . . . Á.: A birtokos 
jelző. 

T.: Mondd e mondatot úgy, hogy a bir-
tokos jelző „nak" ragját hagyd el . . . B. ? . . . 
B.: Apám háza festett. 

T.: Tehát, ha a mondatban a birtokos 
jelző elébb áll, mint a birtokot jelentő szó, 
el lehet-e hagyni a birtokos jelző mellől a 
„nak" ragot. . . R. ? . . . R.: El lehet hagjni. 

By módon tárgyalandó a 2, 3, 4. számú 
mondat is, azzal a különbséggel, hogy ezek 
mindenikében a birtokviszony e kérdésre felel: 
minek mije? A 3. és 4. számú mondatok 
birtokos jelzőjét el kell látnia a „nak" 
raggal is. 

T.: Olvasd az ötödik mondatot . . . N.! . . . 
N.: Tolla a galambnak fényes. 

T.: Melyik szó ebben a birtokos jelző 
. . . H. ? . . . H.: A galambnak. 

T.: Melyik szó jelenti e mondatban a bir-
tokot . . . K. ? . . . K.: Tolla. 

T.: Melyik szó áll most elébb, a birtokos 
jelző-e vagy a birtokot lelentő szó-e . . . I.? . . . 
I . : A birtokot jelentő szó. 

T.: El lehet-e most hagyni a birtokos , 
jelző végéről a „nak" ragot. . . M. ? . . . M.: 
Most nem lehet elhagyni. 

T.: Az első mondatban előbb van a bir-
tokos jelző, mint a birtokot jelentő szó, az 
ötödik mondatban pedig a birtokot jelentő 
szó áll előbb, mint a birtokos jelző, mit 
tanulhattok meg ebből . . . B. ? . . . B.: Azt, 
hogy a birtokos jelző állhat a birtokot jelentő 
szó előtt is, meg utána is. 

T.: Hát abból mit tanulhattok meg, hogy 
az első mondatban elvehettük a birtokos jelző 
mellől a „nak" ragot, az ötödik mondatban 
ellenben nem vehettük e l . . . K. ? K.: Azt, 
hogy a birtokos jelző végéről, ha elébb áll, 
mint a birtokot jelentő szó, a „nak" ragot 
elhagyhatjuk, de, ha a birtokot jelentő szó 
után áll, nem hagyhatjuk el. 

T.: Az 1., 2., 3., 4., 5. számú mondatokban 
milyen szófajták a birtokos jelzők... R. ? . . . 
R.: Mindenik mondatban főné* a birtokos 
jelző. 

T.: Olvasd a 6. számú mondatot... D . ! . . . 
D.: Az én ruhám tiszta. 

T.: Kinek mije tiszta.. . L. ? . . . L.: Az én 
ruhám tiszta. 

T.: Melyik szó jelenti itt a birtokost... 
J. ? . . . J . : Én. 

T.: Milyen mondatrész itt az „én". . . L. ? . . . 
L.: Az „én" birtokos jelző. 

T.: Milyen szófajta ez a birtokos jelző.. . 
H. ? . . . H.: Személynévmá?. 

T.: Tehát a főneveken kívül milyen szó-
fajta is lehet birtokos jelző.. . S. ? . . . S.: A 
főneveken kívül személynévmás is lehet birto-
kos jelző. 
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Összefoglalás. 
T.: Milyen jelzőről tanultatok most . . . 

B. ? . . . B.: Most a birtokos jelzőről tanultunk. 
T.: Mit fejez ki a birtokos jelző. . . S. ? . . . 

S.: A birtokos jelző azt fejezi ki, bogy kié 
vagy mié az a tárgy vagy dolog, a miről 
szó van. 

T.: Ezért bogy nevezhetjük még a birtokos 
jelzőt . . . K. ? . . . K.: Birtokosnak. 

T.: Azon viszonyt pedig, mely a birtokost és 
birtokot jelentő szók között van, milyen 
viszonynak nevezzük... F.? . . . F.: Birtok-
viszonynak. 

T.: A birtokviszonyban álló szókkal mely 
kérdésekre felelünk... Z. ? . . . Z.: Kinek mije ? 
minek mije? valami vagy valaki. 

T.: Milyen ragok járulhatnak a birtokos 
jelzőkhöz... P. ? . . . P. : „nak" vagy „nek" 
ragok. 

T.: Mikor hagyhatók el ezen ragok a bir-
tokos jelzők végéről. . . L . ? . . . L.: Akkor, ha 
a birtokos jelző elébb áll, mint a birtokot 
jelentő szó. 

T.: És mikor nem maradhatnak el a ragok 
a birtokos jelzők végéről.. . M. ? . . . M.: Akkor, 
ha a birtokot jelentő szó elébb áll, mint a 
birtokos jelző. 

T.: Milyen szófajták lehetnek birtokos jel-
zők. . . CsP . . . Cs.: Főnevek és névmások. 

T.: Helyesen feleltetek, mert figyelmesek vol-
tatok ! A következő nyelvtani órán megtanítlak 
titeket arra, hogy melyek a birtokos ragok! 

Feladathagyás. 
1. írjatok 3 mondatot, melyekben a birtok-

viszonyban álló szók erre a kérdésre felelnek: 
kinek mije ? 

2. írjatok 3 mondatot, melyekben a birtok-
viszonyban álló szók e kérdésre felelnek: 
minek mije ? 

3. írjatok 3 mondatot, melyekben a birto-
kos jelzők mellől nem hagyhatók el a ragok. 

4. írjatok 3 mondatot, melyekben személy-
névmások legyenek a birtokos jelzők. 

(Székes-Fejévár.) Mészáros Sándor. 

IRODALOM. 
Szabó György^ esikvándi tanítótól, megjelent 

Győrött egy „Állami vagy felekezeti legyen-e 
a népoktatás ?" czímű kis dolgozat, melyet a 
győri ág. hitv. egyházmegyei tanítóegyesület 
négy aranynyal jutalmazott. Ügyesen írt dol-
gozat. 

Ghalupka Rezsőnek általunk már jelzett 
tanulmánya dr. Axaméthy Lajos min.-tanácsos 

30 éves hivatalos működéséről csinos kiállítá-
sban Lúgoson megjelent. Ghalupka gondosan 
szedte össze a népnevelésügyi (VI.) osztály 
nagyérdemű főnökének életére vonatkozó ada-
tokat és ügyesen állította azokat össze. A 
derék kis füzet árát nem tudjuk. 

Az új orvosi díjszabás és az orvosi szol-
gálat díjazására fönnálló szabály olt. I r ta : dr. 
Fáy Aladár, kir. közegészségagyi felügyelő. 
Azt az orvosi díjszabást, melyet a belügy-
minister a mult év végén kiadott, a közönség 
és a hatóságok körében igen sokan félreér-
tették, különösen a rendelet hatályára és 
alkalmazásának módjára nézve. Ezért dr. Kampis 
János, a „Közigazgatási Könyvtár" szerkesztő-
kiadója jó szolgálatot tett úgy az összes bírói 
és közigazgatási hatóságoknak, mint az orvosi 
rendnek és a legjobban érdekelt nagyközön-
ségnek is, midőn a vállalat legújabb füze-
tében — a legilletékesebb kézből — az orvosi 
díjszabásnak félre nem érthető, világos ma-
gyarázatát adja és végrehajtására vonatko-
zólag minden fölmerülhető kétségét eloszlat. 
A füzet ára 1 kor. 20 fill. Kapható a „Köz-
igazgatási Könyvtár" kiadóhivatalában (Orszá-
gos Közp. Községi Nyomda-Részvénytársaság) 
Budapest, VI., Váczi-körút 61. sz. és minden 
könyvkereskedésben. 

A szabadkai m. kir. állami tanítónőképző-
intézet értesítője az 1900/1901-ik tanévről 
megjelent. Szerkesztette Balajthy Ilona helyet-
tes igazgató, ki egyúttal rövid értekezést is írt 
belé a tanítónőképzés erkölcsi irányelvéről. 

Jegyzéknaplót állított egybe, el. isk. tanítók 
számára (az 1901/902.Í sk. évre), Hajós Mihály 
székesfőv. tanító, az Orsz. Biz. titkára. A kitű-
nően összeállított jegyzéknapló gazdag tartalma 
a következő: Napi jegyzék. Iskolai szünnapok. 
Magyarország kulturája számokban. Az elmúlt 
iskolai év. Az Országos Bizottság. Eötvös-alap. 
A Budapesti Tanítótestület új szervezete. 
A tanítói nyugdíjalapról. Fővárosi elemi isko-
lák. Tanügyi lapok. Pénznemek. Czímtár. Tel-
jes órarend a tanító részére. Órarend az elemi 
iskola részére. Napló az elemi iskola (80 ta-
nuló) részére. Órarend az ipariskola részére. 
Napló az iparisk. (elméleti okt. 84 tan.) részére. 
Ipariskolák és igazgatóik. Napló az iparisk. 
rajzoktatás (60 tan.) részére. Hajós Mihály 
Jegyzéknaplója megrendelhető (ára 1 K.) Adám 
Hermán könyvnyomdájában, Budapest, I. ker., 
Krisztina-körút 85 — 87. Melegen ajánljuk. 

eg>«|<3e- — 
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1 napi kérdésekhez. 
— Töredékek. — 

Az iskola felekezeti, közsági, avagy állami 
jellege csupán külforma. Megfelelő vezetés és 
irányítás mellett bármelyik betöltheti hivatását. 
A kérdés csak azon fordul meg, — s ez a 
lényeg, — kik gyakorolnak döntő befolyást az 
iskola belső elitének fejlődésére: dilettánsoké, 
vagy szákértők? 

* 
Az új gondnoksági utasítás égise alatt 

szeptember elsején négyezer állami tanító 
szabadlevegőre jut. Ezt a szabad'evegőt még 
huszonnégyezer néptanító várja. 

* 
Természetadta jogainál fogva minden tanító j 

egyenlő. Csak az emberek az okai annak, hogy 
négyezer szabadon repül, huszonnégyezer pedig 
kalitban vergődik. 

* 

A kultúra nagy harczában minden tanító 
Kinizsi Pál. Oldjátok csak föl megkötözött 
kezeit s meglátjátok: mindenik két kézzel fog 
viaskodni. 

* 

Általában azt tartom, hogy mindazok az 
indokok, melyek a gondnoksági utasítás 
reformját szükségessé tették, érvényesek, még 
pedig fokozottabb mértékben, az iskolaszéki 
intézmény reformjánál is. 

* 

Az egyesületi gyűléseken a szavalatok, 
énekek, párbeszédek, humoros fölolvasások s 
más hasonló dolgok alig egyebek, mint mes-
terséges mediczinák, melyek a halálra vált 
beteg életét néhány órára megnyújtják, de ! 
nem gyógyítják. 

* . . . 

A legújabb psyehologiai iskola az egyéni 
nevelés mellett döntött. Ez végeredményében 
nem egyéb, mint az individuum érvényesülése. 
Ezt a tant át kell vinni az egyesületi életbe 
is és akkor megjő az óhajtva várt közszéllem 
magától is. * 

Az országos egyesületek természetüknél 
fogva csupán a homogén elemeket tömörítik; 
a heterogén elemeket kizárják. Ebből világos, 
hogy valamennyi ily egyesület magában hordja 

az egység megbontásának baktériumait. Ennek 
pedig egyedüli ellenmérge az egységre törekvés. 

* 

Az állami tanítók országos egyesületét az 
elnökség összehívta, hogy maga a közgyűlés 
döntsön a fölött, vájjon csatlakozzanak-e az 
állami tanítók a tisztviselők mozgalmához, vagy 
se ? Jó lenne előbb arról tanácskozni: miért 
nem látták eddig szükségét az állami tiszt-
viselők annak, hogy az állami tanítók ezelőtt öt 
évvel megindított s azóta folyton napirenden 
tartott mozgalmához hozzácsatlakozzanak ? 

* 

Az Alföld mezei munkásai botokkal és 
kaszákkal, a gyári munkások sztrájkolásokkal, 
az anarchisták bombákkal és tőrökkel, az 
állami tisztviselők rhetorikai figurákkal töre-
kednek helyzetük javítására. A forma más, de 
a tartalom ugyanaz. 

— sz. 

Emlékezés. 
Midőn az esti Ave Maria után egybegyűlt 

ájtatos hiveket látom, a mint szivük teljes 
bizalmával hallgatják a gyertyák fényétől meg-
világított oltár előtt álló lelkipásztoruk taní-
tását, avagy egy-egy szép és valóban tanul-
ságos, szivet-lelket egyaránt nemesítő példának 
fölolvasását, fölujul lelkemben az a májusi 
ájtatosság, melyet én rendeztem ott lent a 
nagy alföldön. 

Templom messze esett tőlünk. Valóban 
csak minden szent időben végezhettük vallási 
gyakorlatainkat. Ha az idő sáros volt, vagy 
igen havas, még gondolni sem lehetett arra, 
hogy lakóhelyünkből kimozduljunk. Igaz, hogy 
a jó Isten mindenütt jelen van. Mindenütt egy-
formán meghallgatja a hozzá folyamodók 
könyörgését. S nem a hely teszi, a hol kérjük, 
hanem a mód, a hogy kérjük. 

Nyáron, midőn a természet teljes pompájában 
volt, úgyis a kert egyik lugasát avattuk föl 
templommá, a hol közösen imádkoztunk, éne-
keltünk. De májusban még ezt nem tehetvén, 
abban a szobában, a hol én a tiszttartó 
gyermekeit tanítottam — lévén ott azok 
nevelőnője — állítottam föl egy kis oltárt. 
Az egészen pusztán álló, egyetlen szép nagy 
nyárfa ágaival díszítők föl időnkint. Az akácz-
fát nem tartottuk méltónak arra. 
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Midőn a major közepén álló haranglábon 
elhangzott az utolsó kongása az esteli imára 
hivó szónak, akkor én és 4 növendékem meg-
kezdtük ájtatosságunkat. Pár napig csak öten, 
majd a család többi tagja, majd pár asszony 
a majorból, s mire bevégeztük, az én szobám 
csaknem kicsiny volt már az ájtatoskodni 
óhajtók befogadására. Egész nap örültünk az 
estének. Ha új virág nyilott ki a kertben, 
vagy találtunk sétáink alkalmával, azt mind a 
szent Szűznek adtuk. Növendékeimnek elég 
volt azt mondanom: ha hiba lesz, nem szabad 
résztvenniök az ájtatosságon, s ment minden, 
mint a karikacsapás. Talán soha ily könnyen 
nem fegyelmeztem s oly sikeresen nem tanítot-
tam. Szivünkből sajnáltuk, mikor elmúlt a 
májas. Ezek a napontai közös imák közelebb 
hoztak bennünket egymáshoz. Csak ekkor 
láttam, mennyi jó s nemes talaj lenne ott, 
csak munkálni kellene. Igaz, hogy nehéz azt 
a népet megszólaltatni; de ha a hangot 
eltalálja az ember, akkor nyilt, őszinte. 

Vájjon most is tartanak-e abban a szobában 
ilyen májusi ájtatosságot ? A tiszttartó pár 
elhalt. A gyermekeket elhordták, kit erre, 
kit arra. Evek multak el azóta, s nekem most 
már itt áll njitva a sok templom, mégis 
mindig megújul lelkemben az az ottani ájta-
tosság, mit a szent Szűz tiszteletére ren-
deztünk. 

Bölcsőm hegyes vidéken ringott, így hiába 
iparkodtam én magamat Petőfi alföld-imádatá-
val ámítani, szivem egyre csak azt súgta: szebb 
a hegy, szebb. Ott hagytam az alföldet; de 
elhoztam magammal az ott töltött szép napok 
emlékét. Boldogan gondolok még ma is azokra 
a dohánykertész emberekre, s talán még ma 
is ott terem ajkamon a hamiskás mosoly, — 
midőn azt mondták: Mindent elhiszünk, a mit 
a kisasszony mond; de hogy olyan högy is 
lögyön, a mire órákig köll fölmenni, azt mán 
még se hisszük. Szegény jó tiszttartóék! Milyen 
igazi hitvesi szeretet! A nőt eltemetik s férje 
bánatában nyolcz nap múlva utána megy. 
Kedves tanítványaim! Ti árvák lettetek! 
Kettőt már fölvitt közületek közös anyánk: 
Mária oda, a ti szerető szüleitek karjai közé. 

(Nagy-Marton.) Kelemen Gizella. 

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

(Valamennyi kir. tiiiif'elügyelőségiiek. — 52.004. sz.) 
Az „Eötvös-alap" elnöksége a „Néptanítók 

Lapja" folyó évi 25. számának mellékletén 
közölte az ország tanítóságával az Eötvös- alap 
és a Rigler József Ede papirnemű gyár r.-t. 

közt létrejött szerződést, buzdítván a tanítói 
kart arra, miszerint hassanak oda, hogy a 
papirkereskedők mindenütt készletben tartsák 
a nevezett czég által készített, s a „Tanítók 
Háza" és „Árvaalap" javára jövedelmező jel-
zéssel ellátott író- és rajzszereket. 

Az Eötvös-alap a nevezett czéget a vele 
kötött Szerződésben följogosította, hogy áru-
czikkeinek üzleti terjesztése czéljából ország-
szerte fölhívásokat bocsásson ki, a melyeket az 
Eötvös-alap elnöksége is aláir ; kötelezte 
továbbá magát az Eötvös-alap elnöksége a 
czéget vállalatában támogatni. 

Az Eötvös-alap ezen eljárásával szemben a 
leghatározottabban hangsúlyozom, hogy ámbár 
örömmel látom, ha a tanítói kar a magyar 
ipart támogatja, de azt semmi szin alatt meg 
nem engedhetem, hogy egyes czégek vagy 
azok készítményei az iskolákban ajánltassanak, 
mert az iskolaszerek beszerzésénél a szabad 
versenyt minden körülmények között biztosítani 
akarom. 

Az állami elemi népiskolák gondnoksága 
számára a folyó évi május hó 21.-én 32.055. 
szám alatt kelt rendeletemmel kiadott „Uta-
sítás" 81. §. b) pontjában ekként rendelkeztem: 

„A tanító, tanító-testület a megállapított 
tankönyveken kívül szükséges taneszközöknek, 
irófüzeteknek, rajzlapoknak, vonalzóknak, Író-
szereknek stb., nagyságát, méreteit, az egy-
öntetűség kedvéért megállapíthatja ugyan, 
azonban, hogy ezen szerek melyik könyv-
kereskedő vagy papírkereskedő üzletében vásár-
landók, el nem rendelheti." 

Az irófüzetekre nézve azonban a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerium 1898. 
évi 33.868. szám alatt kelt rendeletével kiadott 
szabályzat, illetve megállapított minták az 
irányadók. (L. „Hivatalos Közlöny" 1894. évi 
9. szám.") 

Ezen rendelkezésemet az összes állami, köz-
ségi, társalati és magán népoktatási tanin-
tézetre ezennel kiterjesztem és felelősség 
mellett fölhívom a tanfelügyelőséget, hogy a 
közvetlen vezetése alatt álló összes népoktatási 
tanintézetek tanítóinak egyes czégek, vagy 
azok készítményeinek az iskolában vagy azon 
kívül való ajánlását szigorúan tiltsa meg. 

Hasonló eljárásra kértem föl az egyház-
megyei főhatóságokat. 

Budapesten, 1901. évi julius hó 26.-án. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: akassa-oderbergi 

vasút igazgatóságának azon nagylelkű áldozat-
készségeért, hogy a ruttkai áll. iskola tantes-
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tülete számára a vasúti alkalmazottak gyer-
mekei tanítása körül kifejtett buzgó és sikeres, 
fáradozásáért 600 koronát adományozott; özv 
budaméri Ujházy Józsefné, szül. Pricsnitz 
Zsófia úrnőnek, a ki a budaméri róm. katb. 
elemi isk. fölépítésére 5000 korona készpénzt 
adományozott; Sándor János Kis-Kiiküllővárm. 
főisp.-nak azon áldozatkészségeért, melylyel a 
mezőkapusi áll. el. isk.-nál a szegény gyermekek 
fölruházására 900 kor. adományozott. 

Kinevezte: Füziné-Zipser Irma liptó szt.-
miklósi áll. polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Gál 
Mihály oki. tanítót a hosszuaszói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Kovalszky Margit oki. 
tanítónőt a dubniki áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Herrefné Drumár Alexandra fiumei 
áll. polg. leányiskolái h.-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Nagy 
Mária zalatnai áll. polg. isk. h.-tanítónőt ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; 
Farkas Aranka nagy kanizsai áll. segély, közs. 
polg. isk. h.-tanítónőt a német-palánkai áll. 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; 
Kólumbán Berta zilahi áll. polg. leányiskolái 
h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a Xl. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítónővé; Kéller Antal és Haib 
János oki. tanítókat a keglevichházai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká; ScJimidt Róbert oki. 
polg. isk. tanítót a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá 
és szolgálattételre a brassói áll. felső keresk. 
iskolával kapcsolatos intemátushoz a felügyelői 
és nevelői teendők ellátására rendelte k i ; 
Tóth Mária és Schererné-Ragályi Róza újpesti 
áll. polg. isk. h.-tanítónőket ugyanezen isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónőkké; Zoltányné, 
szül. Kovács Jolán oki. kisdedóvónőt a medgyes-
bodzási áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Szántó Erzsébet breznóbányai áll. polg. isk. 
h. tanítónőt a liptó-szt-miklósi áll. polg. leány-
iskolához a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; 
Bartkó Kamilla, Szigethy Lidia, özv. Kasztnerné-
Thuránszky Irma és Bogdánffy Malvin közs. 
polg. isk. tanítónőket a sátoralja-uj helyi áll. 
polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanító-
nőkké; Horváth Lajos oki. tanítót a német-
párdányi áll. el., népisk.-hoz r. tanítóvá; Papp 
Pál és Zelliger Etelka oki. tanítót, ill. tanítónőt 
az alvincz-borbereki áll. el. népisk.- hoz rendes 
tanítóvá, ill. tanítónővé; Somogyi Imre kecs-
keméti áll. segély, közs. polg. isk. s.-tanítót az 
alsó-lendvai áll. polg. isk.- hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá; Jakab András és Bobért Margit 
oki. tanítót, ill. tanítónőt az ér-szt-királyi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; 
Domonkosné-Solti Mária és Kepri Júlia oki. 
polg. isk. tanítónőket a szamos-ujvári áll. polg. 
leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónőkké; 

Gerger Malvin oki. kisdedóvónőt a zichyfalvai 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Kiss Anna 
oki. óvónőt a lajtaujfalusi áll. óvóhoz óvó-
nővé; Czeiner Kornélia ipolysági áll. segély, 
közs. polg. isk. hely. tanítónőt ugyanezen isk.-
hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Márkus 
Erzsébet oki. tanítónőt a kis kapusi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Dombora Ilona deési 
áll. segélyz. közs. polg. isk. hely. tanítónőt 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanító-
nővé ; Linz Zelma hódmezővásárhelyi áll. polg. 
isk. hely. tanítónőt a breznóbányai áll. polg. 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; a 
nagykanizsai áll. polg. isk.-hoz Hajgató Sándor 
nagykanizsai áll. segély, közs. polg. isk. taní-
tót a IX. fiz. oszt. r. tanítóvá, Pappné-Svastits 
Janka nagykanizsai áll. segély, közs. polg. isk. 
tanítónőt a X. fiz. oszt.-ba r. tanítónővé, Sauer-
mann Júlia, Lőrinczy Géza és Pranger Karolin 
nagykanizsai áll. segély, polg. isk. tanítót, ill. 
tanítónőket a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá, ill. 
s.-tanítónőkké; Bents János, Bodri János, Gebé 
Alice oki. tanítókat, ill. tanítónőt a pomázi 
áll.,el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: Debreczeny Márton balassa-
gyarmati áll. segély, közs. polg. isk. r. tanítót 
a szilágy-csehi áll. polg. isk.-hoz s egyszer-
smind az igazgatói teendőkkel megbízta; Bózsa 
Károly IV. hegykerületi áll. el. isk. tanítót 
a melinczi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Horváth Sándor újvidéki áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a balaton-füredi áll. felső 
népisk.-hoz; Marossy Béla homonnai áll. segély, 
közs. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségé 
ben a szilágy-csehi áll. polg. isk.-hoz; Márton 
Gergely zernesti áll. el. isk. tanítót a dobrai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Völgyi 
István nógrádmegyei és Várhelyi György liptó-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokokat 
kölcsönösen; Andreánszky Olga lőcsei állami 
felsőbb leányiskolái s.-tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a mármaros-szigeti áll. felsőbb leány-
iskolához ; Valkouszky Viktorine mármaros-
szigeti áll. felsőbb leányiskolái s.-tanítónőt a 
kecskeméti áll. segély, közs. polg. leányisk-hoz; 
Valentényi György modori áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a szigetvári áll. 
polg. isk.-hoz és egyszersmind az igazgatói 
teendőkkel megbízta; Berényi Béla hatvani áll. 
el. isk. tanítót, Papp Vilma kiskapusi áll. el. 
isk. tanítónőt a pomázi áll. el. isk.-hoz, az 
igazgatói teendők ellátásával Berényi Bélát 
bízva meg; Bánczik Irma sófalvi áll. el. isk. 
tanítónőt a breznóbányai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségben; Oroszy Gizella liptó-szt-miklósi 
áll. óvónőt az almás-kamarási áll. óvóhoz; 
Weinrichné - Veres Emma alsó-járai és M. 
Kossáné-Pacher Gizella torda-szt-lászlói áll. 
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el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Bartha Pál 
bádoki áll. el. isk. tanítót a kispest-szt-lőrinczi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Deési 
Jolán aranyos-rákosi áll. el. isk. tanítónőt a 
gyalui áll. el. isk.-hoz jelen minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Fried Ignácz 
nagyatádi el. isk. munkaképtelen izr. tanító 
részére évi 980 koronát; Gzibák József hilibi 
munkaképtelen r. kath. tanító részére évi 300 
koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Laky Károly volt borzsovai 
ev. ref. tanító Ilona nevű árvájának a deb-
reczenibe: néhai Merva János volt csányi róm. 
kath. tanító Mária nevű árvájának a hódmező-
vásárhelyibe; néhai Szabó András volt sáros-
reviscsei gör. kath. tanító Olga nevű árvájának 
a kecskemétibe; néhai Simkó József volt 
ebedeczi róm. kath. tanító László nevű árvájá-
nak a kecskemétibe; Scsebák János volt sződi 
róm. kath. tanító Mihály és László nevű 
árváinak a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szives tudomásul. A pályázati hirdetések 

szövegét (mint már számtalanszor kijelentet-
tük) nem a szerkesztőséghez, hanem a kiadó-
hivatalhoz (I. Vár, Iskola-tér 3. sz.) kell 
küldeni. A szerkesztőség a hozzája beküldött 
hirdetésekért semmi felelősséget sem vállal el. 
Névtelen leveleket elintézetlenül a papírkosárba 
dobunk, mert a ki tőlünk szívességet kér, az 
mutassa be magát nekünk. Kéziratot senkinek 
sem küldünk vissza; kéziratok felől a Tanács-
adóban nem nyilatkozhatunk. A Tanácsadóban 
általában csak közérdekű ügyekben adunk föl-
világosítást s azért magánügyben mindig czímzett 
válasz lev. lapot kell mellékelni. Különben is 
így gyorsabb választ lehet nyerni, mivel a 
Tanácsadó gyakran kiszorul a lapból. Csak a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz föl-
terjesztett kérvények felől adunk fölvilágosítást; 
egyéb nyomozásokra nem vállalkozunk, vala-
mint arra sem, hogy „postafordultával" feleljünk 
a levelekre. Kézirattal bőven el vagyunk látva, 
de azért igazán jó czikkeket szívesen veszünk. — 
Cs. P. Ma általános szabály, hogy a tanítót, 
az orsz. nyugdíjalapból, legutóbb élvezett s be-
számítható teljes tanítói fizetése alapján nyugdí-
jazzák. Ha tehát ön nagyobb beszámítható jöve-
delmű s rendszeresített tanítói állásra lép át, 
nyugdíjigénye is emelkedik. — F. J . Férjétől 
külön élt özvegy a tanítói orsz. nyugdíjalapból 
csak abban az esetben tarthat igényt állandó évi 
segélyre, ha be tudja igazolni, hogy erkölcsös 
életmódot folytatott s nem ő volt oka a külön-
élésnek. Levelökből úgy látjuk, hogy az illető 

második feleség nem méltó az özvegyi segélyre. 
Az első házasságból maradt 3 kiskorú árva ré-
szére a kir. tanf. útján eszközöljön valamelyik 
kartárs nevelési pótlékot, ha már a mostoha-
anya nem akar törődni velük. Az elhalt tanító 
részéről előzetesen fölvett, de meg nem szol-
gált részt vissza kell téríteni. A haláleset követ-
keztében az államsegélyre vonatkozólag köve-
tendő eljárást a Tanítók Tanácsadója 149. lap-
ján találja meg. — K. J . A fizetésemelkedés-
tannak idején pontosan be kell jelenteni, mert 
később a hátralékok és kamatok szinte elvisel-
hetetlen összegre növekednek. Ha tehát önnek 
fizetése emelkedett, kötelessége azt bejelenteni 
a nyugdíjigény emelése végett. Az agyonhall-
gatással gseftelni nem illik s nem szabad. — 
Biiehler Mór. A polg. isk. tanító-képesítésről 
szóló (1893. évi) szabályzat 13. §-a megengedi, 
(de nem teszi kötelezővé,) hogy a nyelv és 
történettudományi vagy pedig mennyiség-
természettudományi szakcsoportok egyik körét 
a jelölt a zenei vagy a rajzi szakcsoporttal 
összekapcsolhassa. Értesülésünk szerint eme 
vizsgálati szabályzat átdolgozásán s javításán 
most dolgoznak; tehát változás várható. — 
Sch. R. Az elemi isk. tantárgyakra vonatkozó 
vezérkönyveket szerezheti a Lampel-féle vagy 
más könyvkereskedés útján. Mi e helyütt az 
összes vezérkönyvek fölsorolására nem vállal-
kozhatunk. — Strba István. 1. A közokt. 
minister úr valószínűleg csak szept. második 
felében ad ismét audiencziát. 2. Lehetetlen, 
hogy ma, midőn nagy tanítóhiány miatt óvó-
nők is kapnak tanítói állást, az ön kitűnő oki. 
fia nem tud kapni tanítói alkalmazást. Talán 
nagyon válogat s kezdő létére 3—400 frtos 
állást nem is akar elfoglalni. Számos esetet 
tudunk, hogy nőt is alkalmadnak fiúiskolák 
vezetésére, sőt még kántorságra is, mert nincs 
elegendő fitanító. Igyekezzék fia állást elfoglalni, 
mert különben magának tulajdonítsa a szen-
vedett veszteségeket. Kitűnő tanítót az állam 
is szivesen alkalmaz. — P. A közs. iskolaszék 
tagjait az Utasítás 13. §-a szerint „a községbeli 
lakosok" közül kell választani. Az áll. isk. 
gondn. Utasítás föltételül tekinti a községben 
lakást, mert a gondnoksági tagság megszűné-
sének okai közé sorolja az „elköltözést." — 
Ií. T. 1. Ha 1896. évi julius 1-től fogva 
rendszeresített álláson, mint okleveles tanító 
működik, akkor f. évi julius 1-től esedékes az 
ötödéves korpótléka. 2. Felekezeti gimnázium-
ban az illető iskolaföntartó-hatóság engedheti 
el a tanításdíjat. 3. A közokt. minister ama 
jóakaratú intézkedése, mely szerint tanítók 
gyermekei — szegénységi bizonyítvány bemu-
tatása nélkül — még a meghatározott 0 o 
számon felül is részesítendők tandíjmentesség-
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ben, ba arra érdemesek: a közokt. minister 
közvetetlen felügyelete alá tartozó közép stb. 
iskolákra vonatkozik. Sok községi és felekezeti 
iskola is e szerint jár el. 4. Szabályszerűen 
történt, bogy esak azóta vették föl a nyugdíj-
intézetbe, mióta oklevelét is megszerezte. — 
L. J. R. A korpótlék alapjául nem számíthat-
ják azt a szolg. idejét, midőn még oklevél 
nélkül nyert alkalmazást. — J . A. 112. 
Fizetési hátraléka ügyében most már a közig, 
bizottsághoz forduljon, ha az iskolaföntartó és 
járási főszolgabírónál hasztalan kért intéz-
kedést. — y. János. Az új gondnoksági 
Utasítás 44. §-a szerint a gazd. ism.-iskolában 
a gazdasági elméleti és gyakorlati tanítást a 
gazd. ism.-isk. Szervezet 15-ik §-ában meg-
határozott képesítésű tanító végzi megfelelő 
évi tiszteletdíjért. Közismereti tárgyakat a 
tanítók és tanítónők — külön díj nélkül — 
kötelesek ellátni. Több tagból álló tanító-
testületnél az ismétlő-iskolai tanítás évenkint 
fölváltva, sorrendben történik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Király 0 Fölsége folyó hó 18.-án töl-

tötte be életének 71. évét. Az egész nemzet 
örömmel ülte meg e nevezetes évfordulót s 
minden magyar ember buzgón imádkozott az 
egek Urához, hogy a jóságos királyt népei 
boldogítására még számos évekig tartsa meg. 
Legyen és maradjon I. Ferenez József kirá-
lyunk irég sokáig nemzeti fejlődésünk, alkot-
mányos virágzásunk védő palládiuma és az a 
szilárd kapocs, mely a király és a nemzet 
értelmi és ikzelmi világát zavartalan foly-
tonossággal egyoefűzil A magyar tanítók, a 
kik e haza ifjúságát királyhűségre és haza-
szeretetre oktatják, együttéreznek e tekin-
tetben is a nemzettel s jó kivánataiknak az 
Eötvös-alap folyó hó 18.-i ülésén az elnök 
kifejezést is adott. A népes gyűlés állva hall-
gatta meg az elnök beszédét és háromszoros 
lelkes „éljen"-t kiáltott a magyarok jó kirá-
lyára. Éljen a király! 

— Nyári nagygyűléseinket e hét három 
első napján tartottuk meg a vidéki kartársak 
örvendetesen' élénk érdeklődése mellett. Mivel 
e minden magyar tanítót érdeklő gyűlések 
részben lapunk zártakor tartattak meg s mivel 
ünnepnap is esett közbe, midőn az egyetemi 
nyomdában szünetel a munka, mai számunkban 
csak röviden emlékezünk meg e gyűlésekről, 
Ígérvén, hogy a részletes tudósítást lapunk 

jövő számában fogjuk közölni. Folyó hó 18-án 
d. e. a Ferenez József Tanítók, Házának 
igazgató-tanácsa tartott Gröőz József dr. elnök-
lete alatt ülést, melyen helyben hagyván az 
elnökség amaz intézkedését, hogy az épít-
kezések miatt a Tanítók Házában el nem 
helyezhető ifjak számára a Reviczky-téren 
10 szobát bérelt ki, 108 folyamodó közül 
összesen 93 főiskolai tanuló fölvételét javasolta. 
Ebből is láthatja a tanítóság, hogy az Eötvös-
alap áldozatot nem kiméivé gondoskodik a 
tanítók tanuló fiainak érdekeiről. — Aznap 
d. u. az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-bizott-
sága tartott nagyon látogatott gyűlést Ujváry 
Béla másodelnök elnöklete alatt, melyen 
elfogadta az igazgató-tanács fölvételi ajánlatait, 
majd az ösztöndíjakért és segélyekért beadott 
kérvényeket tárgyalta és összesen 7600 korona 
kiosztását javasolta a közgyűlésnek, még pedig 
két folyamodót jelölt 200 korona, 44-et 100 
korona ösztöndíjra, és 28 folyamodót száz-száz 
korom segélyre. A gyűjtő- és kezelő-bizottsági 
ülés után az Orsz. Biz. előértekezletét tartották 
meg Somlyay József elnöklete alatt, foglal-
kozván a közgyűlés előkészítésével. — Folyó hó 
19-én a M. T. Orsz. Bizottsága tartotta meg 
jól látogatott közgyűlését a M. T. Akadémia 
fölolvasó - termében Lakits Vendel elnöklete 
alatt. Lakits V. megnyitván az ülést, jelentette, 
hogy az Orsz. Biz. és az egész hazai tanító-
ság nevében folyó hó 2-án üdvözölte Péterfy 
Sándort születése 60. évfordulója alkalmából, 
mit a közgyűlés zajos éljenzéssel helyeselt. Majd 
az igazgató-tanács indítványára a közgyűlés 
határtalan lelkesedéssel az Orsz. Biz. Wlassics 
Gyula közoktatásügyi ministert és Zsilinszky 
Mihály államtitkárt tiszteletbeli tagjaiul válasz-
totta. A napirend előtt Kozma László lendüle-
tes szavakban üdvözölte Lakits Vendelt, a ki 
szept. 6.-án éri meg születése 60. évforduló-
ját. Lakits V. meghatottan mondott köszö-
netet az óváczióért. A napirend első tárgya 
az „iskolaszéki intézmény reformja" volt 
Pallós Albert tartalmas, szép előadásában. 
Pallós azt kívánja, hogy a községi iskola is 
úgy, mint az állami, tisztán csak magyar 
nemzeti érdekeket szolgáljon; hogy az iskola 
beléletének vezetője, lelke a tanító, illetve az 
igazgató és tanítótestület, mely e tekintetben, 
közvetlen a kir. tanfelügyelő hatásköre alatt 
áll. (A részleteket lapunk jövő számában 
közöljük.) A közgyűlés elfogadta az előadó 
javaslatait. — A második tárgy az egyesületi 
élet reformja volt, melyet első sorban Nagy 
László adott elő. Második hozzászóló, a tőle 
megszokott lelkesedéssel és ékesszólással, Láng 
Mihály volt. Többek hozzászólása után az 
Országos Bizottság közgyűlése elfogadta 
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Ujváry Béla köv. javaslatát: 1. Megyénkint 
egy ált. tanító-egyesület alkotandó, melynek 
minden tanító, felekezeti különbség nélkül, 
kötelező tagja legyen. 2. Az egyesületi 
munka súlypontja a járáskörökbe helyezendő. 
3. Az összes egyesületek központja és irányítója 
az Orsz. Biz. legyen. Nagy L. és Láng Mihály, 
valamint Balajthy és Máthé indítványait 
figyelembevétel végett áttették az igazgató-
tanácshoz. — Még a tanítók biztosítási ügyét 
tárgyalták Ujváry Béla előadásában. Az Orsz. 
Biz. a biztosítási ügyet elvileg magáévá teszi; 
fölszólítja a vidéki egyesületeket, hogy az Eöt-
vös-alap helyi bizottságai mintájára helyi biztosí-
tási bizottságokat létesítsenek; az egész ügyet 
teljhatalmú bizottságra bízza, melybe a maga 
részéről kiküldi Lakits V., Somlyay J., Göőz 
J. dr. és Meszlényi Zoltánt. Az Eötvös-alapot 
szintén fölszólítja négy bizottsági tag kikül-
désére és az egész ügyet átteszi az Eötvös-alap 
elnökségéhez. Ezek után a közgyűlés véget 
ért s a hátralevő tárgyakat másnap tárgyalta, 
a mely napon az Eötvös-alap is megtartotta 
közgyűlését. Erről a jövő számban. 

— Yilág folyása. Fejérváry Géza b. m. 
kir. honvédelmi minister 50-éves katonai jubi-
leumát ünnepelte f. hó 15.-én. A jubilánshoz 
0 Fölsége meleg hangon tartott kéziratot inté-
zett s egyúttal Szent-István rendje nagyke-
resztjét adományozta annak az érdemes fér-
fiúnak, a kiről a király így nyilatkozik: „Észszel 
és szívvel működött és alkotott On minden-
koron s magyar honvédségem fejlesztése és 
sikeres kifejlődése oly alkotás, mely az Ön 
sokoldalú és kiterjedt tevékenységének köszön-
hető." A honvédség nevében a jubiláló minis-
tert József kir. herczeg üdvözölte. Üdvözlő 
sürgönyt küldöttek: Vilmos német császár és 
Ferdinánd bolgár fejedelem. — Olaszországot 
nagy nemzeti gyász érte Crispi volt minis-
terelnök halálával. Francesco Crispi Olasz-
ország legújabb korának egyik kimagasló 
alakja volt, kinek ministerelnöksége alatt az 
egységes Olaszország a hatalom magaslatára 
jutott Nápolyban halt meg 82-éves korában. 

— A Magyar Tanítók Naptárának 1902. 
évfolyama, gaziag tartalommal és egyes részei-
ben minden magyar tanítóra nézve nélkülöz-
hetetlen tudnivalókkal, kikerült a sajtó alól. 
Érdekesebb közleményei közül megemlítjük 
Halász Ferencz czikkét a „nemzeti népokta-
tásról", György Aladár közleményét a tanítói 
árvaházakról (3 képpel), Scossa Dezső kir. 
tanfelügyelő nagyérdekű tanulmányát a „régiek 
gazdasági életéről", Móra István ügyes el-
beszélését, Taresafalvi Albert ismertetését „a 

székelyekről", Dobó Sándor tanulmányát „báró 
Eötvös József neveléstani elveiről", és 15 
érdemes magyar tanító életrajzát. Ezek az 
érdemes tanítók, a kik képben is be vannak 
mutatva, a következők: Vajdafy Gusztáv, 
Sretvizer Lajos, Sárkány Gábor, Kondor Ferencz, 
Schön József, Benedek Mihály, Zsoldos Károly, 
M. Székely János, Taresafalvi Albert, Kim 
László, Illényi István, Kozma László, Schmidt 
Boldizsár, Mathiász József és Paulini Károly. 
A Tanácsadó, mint már lapunk m. számában 
is megemlítettük, minden családapát érdekelhet, 
mert kimidatást talál benne azokról a kedvez-
ményekről, a melyekben tanuló fia vagy leánya 
részesülhet. Ezen kívül a Tanácsadó-rovat közli 
még a „ Hirsch Klára báróné magyarországi 
jótékonysági alapjáról" szükséges tudnivalókat, 
továbbá részletes fölvilágosításokat tartalmaz a 
kérvények fölszereléséről és bélyegeléséről tanítói 
nyugdíjügyekben, és közli a névmagyarosításra, 
vonatkozó utasításokat, folyamodvány-mintával 
A Magyar Tanítók Naptárát, melynek minden 
egyes példánya tudvalevőleg 10 fillért jövedel-
mez tanítók tanuló gyermekei ösztöndíjalapja 
javára, az Athenaeum r.-társaságnál {nem mi 
nálunk!) lehet megrendelni: VII., Kerepesi-út 
54. sz. Ára 80 fillér, bérmentes küldéssel 
1 korona. — T. kartársainkat kérjük, hogy 
csak az ő számukra készült, s az ő gyermekeik 
ösztöndíj-alapjára jövedelmező e naptárt: a 
Magyar Tanítók Naptárát rendeljék meg. 

— Tanítók jó szive. Az Eötvös alap 
gyűjtő- és kezelő-bizottság aug. 18.-án tartott 
gyűlésén általános részvétet és mély meg-
döbbenést keltett Husznay István volt g. k. 
tanító esete, ki elnyomorodván, odahagyta a 
tanítói pályát nyugdíj nélkül. Azóta nemes-
szivű emberbarátok könyöradományaiból ten-
geti keserves életét. Az Eötvös-alapból nem 
adhattak neki segélyt; de a tanácskozás folya-
mán Göőz József dr. indítványára nyomban 
közadakozást indítottak meg részére; Ujváry 
Béla kir. tanácsos pedig intézkedett, hogy eme 
szerencsétlen kartársunk állandó segélyezése 
végett az illetékes megyei tanítótestület nyújt-
son be kérvényt a közoktatásügyi minister 
úrhoz. A pillanatnyi adakozás — melyet lapunk 
szerkesztősége kezdett meg — 50 koronát 
eredményezett. Ezt az összeget azonnal el is 
küldtük Husznay kollegánknak, mint a kar-
társi szeretet szives adományát. A gyűjtéshez 
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hozzájárultak: Ujváry Béla 5K., Gö^z József dr. 
7 K, Nagy László 5 K., Böngérfi János 2 K., 
Vajdafy Gusztáv 2 K., Lindner Károly 2 K., 
Küffer Vilmos 1 K., Bohó Adolf 1 K., Láng 
Mihály 1 K., Meszlényi 1 K., Peres S. 2 K, 
Vargha István 1 K., Volenszky Gyula 1 K., 
Somlyay József 1 K., Hajós M. 1 K., Pazár 
István 1 K., György Aladár 2 K., Sárkány 
Gábor 2 K., Lakits Vendel 1 K., Orsovszky 
G. 1 K., Ember János 1 K., Csinádi Lajos 
1 K, M.-Székehj János 1 K., Vajna Károly 
1 K., Vincze Árpád 1 K., Józsa Mihály 2 K., 
Péterfy Sándor 3 koronával. 

— Határidő-napló. Az új gondnoksági 
utasítás s a már meglevő törvények, utasítá-
sok és rendeletek alapján összeállítottam és 
kiadtam az állami tanítók, polgári iskolák, 
iskolaszékek, gondnokságok, óvófelügyelő-bizott-
ságok, községi elöljáróságok és a kir. tau-
t'elügyelőségek falra függesztendő „határidő-
nap ló já t . Ára 1 korona. Csakis nálam kap-
ható. Kérem azt megrendelni, arra előfizetőket 
gyűjteni és másoknak is ajánlani. Hazafiúi üdvöz-
lettel Szegzárdon, 1901. évi augusztus hó 10-én. 
Nagy Béla, Tolnavármegye kir. tanfelügyelő-
ségi tollnoka. 

— Hungária-Értesítő. A Lampel R. 
(Wodiáner F. és Fiai) kiadásában ily czímmel 
megjelent s a közoktatásügyi minister 32.055. sz. 
rendeletével kiadott utasítás mintája szerint 
készült elemi népiskolai értesítő-könyvecske iránt, 
mint halljuk, nagyon élénk a tanítóság érdek-
lődése. Azt a gondolatot, hogy az értesítő-
könyvecske révén a magyar nép minden fia 
az alkotmányos király iránt való hűségre s 
a magyar haza szeretetére buzdíttatik, mint 
nekünk a vidékről írják, a hazafias magyar 
tanítóság nagyon jónak találja. A „Hungária-
Értesítő" ingyen beviszi minden házba jó 
királyunk arczképét, a király és haza iránt 
való szent lelkesedés igéit. Csak az állami és 
községi iskolákra van elrendelve az értesítő-
könyvecske, s ennek daczára számos felekezeti 
iskola is bevezette már a „Hungária-Értesítőt", 
mely Vörösmarty „Szózat"-ját is közli. A 
„Hungária-Értesítő" ára csak 10 fillér. Meg-
rendelhető a kiadónál (VI.. Andrássy-út 21. sz.), 
a ki mutatványt levelező-lapon kifejezett kére-
lemre ingyen küld. 

— Rövid hírek. Az Eötvös-alap és a tanító-
képzők. Magyar Imre L. lapunk szerkesztőjé-
hez intézett levelében azt állította, hogy a 
tanítóképzőben ő az „Eötvös-alapnak" hírét sem 

hallotta. Ezzel szemben Magyar I. L. egy volt 
iskolatársa: Kendecsy Pál azt írja nekünk, 
hogy igazgatójuk: Dezső Lajos ismertette és 
méltatta a tanítóság e nemes intézményét. 
Örömmel veszszük ezt tudomásul, bár úgy 
tartjuk, hogy a tanítóképző-intézeteknek ez 
kötelességök. — Marosfí Lajos és Dezső Sándor 
cziliz radványi tanítók tudatják a környékbeli 
kartársakkal, hogy a Tanítók Háza gyufája 
Franki Jakab, cziliz radványi kereskedőnél 
kapható. (Hát a „Tanítók Háza szappanja" ? 
Szerk.) — Kis fiúk fölvétele. Az I. ker., Isten-
hegyi-út 32. szám alatt levő fiúnevelő-intézetbe 
6—10-éves fiúk vétetnek föl. Bővebb tájé-
kozást az intézet igazgatósága nyújt. — A 
sokoróaljai járás tanítói kara a tethi „Társas-
kör" helyiségeiben a „Ferencz József Tanítók 
Háza" javára folyó hó 17.-én hangversenynyel 
egybekötött sikerült zárkörü tánczestélyt tartott. 
A Tanítók Házát Szabó György ismertette. 
Országszerte követésre ajánljuk. — A Tanítók 
Háza gyufáját és szappanját Derecskén Mann-
heim Simon és Gottliéb Mihály kereskedők 
árusítják, a mire Lőwy S. tanító fölhívja kar-
társai szíves figyelmét. 

— Gyűlések. A csanádmegyei tanítóegye-
sület f. évi szeptember hó 2.-ik és 3.-ik napján 
Makón a vármegyeház nagytermében tartja 
XXX-ik rendes évi közgyűlését. — A bács tisza-
vidéki róm. kath. tanítóegyesület 25 éves fönn-
állásának emlékére Ó-Kanizsán, folyó évi 
augusztus hó 27.-én hálaadó istentisztelettel 
egybekötött jubiláris díszközgyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alap javára: Kuzmits Endre főtanító (az egyet, 
nyomda útján) 1 K. 92 f.; Pfeiffer Anna 
(Mező-Livádia) tags. díj: 3 K.; Jeles Antal 
(Ajak) 1901. évi tags. díj 3 K. — 2. Tanítók 
Házára: rábacsanaki tanuló-ifjúság f. hó 4.-i 
hangversenyének és tánczmulatságának jöve-
delméből (bek. Molnár Béla joghallgató) 20 K. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros urnák (VII., 
Wesselényi-atcza 52. szám.) 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tarta lom: Az új állami iskola tanítója. Zoványi 
Lajos. — Az iskola szerencsétlenei. Mihály Ferencz. -
A tanítói egyesületek reformja.. I. Borbély József. 
II. Károlyi Sándor. — Az iparostanoncz-iskola bajai. 
Lengyel József. — Gyakorlati tanítás. Mészáros 
Sándor. — Irodalom. —. Szünóra : A napi kérdé-
sekhez. sz. — Emlékezés. Kelemen Gizella. — Hiva-
talos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Iitibinai (Nyitram.) ág. h. ev. egyház másodtaní-

tót keres. Kötelessége: kisebb gyermekek tanítása, 
szükség esetén kántoriakban segédkezni. Fizetése: 
egy bútorozott szoba lakásul, két öl fa fölaprítva; 
készpénzben, ha férfitanító 800 korona, ha nőtanító 
vagy óvónő 000 korona. Tannyelv: tót. Folyamod-
ványok folyó évi szeptember 8-ig benyújtandók a 
lelkészi hivatalhoz. (1045—III—3) 

Kladzáni (Z emplénm.) evang. egyház kántor-
tanítót keres. Fizetése összesen 800 kor. államsegély 
kilátásban. Kényelmes szép iskola, ez évben épült. 
Pályázhatna k tót nyelvben jártas, nem oklevelesek 
is aug. 20-ig Kladzánban, pósta Yarannó. Goldperger 
János, lelkész. (1151—III—3) 

V e r s e c z e n (Temesmegye) fönnálló nyilvánossági 
joggal fölruházott leánynevelő- és tanintézetemben 
az 1901/2-iki tanévre egy elemi iskolai tanítónői 
állás van üresedésben. Ezen állás javadalmazása évi 
400 korona és teljes ellátás az intézetben. Pályáz-
hatnak okleveles elemi iskolai tanítónők f. é. aug. 
20-ig. Kellően fölszerelt folyamodványok arczképpel 
Mayering Emma intézettulajdonosnőhöz küldendők 
Verseezre. (1159—III—3) 

A k i s - szeben i (Sáros) ág. hitvall. evang. anya-
egyház kántortanítót keres. Tannyelv: magyar-tót. 
Javadalmazás: lakáson és kerten kívül 900 korona 
Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények alul-
írotthoz küldendők. Dianiska Albert, evang. lelkész. 

(1202—III—3) 
Temesváro t t , a „Szeitz"-féle konviktusba egy 

felügyelő-tanítóra lévén szükség, az állás betöltését 
illetőleg a következő feltételek köttetnek k i : Pályá-
zónak 4 gymnasialis osztály elvégzése mellett tanítói 
oklevele legyen s bírja a magyar és német nyelvet. 
Fizetése : teljes ellátás, fűtés, világítás, lakás és havi 
negyven korona készpénz. Kötelessége: a növendé-
kekre való szigorú felügyelet, a tanulásban való 
segédkezés, a leczkék kikérdezése, a fekvésnél, kelés-
nél, az étkezésnél a házi szabályok által előirt rend-
nek betartása s a növendékeknek sétaközbeni kísé-
rése is. Pályázhatnak még állásnélküli fiatal tanítók 
s esetleg magánosok is. Kellőleg fölszerelt kérvények 
arczképpel együtt f. év augusztus hó 20-ig alábbi 
ezímre küldendők: Szeitz Antal konviktustulajdonos, 
Temesvárott (Józsefváros). (1161—III—3) 

P o d h r a g y i és i r t v á n y i államilag segélyzett 
evang. népiskolákba, képesített tanítók (tanítónők, 
óvónők) kerestetnek. Tannyelv: tót. Javadalmazás : 
800 korona, lakás, tűzifa. Állomások betöltendők 
szí ptember elején. Bizonyítványok küldendők alul-
írotthoz. Nemes-Bodhragy (Bosácz). Hóluby, lelkész. 

(1221 —III - 3) 
A fe l sö-nánai ág. hitv. evang. egyház a II. sor-

számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: két 
szoba, egy konyha és kamrából álló lakáson és ker-
ten kívül 600 korona, 25 mérő buza, 35 mérő rozs; 
egy 1200 Q j-öles szántóföld használata; tandíj az 
ismétlő-iskolások után 50 korona, a rendes iskolások-
tól minden egyestől 24 fillér. A kellően fölszerelt 
kérvények alulírottnál 1901. évi aug. 30-ig nyújtan-
dók be. Felső-Nána, 1901 aug. 1-én. (Tolnám., u. p. 
Kéty). Müller Róbert, ev. lelkész. (1226—II-2) 

Tanítónőképzőt végzett ev. ref. vallású tanítónő, -
ki már két éve működik mint rendes tanítónő, ajánl-
kozik tanítónőnek, vagy nevelőnőnek.. Megkeresése-
ket Sz. Nagy Etel tanítónő, N a g y - A r (Szatmárm.) 
ezímre kér. (1231—II—2) 

Gömörmegye o trokocs í ref sepiskolába tanító 
kerestetik. Fizetése: egyháztól készpénz, szántóföld, 
terményben 474, államsegélyből 326 korona. Pályá-
zati kérvények (okmányolt) aug. 25-ig bejei ref. lel-
készhez (pósta Tornallya) küldendők. (1264 II—2) 

Glozsán (Bács-Bodrog) ág. hitv. ev. népiskolájá-
hoz tanító kerestetik. Fizetése: 621*32 korona és 
120 korona lakbér. Kötelessége : az I., II., III. osztá-
lyok vezetése. Tannyelv: tót. Kérvények 1901 szept. 
l-ig az ág. hitv. ev. papi hivatalhoz küldendők. 
Dedinszky János, ev. pap. (1256—II—2) 

A b i c ske i ref. hitközség harmadik tanítói állá-
sára okleveles, nőtlen tanító kerestetik. Fizetése egy 
polgári évre nyolczszáz korona, havonkint előre 
fizetve, négy köbméter tűzifa, bútorozott szoba, ágy-
nemű nélkül. Orgonázásban jártasak előnyben része-
sülnek. Bizonyítványok aug. 24-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (1236—III-2) 

K o c s ó h á t i uradalom tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés 800 korona, 1600 f j kuko-
riczaföld, egy tehéntartás, 2 szoba, konyha, élés-
kamrával ellátott lakás, mely az iskolával egy épü-
letben van. Folyamodó csakis róni. kath., nős ember 
lehet. Szünidő alatt gazdasági munkáknál, de főképen 
cséplésnél felügyelni tartozik, ha megfelel, egy évi 
próbaidő után véglegésíttetik. Fölszerelt folyamod-
ványok, melyek vissza nem küldetnek, augusztus hó 
31-ig Zűsz János urad. kasznárhoz, u. p. Valkány 
(Torontálmegye) küldendők. (1252—II—2) 

Mezőberény község határában, a kereki pusztán 
újonan fölépült tanyai községi iskola tanítói állo-
mására pályázat hirdettetik. Javadalma: kényelmes 
lakás, 1200 Q-ölnyi kert és 800 korona készpénz évi 
fizetés. Protestáns vallású pályázók a vallásoktatásért 
külön díjazásra számíthatnak. Az állás szept. 15-ig 
elfoglalandó. A véglegesítés egy évi próbaidő után 
történik. Pályázati határidő aug. 25. Mezőberény. 
Jeszenszky Károly, községi iskolaszéki elnök. 

(1259—II—2) 
Oregfalu (Torontálm.) község magyar tannyelvű, 

újonan épült iskolájánál a tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: évi 750 korona fizetée, 
80 korona fűtési átalány, szabad lakás és házikert; 
50 korona az iskolahelyiség tisztogatásáért és a község 
által állítandó anyaggal való fűtésért. A megválasz-
tandó tanító köteles a római katholikus vallás szerint 
isteni tiszteletet tartani, a harangozást saját alkalma-
zottja által ellátni, melyért a hívektől 100 korona 
tiszteletdíjat kap. Anyakönywezetői helyettessé tör-
ténő kineveztetése esetén 40 korona tiszteletdíj. Fel-
hivatnak mindazon pályázni óhajtó okleveles tanítók, 
miszerint kellően fölszerelt kérvényeiket öregfalu 
község iskolaszékéhez folyó évi augusztus hő 25-éig 
küldjék be. (1299-11—2) 

A c sászár i (Komáromm.) reform, altanítói állásra 
csakis férfitanítók pályázhatnak augusztus 28-ig alul-
írotthoz küldendő kérvénynyel. Fizetés: 800 korona 
előleges havi részletekben; 12 méter rőzsefa beszál-
lítva ; egy szép szoba bútorzattal. Kötelességek : az 
I—III. vegyesosztályok tantervünk szerinti tanítása. 
Lelkész és főtanító szolgálatban akadályoztatása ese-
tén helyettesítése, és a lelkészi hivatalhoz tartozó 
másolatok írása. Az állomás legkésőbb szeptember 
5-én elfoglalandó. Gartaik N. Sallay István, reform 
lelkész. (1267—II—2) 

Lodnó és Zi icszkovecz (Trencsénmegye, u. p. 
Kisucza-Újhely) fiókközségek róm. kath. iskoláinál 
egy-egy tanítói állásra pályázatot hirdetek. Mindkét 
állással szabad lakás, szükséges tűzifa és 800 — 800 
korona évi járandóság biztosíttatik, a melyből az 
előbbinél 492 K., az utóbbinál 372 K. államsegély. 
A tót nyelv ismerete nélkülözhetlenül f-zükséges. 
Temetéseknél a, Kántori teendők végzésére vállal-
kozók előnynyel birnak, s megfelelő mellékjövede-
lemre számíthatnak. Pályázhatnak okleveles férfi- és 
nőtanítók, esetleg oki. óvónők. Pályázati kérvények 
f. évi augusztus 25-ig, alulírott iskolaszéki elnökhöz 
intézendök. Szmida Kálmán, iskolaszéki elnök, kis-
ucza-újhelyi plébános. (1227—11 2) 
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A n i czkyfa lv i (Temesm.) r. k. 4 osztályú elemi | 
népiskolánál az I. osztályú tanítói állásra pályázat 
hirdettetik a következő fizetéssel: 440 korona kész-
pénz, 13 korona irodaátalány, 2500 liter tiszta buza, 
630 liter tengeri, 28 köbméter kemény tűzifa, házhoz 
szállítva saját használatára, szabad lakás bérelt 
házban és pedig 2 padozott szoba, konyha, élés-
kamra és szükséges istálló, a lakásnál 400 négyszögöl 
házikert. Az orgonálásban jártas előny nyel bír, mert 
szükség esetén a kántort helyettesíti. Magyar és 
német nyelvet bíró férfi-tanítók pályázhatnak. A folya-
modványok 1901. évi augusztus hó 20-ig a r. kath. 
iskolaszéki elnökséghez beküldendők. (1176—II—2) 

Kántorságban teljesen jártas kántorsegédet keresek 
szeptember egytől vagy 15-től. Fizetése: havonkint 
húsz korona, ágynemű és mosáson kívül teljes ellá-
tás. Lajosmizse (Pestmegye). Hulin János, kántor. 

(1295-11—2) 
A szász-pelsöczi (Zólyommegye) anyaegyházi 

róm. kath. kántortanítói állomásra 1901 augusztus 
25-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme összesen 897 
korona 98 fillér; és pedig készpénzben 641 korona 
66 fillér, terményekben 253 korona 32 fillér; azon-
kívül szép lakás gazdasági épületekkel és szükséges 
fa a község erdejében. Kötelessége: a mindennapi 
és ismétlő-iskolások tanítása és az összes kántori 
teendők úgy helyben, miként fiókegyházban való 
ellátása. Tannyelv : magyar-tót. Oklevéllel bíró 
tanítok pályázhatnak. A folyamodványok 1 koronás 
bélyeggel ellátva a „nagytekintetű magy. kir. erdő-
igazgatóságra Beszterczebányán" czímezve, az alul-
írotthoz Szász-Pelsőczre küldendők. Truehly Andor, 
plébános, iskolaszéki e nök. (1302—1—1) 

A nagyfolkinári (Szepesm.) róm. kath. tanító-
állomásra pályázat nyittatik. Javadalmazása: 760 
korona készpénzben, 3 hold szántó és 2 hold rét 
használata, 4 régi köböl vegyes rozs-árpa termény-
ben, 24 méter tűzifa házhoz szállítva, 16 méter az 
iskola fűtésére,. két szarvasmarha legeltetési joga, a 
hangoztatás gondozásáért 60 korona; újjáalakított 
épületben tisztességes lakás. Szabályszerű folyamod-
ványok f. évi augusztus 28-ig Jekelfalvára (u. p. 
Margitfalu) küldendők, Glósz Lajos iskolaszéki elnök-
höz. Választás augusztus hó 29-én leend. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók és tanítónők. (1303—I—1) 

A körösszegapát i ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 430 kor. készpénz. 
Egy fertály föld, munkáltatással, adójával 280 kor 
8 köböl kétszeres buza, 2 öl kemény tűzifa, elegendő 
őrletés; stóla. Összesen pénzértékben: 846 korona. 
Két padolt szobából, boltozott konyhából álló lakás, 
magtárral, pinczével, istállóval, kerttel. Pályázatok 
aug. 25-ig a ref. lelkészi hivatalhoz benyújtandók. 
Körösszegapáti, u. p. Szakái, Biharmegye. 

(1305—II—1) 
Karmacsi plébániához (Zalam.) tartozó Vindornya-

fok fiókközségben a róni. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik Fizetése 879 korona. Lakás: 
2 szoba hozzátartozókkal. A választás szeptember 
10 én délelőtt 10 órakor lesz, személyes megjelenés 
szükséges. Pályázók szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyeiket alulírotthoz küldjék. Karmacson, 1901. évi 
augusztus 10-én. Joo Miklós, plébános. (1307—I—1) 

Joghallgató nevelői állást keres Budapesten vagy 
vidéken kellő javadalmazás mellett. Bővebbet 
Drazdovszky Rezső tanítónál Rárón, Győrm. 

(1316/a—I—1) 
Modertárnára (Barsm.) okleveles róm. kath. 

kántortanító kerestetik. Fizetése készpénzben és 
ingatlanokban 1020 korona. Pályázhatnak nők is. 
Orgonálni tudó előnyben részesül. Tannyelv : magyar-
tót. Állomás azonnal elfoglalandó. Kérvények főt. 
Esperesi Hivatalhoz Hegybánya (Hontm.) intézendők. 

(1315-1—1) 

j A sz ig l ige t i róm kath. elemi iskolánál 800 kor. 
és lakással javadalmazott tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvé-
nyek az iskolaszékhez czímezve, Lakits József, 
kántortanítóhoz küldendők. (1309—I—1) 

A torbágy i (Pest mellett) róm. kath. magyar-
német tannyelvű népiskolánál üresedésben levő 
osztálytanítói állásra augusztus 29-iki határnappal 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 800 korona kész-
pénz, a község pénztárából havi részletekben pontosan 

• fizetve ; bútorozott szobából álló lakás. Kötelessége : 
az alsó két osztályt vi zetni, az ismétlő-iskolásokat 
oktatni és a főtanítót kántorságban helyettesíteni. 
Kérvények főtisztelendő Neumayer Ferencz helybeli 
plébános úrhoz küldendők. Az állomás szeptember 
elsejével betöltendő. Temetések után 30 korona 
mellékjövedelem. (1312-1—11 

Gönoz-Ruszkai római kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme 880 kor. 36 fill. 
Azonfelül lakás két vékás kerttel, csűr, kamara, 
istálló; tanterem fűtéséről szülők gondoskodnak. 
Pályázati vizsga a lelkészlakban folyó évi augusztus 
28. Liszkay Nándor esperes elnöklete alatt fog meg-
tartatni , kihez az okleveles tanítók folyamodványaikat 
augusztus 24-ig kötelesek benyújtani. (1314—I 1) 

Érettségitől visszalépett fiatal ember tanítói állást 
keres. Ajánlatok: Ströbl czím alatt Komárváros, 
Zalamegye. (1316—III—1) 

A Klotild-szeretetházzal kapcsolatos szeretetházi 
nevelőképző-tanfolyam felügyelő-bizottságának elnök-
sége a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minister úr megbízásából pályázatot hirdet két 
szeretetházi nevelő-gyakornoki állásra, egyenkint 
800—800 korona ösztöndíjjal, a következő föltételek 
mellett: 1. Pályázhatnak elemi iskolai tanítói okle-
véllel bíró nőtlen ifjak, kik a szeretetházban való 
működést életfeladatukul tűzték ki, s ennek meg-
felelően szeretik a gyermekeket és a házi teendőktől 
sem vonakodnak. 2. Az ösztöndíjas nevelő-gyakornok 
a Klotild-szeretetházban a növendékekkel együtt 
lakik, egy-egy 20—30 tagból álló családhoz lesz 
beosztva, ennek nevelésében résztves^ s e mellett 
az intézet többi teendőiben, az igazgató és a fel-
ügyelő-bizottság utasításai szerint jár el. Lakásért 
és teljes ellátásért a szeretetházat föntartó egyesület-
nek 400 koronát fizet, a megmaradó 400 koronával 
szabadon rendelkezik. Hetenkint legalább egy, előre 
kijelölt, délután eltávozhatik az intézetből, ezenkívül 
havonkint egy szabad vasárnapja van. 3. A gyakor-
nokok tartoznak állásukat 1901 szeptember 15-én 
elfoglalni s a tanév végéig ott maradni, s az év 
végén a felügyelő-bizottság előtt szeretetházi képesítő 
vizsgálatot tenni. 4. Kérvények a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministeriumhoz intézve: a) születési 
bizonyítványnyal, bj tanítói oklevéllel, cj orvosi, s 
d) esetleg szolgálati bizonyítványnyal fölszerelvű 
folyó évi szeptember hó 6-ig terj esztendők be a 
felügyelő-bizottság elnökségéhez, Budapesten, I., 
Városmajor-u. 59., hol részletes fölvilágosítást ad az 
igazgató. _ \ (85/h—I—1) 

A surján! államilag segélyezett fiókegyházi róm. 
kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : az államtól 262 frt készpénz. A hitköz-
ségtől : 40 házaspár után házaspáronkint 60 kr. és 
fél pozsonyi mérő buza; egy hold szántó, melynek 
megmunkáltatásáért 10 frtot kap; 3 frt irodai és 
9 frt faátalány és stóla. A megválasztott köteles a 
hitoktatást, vasár- és ünnepnapokon pedig isten-
tiszteletet tartani s a róm. kath. hivők vallási gya-
korlatait vezetni. Pályázni óhajtók oklevéllel föl-
szerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz 
augusztus hó végéig terjeszszék be. Állás azonnal 
elfoglalandó. Csávos (Torontálm.). Moravetz Gyula, 
plébános, iskolaszéki elnök. (1344—I—1) 
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Betöltendő a czeg léd i állami polgári fiú- és leány- ; 
iskolánál egy, évi 1600 korona, azaz egyezerhatszáz 
korona fizetésből, 400 kor. igazgatói díjból és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
igazgató-tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon állami felső nép- vagy polgári iskolai 
rendes tanítók, a kik a nyelv-történettudományi 
szakcsoportra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi szeptember 
hó 10-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Budapest, 1901 augusztus 
hó 10-én. A minister meghagyásából: dr. Gönczi 
Mór, ministeri titkár. (84/h—I—1 

A kisvárdai róm. kath. 6 oszt. osztatlan leány-
iskolánál egy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom : 800 korona készpénz, havonkinti elő-
leges részletekben; két szoba, konyha, kamara és 
pinczéből álló úri lakás; jó házikert. Kérvények a 
kisvárdai róm. kath. plébániai hivatalhoz augusztus 
30-ig intézendők. (1339-1 -1 ) 

Madocsán (Tolnám.) az ev. ref. egyház III. sorsz. 
rendszeresített s.-tanítói állása betöltendő. Java-
dalma : egy bútorozott szoba és 720 korona havi 
előleges részletekben fizetve. Útiköltség 20 koronáig. 
Kötelessége : az I-ső vegyes-osztály vezetése, tanító-
társainak aka'dályozás esetén helyettesítése kölcsö-
nösen. Pályázhatnak tanítók, tanító- és óvónők. 
Kérvények augusztus 25-ig a lelkészi hivatalhoz. 
Fazekas Pál kántortanító, mint az egyháztanács 
jegyzője. (1340—II—1) 

Gönyüre (Győrm.) okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése: 300 fr t a hitközségi pénztárból, 100 frt 
államsegélyért folyamodva van, egy szoba, fűtés és 
takarítással. Kötelessége: egy mindennapi osztályt 
önállóan vezetni és a vasárnapi tanköteleseket taní-
tani ; a gyermekeket a templomba vezetni és ott 
reájuk felügyelni. Az állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Az iskolaszék. (1340/a- I—1) 

Magyardiószeg (Pozsonym.) róm. kath. nép-
iskolájához osztálytanító kerestetik. Fizetése: 700 
korona és bútorozott szoba természetbeni fűtéssel. 
Kötelessége : egy osztályt önállóan vezetni, az 
ismétlő-oktatást fölváltva végezni, s a kántori teen-
dőkben lehetőleg segédkezni. Kellően fölszerelt folya-
modványok augusztus 24-ig Báthy Lajos tanfelügyelő 
alesperes úrhoz Nagymácsédra (Pozsonym.) küldendők. 
Kisfaludy Vincze, plébános. (1341—I—1) 

Vistuk (Pozsonym.) a róm. kath. népiskola első 
osztályához tanítónő kerestetik. Járandósága 730 ko-
rona utólagos havi részletekben és butorzott szobá-
jához szükséges tüzelő-anyag. Tannyelv: tót-magyar. 
Ismétlőben fölváltva kell tanítani. Okleveles óvónők 
is pályázhatnak. Határidő szeptember l. Pósta : 
Báhony. (1342—1—1) 

Neszmelyre (Komáromm.) a ref. 2-od tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona, 
lakásul egy szoba téli fűtéssel. Okleveles tanító 
pályázhat. Határidő augusztus 31. Czibor József, ref. 
lelkész. (1343—II—1) 

Egy róm. kath. nőtlen egyén kántorgyakornoknak 
ajánlkozik, esetleg díjazás nélkül is. Megkeresést 
levélben kérek: Zigó Flóriánhoz Ottóvölgy (Pozsony -
megye). (1359-1—1) 

Szarvason (Békésmegye) újonan épült róm. kath. 
népiskolában tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése évi 900 korona, ötödéves korpótlék, három-
szobás szép lakás, konyha, pincze és konyhakert. 
Kötelessége: vegyes és osztatlan iskolának önálló 
vezetése. Pályázati határidő aug. 24. Az állás meg-
választás után azonnal elfoglalandó. Szirmay Árpád, 
plébános. (1320—1—1) 

Endrőd (Békésmegye) község róm. kath. egyház-
tanácsa egy belterületi (községi) tanítónői és két 
külterületi .(tanyai) tanítói állásra aug. hó 28-iki 
záros határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: 
1. a belterületi tanítónőnek készpénz 700 korona 
havi előleges részletekben s 100 korona lakbér. 
Kötelessége : a gyomavégi I—III. oszt. leányiskola 
vezetese. 2. A külterületi a) öregszöl löskerti és 
hj decs ipaskumi I—IV. oszt. vegyesiskolaftanítók 
javadalma egyenkint: 700 korona s természetbeni 
lakás. Az arra jogosultaknak az ötödéves korpótlék. 
Megjegyzendő, hogy ha az illetők az egy próbaév 
elteltével a közbizalmat megnyerik — véglegesítet-
nek s 100 korona fizetésjavításban részesülnek. Az 
állomás szeptember hó első hetében foglalandó el. 
Szabályszerűen fölszerelt kérvények főtisztelendő 
Zelinka János esp.-plebános úrhoz czímezve Endrődre 
küldendők. Kovács József, egyháztanács jegyzője. 

(1317-1-1)_ 
Lovászpa t o n á n (Veszprémin.) kath. osztálytanító 

kerestetik. Fizetése : 600 korona, bútorozott szoba s 
egy öl fa; államsegélyért lehet folyamodni. Ha a 
szünidőben az óvodavezetést elvállalja, ezért 160 
korona. Férfi- és okleveles tanítók előnyben részesül-
nek. Elnökség. (1318—1—1) 

Az ung-jenkei református kántortanítói állásra 
augusztus 31-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 
900 korona, havonkint előre fizetve. 5 köböl rozs; 
6 öl kemény tűzifa; stóla. Egy helyben lakó úr 
— elemi osztályokat végező kis fiának — ha a 
tanító hajlandó naponkint 3—4 órát adni — ezért 
legkevesebb 300 koronát kap. Kétszobás jó lakás, 
melléképületek, egy-holdas kert. Reform, egyház-
tanács. (1319—II—1) 

Dévaványára (J.-N.-K.-Szolnokmegye) róm. kath. 
okleveles segédtanító az 1. vagy 11-ik vegyes osztály-
hoz kerestetik, ki a kántortanítót a kántori teen-
dőkben szükség esetén helyettesíteni tartozik. Java-
dalma : 300 korona a szorgalmi időre előleges '/,-éves 
részletekben; egyszobás lakás a legszükségesebb 
bútorzattal; szobafűtésre 50 korona; a kántortanító-
nál élelmezés. Ágynemű, mosás és világításról magá-
nak kell gondoskodnia. Kötelessége tanítványaival a 
templomba járni s ott rájuk felügyelni. A kérvények 
augusztus 28-ig a róm. kath. iskolaszék egyházi 
elnökéhez adandók be, az állás szeptember 8-án 
foglalandó el. Útiköltség 12 korona. (1321—II—1) V 

Biidöskuíi (Sopronmegye) népiskolánál róm. kath. 
osztálytanítói állás betöltendő. Fizetés : 800 korona ; 
lakásul bútorozott szoba és télifűtésre való fa ; 
körülbelül 200 korona mellékes. Kötelmei: egy osz-
tályt önállóan, ismétlősöket pedig fölváltva oktatni, 
a kántort szükség esetén helyettesíteni. Tannyelv 
magyar, de jó a szláv nyelv értése is. Határidő 
augusztus 30. Tanítónők is pályázhatnak. Véglegesí-
tés egy próbaév leteltével. Az iskolaszék. 

(1322—II—1) 
Sztára fiókközségbe, az osztálytanítói állásra 

augusztus 31-ig okleveles férfi- vagy nőtanító pályáz-
hatik. Fizetése 720 korona előleges havi részletekben, 
bútorozott szoba szabad fűtéssel. Tannyelv: magyar ; 
horvátban jártasak előnynyel bírnak. Kérvények 
Lakócsára (Somogy m.) az espereshez küldendők. 

( 1324 -1 -1 ) 
A g lozsáni (Bács-Bodrogm.) ág. ev. egyház kán-

tortanítót keres. Kötelessége a reábízandó osztályok 
vezetése s minden harmadik héten a kántori teendők 
végzése. Tannyelv: tót. Fizetése 926 korona készpénz 
előleges havi vagy negyedévi részletekben, 7 méter 
keményfa, 12 fuvar, kétszobás új lakás kerttel s 
melléképületekkel, végül az offertorium és stóla 
'/3 része. Az okmányok folyó évi szept. 10-ig az 
alulírt iskolaszéki elnökséghez küldendők. Dedinszky 
János, lelkész. (1326—III—1) 
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A puszta-monostori (vasút, távírda) róm. kath. 
férfi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
községtől 600 korona, államsegély 200 korona, tisz-
tességes lakás, melléképület és házikerttel. Köteles-
sége a kijelölt osztály vezetése és ismétlősök taní-
tása. Tek. iskolaszékhez intézett kérvények f. év 
aug. 24-ig a plébániára küldendők. Az állomás 
szept. 1-én elfoglalandó. P.-Monostor (Szolnokvm.). 
Iskolaszék. (1325-1 -1 ) 

A dorogmai ev. ref. népiskolához az első és 
második osztály vezetésére egy tanító vagy tanítónő 
kerestetik szept. elsejére. Esetleg óvónő is pályázhat 
ideiglenesül. Fizetése: 900 korona készpénz, egy-
szobás lakás. Kérvények aug. 30-ig küldendők 
Dorogmára Halászy József ev. ref. lelkészhez. U. p.: 
Ároktő. (1327—1—1) 

A szepes-majerkai ágost. hitv. evang. levita-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. A kántortanítói 
teendőkön kívül a levita-kötelességet is fogja vé-
gezni a megválasztott. Ezért jár mint jövedelem: 
Az egyházközség pénztárából évi 700 korona, negyed-
évi részletekben. 15 öl hasábfa, melyből az iskola-
szoba is fütendő, értéke 135 kor. Tandíj 30 kor. 
Stóla 20 kor. Négy offertorium, értéke 8 kor. 
Kényelmes lakás melléképületekkel, két kert és l 'A 
hold szántó. A kertek és szántóföldek haszonérté-
kéhez némi biztos mellékkeresetet hozzászámítva, az 
összes jövedelem legalább 1000 korona. A korpótlék, 
az erre jogosult tanító részére az állami pénztárból 
fog kéretni. A kellően fölszerelt pályázati kérvé-
nyek >zeptember 15-ig nagytiszteletű Wéber Samu 
loesperes úrhoz küldendők. (1349—II—1) 

A ke the ly i róm. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelme: 2 szoba, konyha, 
kamara, pincze, padlás, gazdasági épületek kerttel 
együtt. 2 hold 244 [ '-öl szántóföld, 701 f ]-öl külön 
álló kert, 1 hold 4 2 [ \ - ö l rét, 188 [J-öl legelő. 16 
hold 981 f -öl erdő, továbbá a temető használata, 
melyeknek tiszta jövedelme 25% emelve 64 kor. 
36 fillér, 79'/2 p. mérő rozs értéke 4.19-76 kor., 285 
csomó len értéke 114 kor., lélekpénz telkes és 
zsellér után 37'40 kor. Stólajövedelem 134 80 kor., 
kántori díj czímén még 142'56 kor. és 4 községből 
1—1 szekér fa 12 kor. Minden tanköteles után 
1 szekér fa szállítással együtt értéke 150 kor. Kor-
pótlék az arra jogosultaknak a községtől 100 kor. 
Kellően fölszerelt kérvények főtisztelendő Rigó 
Zsigmond esperes úrhoz (u. p. Szent-Gotthárd) szep-
tember 16-ig beadandók, mely napon délelőtt 9 óra-
kor az orgona- és énekpróbával összekötött választás 
megtartatik. (1357—1—1) 

Pályázat a kocs i ev. ref. leáriytanítóságra. Fizetés : 
900 korona készpénz az egyház pénztárából. Ha kor-
pótlék illetékes: korpótlék. 300 Q]-öl kert. Egy 
bútorozott szoba. Minden halott kikisérése : 50 fillér. 
Kötelessége A négy felsőbb leányosztály tanítása. 
Az ismétlő-iskolás leányok tanítása. Növendékeivel 
az isteni tiszteletem megjelenése. A kántortanítót 
esetleges akadályoztatása esetén, a másik tanítóval 
fölváltva helyettesíteni tartozik. Pályázók kellően föl-
szerelt kérvényeiket aug. 27-ig Ó-Szőny (Komáromm.) 
Czike Lajos esperes úrhoz küldjék. Sebestyén Dániel, 
ref. lelkész. (1351 — 1—1) 

A rafniki róm. kath. plébániához tartozó Vodnik 
fiókközségben egy önálló kántortanítói állás betöl-
tendő. Javadalmazás: 600 korona, irodaátalány 21 
korona, stóla 20 korona. 40 km. bükkfa, melyből 
az iskola is fűtendő, 2 láncz kaszáló és 300 f 1° házi-
kert ; 2 szoba, éléskamra s konyhából álló lakás és 
gazdasági épület. Tannyelv: magyar-horvát-illyr. 
Pályázhatnak bármily szláv nyelvű tanítók. .A kér-
vények Raschel Antal iskolaszéki elnöknél 1901 
szeptember 8-ig nyújtandók be. Rafnik, Krassó-
Szörényvármegye, u. p. Dognácska. (1356—II—1) 

A mezőtúri róm. kath. leányiskolánál egy nőtaní-
tói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalma: 
600 korona évi fizetés, havi előleges részletekben, 
200 korona lakbér, 20 kor. kertilletmény. Tartozik a 
leányiskola I—VI. elemi osztályait tanítani. Pályáz-
hatnak okleveles tanítónők. Pályázati határidő folyó 
évi aug. hó 26-án jár le. Kellően fölszerelt pályázati 
kérvények a mezőtúri plébánia-hivatalhoz küldendők. 
A megválasztandó tanítónő egy év múlva véglege-
síttetni fog. Plebánosi hivatal. (1352—1—1) 

A c s lkszenttamási kántortanítói állásra a Nép-
tanítók Lapja folyó évi 28. számában hirdetett 
pályázat határidejét szép' ember l-ig meghosszab-
bítjuk. Csik-Szent-Tamáson, 1901 aug. 11. Tompos 
Mátyás, lelkész. Ferenez János, jegyző. 

(1354—II—1) 
A makói izrael. hitközség népiskolájánál szep-

tember elsején férfi-, esetleg nőtanító-állás töltendő 
be. Ha férfitanító választatik, fizetése 1080 korona és 
120 korona lakbér, nőtanítóé 900 korona fizetés és 
100 korona lakbér. Pályázatok augusztus hó 25. 
napjáig beküldhetők. Pártos Izsó, iskolaszóki elnök. 

(1355 1 - 1 ) 
A komjáthi (Vasm.) r. k. másodtanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés: szabad lakáson kívül, 
egy polgári évre 600 korona, havi utólagos részle-
tekben fizetve. Teendője: egy osztályt önállóan 
vezetni, ismétlő-iskolát tartani és a kántori teen-
dőkben segédkezni. Tannyelv: német-magyar. A 
folyamodványok szeptember 30-ig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők Vas-Komjáthra 

(1358-1—1) 
Az Ig lóhuttán üresedésbe jött róm. kath. tanítói 

állás betöltésére, — melylyel Igló város közpénztá-
rából évi 800, azaz nyolezszáz korona alapfizetés, a 
törvényes 100—100 korona ötödéves korpótlék, ter-
mészetbeni lakás, a lakás fűtésére évi 20, azaz húsz 
korona fabeszerzési átalány, az ismétlő-oktatásért 
évi 32, azaz hanninczkettő korona díj, egy házikert, 
szántóföld és rét, összesen 1939 négyzetölnyi telek-
nek évi 40, azaz negyven koronára becsült haszon-
élvezete ; továbbá az iskola számára évi 10, azaz tíz 
korona irodai átalány és az iskolaterem fűtésére 30, 
azaz harmincz ürméter hasábfa s 60, azaz hatvan 
korona fuvarbér s aprítási költség, valamint az 
iskolahelyiségek évi meszeltetése s tisztításáért 8, 
azaz nyolez korona átalány jár, — ezennel pályázat 
hirdetik. Pályázni szándékozók által a tanítói okle-
veleikkel, eddigi alkalmaztatásuk s erkölcsi maga-
viseletükről szóló bizonyítványaikkal kellően föl-
szerelt és sajátkezűleg írt folyamodványok Igló 
város tanácsához legkésőbben folyó 1901. évi szept. 
hó 7-ig (hetedikéig) nyújtandók be. Pályázók folya-
modványaikban még különösen kimutatni kötelesek : 
a) életkorukat és családi viszonyaikat; h) a nyelvek-
beni, különösen a magyar nyelvbeni jártasságukat. 
A zene- és énekbeni képzettség és szakismeret a 
kérvényben szintén kiemelendő. A jelenleg már vég-
legesen alkalmazott pályázók véglegesen, az ideigle-
nesen alkalmazottak vagy kisegítő-tanítók ellenben 
csak ideiglenesen fognak megválasztatni. Kívánatos, 
hogy pályázók f. é. szeptember hó 8-dikán a kijelölő 
iglói róm. kath. iskolaszéknél jelentkezzenek. Igló 
város tanácsa, 1901. évi aug. hó 7-én. Folgens Kornél, 
polgármester. (1360—I—1) 

Puszta-Kiement inai népiskolában tanítói állás 
betöltendő. Pályázhatnak nőtlen, oki., róm. kath., 
esetleg negyedéves preparandisták. A tanítás két 
egymáshoz közeli tanyán es/.közlendő. Közlekedési 
eszköz adatik. Fizetés 620 korona. 60 korona uti-
pótlék, lakás, fűtés, világítás vagy 100 korona ós 
élelmezés a tanidőn át. Pályázatok iskolaszékhez 
Clementinán (posta Mezőkövesd) küldendők. 

(1331-1 -1 ) 
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Komárom ezab. kir. város puszta-monostori 
községi elemi osztatlan népiskolájánál rendszeresített 
és lemondás következtében üresedésbe jött tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állás java-
dalmazása: 900 korona évi készpénzfizetés, lő korona 
iroda-átalány, természetben lakás az iskola épületében 
és egy hold kert haszonélvezete. Az állomás a folyó 
tanév elején elfoglalandó. Fölhivatnak pályázni óhaj-
tók, hogy oklevelükkel, továbbá családi állapotukat 
és eddigi működésüket igazoló okmányokkal föl 
szerelt kérvényeiket legkésőbb folyó hó 22-ig alul-
írott iskolaszéki elnöknél annál bizonyosabban 
nyújtsák be; mert a később érkező kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. Komárom, 1901 
augusztus 5. Tuba János, a községi iskolaszék elnöke. 

(1268—1—1) 
A vulka-pordányi horvát-magyar tannyelvű 

kath. népiskolánál a III. osztálytanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés : 400 korona államsegélylyel 
800 korona. Pályázatok szept. 20-áig az iskolaszéki 
elnökséghez intézendők. (1308—1 — 1) 

Pölöskei róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat 1901 aug. 31. Jövedelme : két szoba, konyha, 
istálló, sertésól és kert. 800 korona fizetés negyedévi 
részletekben, két öl fa 36 korona. Stoláris átlag 
24 korona, 860 korona. 636 korona tanítói, 224 ko-
rona kántori díj. Kérvények Magyar-Székre (Baranya) 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Rathmann Boldizsár, 
elnök. (1361-1 -1 ) 

A csabdl-1 (Fejérmegye) ev. egyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Fizetés: tisztességes 
lakás, 472 korona, államsegélylyel 870 korona. 
Pályázatok aug. 31-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1362-1 -1 ) 
Klvadárl (Somogymegye, u. p. Nagy-Atád) meg-

üresedett róm. katb. tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Évi készpénzfizetése az uradalomtól 600 
korona, beiratási díj 200 korona, ismétlősök után 
40 korona, külön bútorozott szoba ágybéli nélkül, 
tűzifa elég. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Megválasztott helyét azonnal köteles elfoglalni. 
Hertelendy József, iskolaszéki tag. (1363 —III—1) 

A ny íregyház i ág. ev. egyház egyik megürese-
dett, tanyai, vegyes, négyosztályú tanítói állomásra 
pályázatot hitdet. Tannyelv : magyar. Javadalmazás : 
évi 800 korona készpénzben, évnegyedenkint előle-
gesen fizetve, természetbeni lakás, fűtőpénz a szülők-
től és a szolgálati évek arányában ötödéves korpót-
lék. Pályázhatnak: ág. ev. vallású, okleveles tanítók, 
esetleg képezdészek is. A megválasztott okleveles 
tanító egy próbaév elteltével véglegesíthetik. Az 
állomás szeptember 15-én elfoglalandó. Kellően 
fölszerelt kérvények szeptember l-ig alulírthoz kül-
dendők. Nyíregyháza, 1901 aug. 14. Bogár Lajos, 
iskolaszéki elnök. (1364-11—1) 

Pusztai tanító f. é. szeptember hó 1—15. közötti 
belépésre kerestetik. Fizetés egy évre 240 korona 
1400 liter buza, 800 liter ápra, 80 liter bab, 800 liter' 
tengeri, 48 kgr petróleum, 24 kgr. só, 1 tehéntartás, 
két sertésnek szaporulatjával nyári legelő, szabad 
lakás, 200 [_j° kertföld, tüzelés és minden tanköteles 
gyermek után két korona. Megfelelő egyén alkal-
maztatása esetén 60 korona díjazás egy gyermek 
külön tanításáért helyeztetett kilátásba. Tanításon 
kívül köteles a gazdaságban segédtiszti munkát 
végezni. Pályázatok Lederer Arthur és Károly gazda-
ságához Puszta-Tenyö (J. - N. - K. - Szolnokmegye) 
intézendők. (1328—1-1) 

A békési ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 
tanítói állásra, egyévi ideiglenességgel, 900 korona 
fizetéssel Kötelesség: az V—VI. elemi fiúiskola 
tanítása Pályázati határidő: aug. 27. Pályázatok az 
ev. ref. iskolaszék elnökségéhez küldendők. A presbi-
térium elnöksége. (1394—I—1) 

A pécskai izr. felekezeti népiskolához tanító 
kerestetik. Fizetése polgári évre 1000 korona és 
lakás; ha az illető tanító a hitközség ügykezelését 
képes vezetni, jegyzői teendők czímén további 
200 korona évi fizetésben részesül. Kötelme : az iskola 
fíu- és leányokból álló növendékeit 4 osztályban 
tanítani. Ülyan tanítók, kik a rabbi-képezdében végez-
ték tanulmányaikat, előnyben részesülnek. Ezen állás 
véglegesítése egy próbaév sikerétől függ- Képesített 
pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi augusztus 
hó 28-ig bezárólag alulírott iskolaszéki elnökséghez 
bérmentesen intézendők. Kelt M.-Pécskán, 1901. évi 
augusztus hó 12-é.u. Elias Adolf, isk. elnök Fritz 
Manó, h. jegyző. (13*9—1—1) 

A gyulafa lva i Gáborfiirész-telepi nyilv. jellegű 
osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra, 
mely évi 1000 korona készpénzfizetés, valamint szabad 
lakás, fűtés és világítás élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben részesül oly 
ev. ref. vallású, nős, oki. tanító, kinek neje, szintén 
oki. tanítónő lévén, az iskolába járó leánytanulókat 
kézimunkára, valamint serdültebb leányokat a polgári 
leányiskolában előirt tantárgyakban oktatni képes; 
ez esetben a megválasztott tanító fizetése megfelelően 
emeltetni fog. Ajánlatok bizonyítvány-másolatokkal 
felszerelve, f. évi. augusztus hó 30-ig az „Erdélyi 
erdőipar - részvénytársasághoz" Kovászna-pályaudvar 
intézendők. (1330—II—1) 

Nógrád-Kálióra róm. kath. okleveles tanító 
kerestetik. Évi javadalmazása: 720 korona, havonkint 
fizetve, 80 korona lakbér, pusztai gyermekek heten-
kint csütörtöki tanításáért 100 korona (kocsit püspök 
ad), gazdasági ismétlő-iskola tanításáért: 50 korona, 
melyet julius 1-én vehet föl. Kötelessége: III—VI. 
osztály, gazdasági ismétlő-iskola tanítása. Fölszerelt 
kérvények főtisztelendő Garilovics Alajos úrhoz 
szeptember l-ig küldendők. Vilim László. (1395—I—1) 

Az ecsédi (Hevesmegye, u. p. Horth) róm. kath. 
népiskola I. B) osztályának tanítói állomására szep-
tember l-re pályázat hirdettetik, melyre férfi- és 
nőtanítók folyamodhatnak. Javadalma: 600 korona 
a hitközség és 200 korona a templom pénztárából, 
havi előleges részletekben, bútorozott szoba, egy öl 
tűzifa. Kötelessége: a vegyes osztály tanulóit az 
előszabott tani árgyakban, ha nőtanító választatik, 
a nagyobb leányokat a női kézimunkában is oktatni. 
Kellően fölszerelt folyamodványok alulírotthoz inté-
zendők. Ecséden, 1901. évi augusztus 16-án. Dolánszky 
Alajos, iskolaszéki elnök. (1393—1—1) 

Pálosnagymező i róm. kath. német-magyar tan-
nyelvű kántortanítói állásra augusztus 25-ig, esetleg 
szeptember l-ig pályázat nyittatik. Javadalma : 
Adóhivatalból 147 kor., városi pénztárból 496 kor. 
28 fillér, stóla eddig 160 kor., most megduplázva 
(3000 lélek után). Sátorünnepi offertorium circa 
10 kor., l'/a hold szántóföld hivek által bemívelve, 
'Ui h. kert, kihirdetések után 12 kor., 32 kméter 
kemény tűzifa behordva 96 korona két szép lakszoba, 
konyha, éléskamra, pincze és gazdasági épületek. 
Ostyasütésért 16 kor. Húsvétkor 400 tojás. Mellék-
jövedelem halottkémlés után meglehetős. Kérvények 
az iskolaszékhez beküldendők. (133Í—I—1) 

Kath. segéd - kántortanító kerestetik. Fizetése 
havonkint 28 korona, mosás és világításon kívül teljes 
ellátás. Tál lya. (Zempléni.) Pusztay Mihály, orgonista. 

(1336 -1—1) 
Folyó évi 30. számban hirdetett angya los i pályá-

zat szeptember l-ig meghosszabbíttatik. (1335—I 1) 
Segédtanítót keresek, kántori teendőkben jártast. 

Kötelessége a felső 3 vegyes osztály tanítása, kántor-
ságban segédkezés. Fizetése : polgári évre 300 korona 
mosás, világításon kívül ellátás. Megkeresések Csősz 
Pál kántortanítóhoz intézendők. Tatár-Szt .-György. 
(Pestm.) (1334—1—1) 
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Őrségen (Muraköz) önálló tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalma: 600 korona készpénz havi 
részletekben, 40 korona fapénz, melyből a tanterem 
is fütendő, kert és 1 hold szántóföldi, 2-szobás lakás, 
pajta és istálló. Okleveles tanítók vagy tanítónők 
kérvényeiket augusztus hó 30-ig küldjék Berk Félix, 
plébános, isk.-sz. elnök úr czímére Beliczára (Muraköz). 
Török Pál, isk.-sz. jegyző. (1332—1—1) 

Bel iczán (Muraköz) 800 korona államsegélylyel 
javadalmazott 11-od tanítói állás betöltendő. Okleveles 
tanítók vagy tanítónők kérvényeiket augusztus hó 30-ig 
küldjék alulírott czímére. Berk Félix, plébános, isk.-
sz. elnök. (1332—1—1) 

Egy harmadik képezdét jelesen végzett, német 
nyelvben jártas, ajánlkozik segédtanítónőnek. Czím: 
Tanítónő. Lajta-Szt.-Miklós. (1338—1—1) 

A s zempcz i róm. kath. elemi iskolánál nyug-
díjazás folytán megüresedendő osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Fizetése 850 korona, lakbére 
100 korona. Kötelessége a mindennapiak egy osztályát 
és az ismétlősöket tanítani. Az iskolaszékre czímzett, 
okmányokkal fölszerelt folyamodványok aug. 31-ig 
Károly Alajos plébánoshoz Szempczre (Pozsonym.) 
küldendők. A választás szeptember elején lesz és 
próbaévre szól; az állás szeptember 15-én foglalandó 
el. Az iskolaszék. (1380—1—1) 

A turócz-szucsáni róm. kath. magyar-tót nyelvű 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme kitesz több czím alatt 602 korona 58 fillért. 
A folyamodványok a turócz-szucsányi róm. kath. 
iskolaszékre czímezve. az alulirotthoz beküldendők. 
Az állás szeptember elején elfoglalandó. Paulovics 
József, iskolaszéki elnök. (1382—1—1) 

V é c s községben, róm. kath. önálló tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. 700 kor. a község 
pénztárából, évnegyedenkint előre fizetve. 2. Állam-
segély 68 korona. 3. Lakás: 1 szoba, konyha, kamra, 
pincze és 800 [ -öl kert haszonélvezete. 4. Ismétlő — 
mindkét nembeli — tankötelesek után fejenkint 40 fil-
lér. 5. 3 öl fa, melyből a két tanterem is fütendő. 
Tartozik a faiskolát kezelni s a gyermekeket a fa-
nemesítésben oktatni. Személyes megjelenés előny. 
Okmányokkal fölszerelt kérvények a róm. kath. iskola-
szék czímére, Vécs (Hevesm., u. p. Domoszló) szep-
tember 2-ig küldendők; az állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázhatnak okleveles tanítók és tanítónők. Az állás 
iskolai óv közben el nem hagyható. Vécs, 1901 
augusztus hó 13-án. Salamon Nándor, k.-tanító, isk.-
széki jegyző. (1383-1—1) 

A nagykáta l (Pestmegye) róm. kath. iskolaszék 
két tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma-
zás : 1. Évi 800—800 korona fizetés évnegyedi rész-
letekben előre fizetve. 2. Természetbeni lakás, mely 
áll : 2 padlózott szoba, konyha és kamarából (esetleg 
160 korona lakbér). 3. KertiŰetmény helyett 8 korona. 
Az ezen állás elnyerését óhajtó okleveles róm. kath. 
tanítónők felhivatnak, hogy eddigi szolgálataikat és 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a róm. kath. iskolaszékhez czí-
mezve, folyó évi szeptember hó 15-ig főtisztelendő 
dr. Kazaly Imre esperes-plebános úrhoz nyújtsák be. 
A megválasztott ta,nítónők állásukat f. évi október hó 
1-én tartoznak elfoglalni. A fizetés is e naptól tétetik 
folyóvá. Erdős András, igazgató-tanító. (1384—I—1) 

A fe lső-szucsi (Trencsénmegye) izraelita hitköz-
ségnél 1901. évi szeptember hó 1-ével új állomás 
megnyílik, melyre a jelentkező izraelita vallású taní-
tónők 1901. évi augusztus hó 28-ig jelentkezhetnek, 
személyes megjelenés mellett. Fizetése áll: 800 ko-
rona, kertilletmény 20 korona, természetbeni lakás 
és fűtés. Megkivántatik magyar, német nyelv és 
kézimunka tanítása. Folyamodványok benyújtandók 
Stangl Dávid iskolaszéki elnökhöz. Mellékjöve-
delemre számíthat. (1348—I—1) 

Pályázati hirdetés. A t emesvár i áll. tanítóképző-
intézetnél a XI. fiz. osztály 3. fokozatában 1000 ko-
rona fizetéssel és szabályszerű lakbérrel javadalmazott 
második gyakorló-iskolai tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Pályázhatnak az elemi iskolákra képe-
sített és ugyanily iskolánál kellő tanítási gyakor-
latot igazoló tanítók. A szabályszerűen fölszerelt 
kérvények folyó évi augusztus hó 28-ig közvetlenül 
Temesvármegye kir. tanfelügyelőségének nyújtandók 
be. Budapest, 1901 mugusztus 13. A vallás- ós 
közoktatásügyi m. kir. ministertől. (86/h—I—1) 

Betöltendő a nagydaádl cs. és kir. móntelepen 
fönnálló állami elemi iskolánál évi 840 korona fize-
tésből és szabad lakásból, továbbá 1000 Q-öl vete-
ményes kertből, valamint 24 m5 kemény tűzifából és 
1 drb tehén-, 1 drbjsertéstartásból álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb folyó 1901. évi szeptember hó 6-ig Fejér-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Fejérvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
Rutsek Imre, kir. s.-tanfelügyelő. (87/h—I—1) 

Betöltendő a IV-dik hegykerület i állami elemi 
iskolánál egy, évi 800 korona fizetésből és természet-
beni lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket, igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- ós közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
szeptember l-ig Zalavármegye kir. tanfelügyelősé-
génél nyújtsák be. Állami iskolánál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Zalaegerszeg, 1901 
augusztus hó 16-án. Körössy Sándor, kir. tanfelügyelő. 

(88/h—I—1) 
A noszlopi evang. reform, kántortanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalom: készpénz 120 ko-
rona ; rozs 21 pozsonyi mérő ; szántóföld 14.500 Q-öl, 
melynek felét a gyülekezet munkálja; 6 öl kemény 
tűzifa, fölvágva; kert 678 Q)-öl; tandíj 120 korona; 
korpótlék 100 korona. Ha a megválasztandó kivánja, 
a gyülekezet mindezek helyett készpénzben fizet 
1050 koronát, negyedévi részletekken előre. Ezen-
kívül még biztos mellékjövedelem 160 korona. Te-
metési stóla. Kényelmes lakás. Azon esetben, ha 
orgona lesz, fizetésjavítás 100 korona. Orgonálni 
tudók előnyben részesülnek. Kötelessége: I—VI. 
osztályok vezetése, az összes kántori teendők vég-
zése s lelkész akadályoztatása esetén a templomi 
szolgálat teljesítése. Pályázhatnak ref. vallású okle-
veles tanítók. Az állomás szeptember 15-én elfog-
lalandó. A szabályszerűen fölszerelt kérvények aug. 
31-ig alulirotthoz Noszlopra (Veszprómmegye) kül-
dendők. Szekeres Mihály, ev. reform, lelkész. 

(1345-1—1) 
A fehértemplomi (volt határőrvidék) községi 

német-magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben 
levő tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen tanítói állomással a következő évi fizetés van 
egybekötve: 1200 korona készpénz és szabályszerű 
lakbér, mely 300 korona. Fölhiyatnak pályázni óhajtó 
okleveles tanítók, hogy a temesvármegyei közig, 
bizottsághoz czímzendő, 1 korona bélyeggel ellátott, 
kellően felszerelt folyamodványukat f. évi augusztus 
hó 30-ig közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez 
nyújtsák be. Temesvár, 1901. évi augusztus hó 17-én. 
Kir. tanfelügyelő szabadságon: Sziklay P. Gyula, 
kir. s.-tanfelügyelő. (89/h—I—1) 
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A billédi községi népiskolánál üresedésben lévő 
V - Vl-ik — előléptetés esetén Il-ik fiosztály-tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Előbbi állás törzsfizetése 
1200 korona, utóbbié 900 korona. További javadalmak 
mindkettőnél természetbeni lakás, 'U hold pótkert 
és 10 korona irodai átalány. Tannyelv: magyar-
német. Kántori képesség előnyös. Pályázati határidő 
augusztus 30. Kelt Billéden, 1901 augusztus 12-én. 

(1346—III—1) 
Esztergommegyei Bátorkesz róm. kath. nép-

iskolájánál egy magyar nyelvű osztálytanítói és egy 
pusztai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés 
egyenkint: egy bútorozott szoba és évi 800 korona, 
melyért az ismétlőket is tanítja. Okleveles tanítók, 
tanítónők fölszerelt kérvényeiket egy hét alatt az 
iskolaszék elnökéhez küldjék, megemlítve, hogy 
mindkét állásra pályáznak-e ? Bátorkesz, 1901 aug. 
12. Farkas László, plebános-helyettes. (1347—I—1) 

A makói áll. s. községi polgári leányiskolánál a 
mennyiség- és természettudományi szakcsoport taní-
tásával egybekötött, 1600 kor. évi fizetés és 300 
kor. lakbérrel javadalmazott rendes, — illetőleg 
előléptetés esetében az 1200 kor. évi fizetés és 300 
kor. lakbérrel javadalmazott segédtanítónői állásra 
pályázat nyittatik. A kézimunka, esetleg rajz vagy 
torna tanítására is képesített pályázó előnyben 
részesül. Kellőleg fölszerelt kérvények aug. 28-ig az 
iskolaszék elnökségéhez küldendők. Megválasztott 
az állást szept. 1-én elfoglalni tartozik. Makón, 1901. 
évi aug. 11-én. A közs. iskolaszék elnöksége. 

(1353—I—1) 
Bányai róm. kath. iskolához oki. tanító kerestetik. 

Fizetése lakáson kívül készpénzben 304 korona, ter-
mészetben 496 korona, összesen 800 korona. Tanítási 
nyelv : német-magyar, Folyamodványok szeptember 
hó 12-ig Német-Szt.-Grótra (Vasmegye) az iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1388—1—1) 

A mikolai ref. egyház tanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés hivatalos becslés szerint 537 frt. 
Pályázati határidő szeptember 1. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Király Gyula, lelkész. (1407—1—1) 

A kolozsvári államilag segélyezett nőipariskolá-
nál — lemondás folytán — megüresedett rajztanítói 
állásra pályázat hirdettetik. A tanító teendői: az I., 
II. és III. osztályokban a rajzot hetenkint 4—4 órán 
át — 12 óra — tanítani; a létesítendő rajz és festé-
szeti tanfolyamot minden második napon, tehát heten-
kint háromszor délelőtt 8—11 óráig vezetni, összes 
óráinak száma 21. Ezenkívül köteles a megrendelt 
munkákhoz rajzot készíteni és a himző osztályban 
dolgozott mintákat felügyelni. A III. osztály rajz-
tanítása a hímzéssel összhangban eszközlendő. Fize-
tése: évi 1000 (egyezer) korona törzsfizetés, 100 kor. 
ötödéves korpótlék és 420 kor. lakbér-illetmény. A 
megválasztott az országos állami nyugdíjintézetnek 
tagja lehet. Pályázhatnak nő- és férfitanítók. Kellően 
fölszerelt folyamodványok f. év aug. 31-ig Kolozsvártt 
Polcz Rezső titkárhoz adandók be. Kolozsvártt. 
Br. Wesselényi Istvánné, elnök. Polcz Rezső, titkár. 

(1386—1—1) 
Szárföld (Sopronmegye) róm. kath. iskolánál az 

osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma 
a községi pénztárból 600 korona, államsegély 200 K, 
egy bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége az I—III. 
osztályt vezetni, s a kántori teendőkben, valamint 
az ismétlő-iskola-kötelesek oktatásában a főtanítónak 
segédkezni. Kellően fölszerelt kérvények a szárföldi 
iskolaszékhez czímezve, f. évi augusztus hó 31-ig alul-
írott iskolaszéki elnöknél nyújtandók be ; a választás 
szeptember hó 1-én tartatik meg. A megválasztott 
köteles állását szeptember hó 8-ig elfoglalni Szárföld 
(posta és vasútállomás), 1901 augusztus hó 15-én. 
Boross Sándor, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1387-1—1) 

Tarna-Mérán (Hevesm.) róm. kath. segédtanítói 
állás betöltendő. Javadalom: 400 korona és teljes 
ellátás, mosáson és ágyneműn kívül. Kötelesség: a 
kezdők osztály és az ismétlősök tanítása. Az állomás 
október 1-én foglalandó el. Pályázati határidő szep-
tember 15. Pályázhatnak nők s férfiak. Szükség esetén 
nem okleveles is elfogadtatik. Fölszerelt kérvények 
ft. Tóth Gyula róm. kath. lelkészhez küldendők. 

(1408-1 -1 ) 
Tibold-Darócz (Borsoilm.) róm. kath. iskolájához 

augusztus 31-ig tanítói pályázat nyittatik. Fizetése : 
800 korona, miből 720 korona iskolaszéktől, 50 K 
államsegély, 30 K ismétlősöktől tandíj. Mátyus István, 
elnök. (1392-1—1) 

Györ-Pázmándi róm. kath. iskolához egy ok-
leveles tanító kerestetik. Fizetése egy évre 600 kor., 
ha a hitközség az államsegélyt megkapja, úgy a 
javadalom 800 koronára lesz kiegészítve. Kérvények 
az iskolaszékhez czímezve, aug. 30-ikáig alulirotthoz 
küldendők. Győr-Pázmánd, 1901 aug. 18-án. Drávay 
János, főtanító. (1405—I—1) 

Róm. vagy gör. kath. okleveles tanítónő kerestetik 
elemi népiskolai, illetve kézimunka tanítására négy 
leány és egy fiu mellé. Javadalma: teljes ellátás és 
havi 30 korona, mely díj a képesítés vagy működési 
érdem fokozata szerint esetleg emeltetni fog. A saját-
kezüleg megírt folyamodvány az oklevél hiteles 
másolatával és esetleg az eddigi működés bizonyít-
ványával f. é. augusztus hó 31-éig küldendő be. 
Simsay István, erdész, Kozse lecz , u. p. Palocsa, 
Sárosmegye. Az állomás a megegyezés után azonnal 
elfoglalandó. (1368—1—1) 

Kis-Tengel icz pusztai bérgazdaságomban (Tolna-
megye) állást nyer egy népiskolai tanító. Fizetés 
évenkint: 800 korona készpénz, lakás és fűtés. 
Az állás szeptember l-ig elfoglalandó. Kellőleg fel-
szerelt kérvények czímemre Székesfehérvárra kül-
dendők. Wertheim Ármin, urad. bérlő. (1273 - I—1) 

A sonkádi ev. ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetés terményekben állami 
kiegészítéssel 800 korona. Ezenfelül a községben levő 
hitelszövetkezet könyvelőségeért, ha a jelentkező 
vezetni hajlandó és képes, 400 korona. Pályázati 
határidő szeptember 8. U. p. Kölese. Kocsis József, 
ev. ref. lelkész. (1374—III—1) 

A Klotild - szeretetházban megüresedett család-
nevelői állásra egy okleveles nőtlen tanító kerestetik, 
ki a szegény-gyermekek nevelésére hivatást érez 
magában. Járandóság: teljes ellátás és 600 korona 
egy polgári évre. Bővebbet az igazgatónál Buda-
pesten, I. Városmajor-utcza 59. (1376—I -1) 

A magyar-szerdahely i (Zalam.) róm. kath. köz-
ségi elemi iskola II. tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Polgári évre fizetése, a községi pénztárból 
600 korona, havi előleges részletekben, 180 korona 
államsegély, csinos bútorozott szoba, fűtés és tiszto-
gatással, egy öl tűzifa felaprítva. Köteles a kisebb 
osztályú, úgy az ismétlő-tanulókat a törvényszabta 
tantárgyakban oktatni és a kántoriakban segédkezni. 
Tanítónők v. képezdevégzettek is pályázhatnak. 
Okmányokkal felszerelt kérvények az iskolaszékhez 
czímezve, augusztus 31-ig alulirotthoz küldendők. 
U- ^>osta Zala-Szt.-Balázs. Sáringer Károly, főtanító, 
iskolaszéki jegyző. (1375—1-- 1) 

Kr.-H.-Váralján róm. kath. iskolához osztály-
tanító kerestetik. Fizetése 800 kor., lakása 2 szoba 
és mellékhelyiségek. Kötelessége az iskolaszék által 
kijelölendő osztályok vezetése, ismétlők egy részének 
oktatása, a kántort akadályoztatása esetén díj nélkül 
helyettesíteni. Zenében jártasok előnyben részesülnek. 
Kérvények szeptember 10-ig főtiszt. Szkaupil József 
pleb. úrhoz küldendők. Frich György, isksz. jegyző. 

(1377-1 -1 ) 
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Tanítóul ajánlkozik, okleveles, 21-éves tanító oda, ! 
a hol kántori teendők végzése nem kívántatik. 
A zenében és tót nyelvben jártas. A gazdasági tár-
gyak tanítására gyakorlatilag is képes. Czím: Petrich. 
Vilmos, Komárom-Szemere. (1379—1—1) 

Abádl ref. egyház pályázatot hirdet harmadik 
tanítói állására. Javadalma: 800 kor. készpénz. Lakás 
helyett 120 kor. Kötelessége az első vegyes elemi 
osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket tanítani. 
Tanítótársait szükség esetén hivatalos teendőikben 
segíti. Lelkész helyett a kanonikus órákon prédikál 
Kellően felszerelt pályázati okmányok f. aug. 25. 
napjáig alulírotthoz beadandók. Abád-Szalók, 1901 
aug. 15. Takács Károly, isk.-széki elnök. (1378—1—1) 

Az abal (Fejérm.) reform, másodtanítói állásra 
a pályázat határideje, a közlött feltételekkel, szep-
tember l-ig újólag meghosszabbíttatik. Aba, 1901 
aug. 16. Iskolaszék. (1396—1—1) 

Tisza-Szent-Miklós ág. hitv. ev.. filialis egyház 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Tanítói fizetés: 
700 kor., szabad lakás, kert, téli fütő, idegen fele-
kezetűek tandíjának fele, 3 offertorium, kántori fizetés 
100 korona, temetésekből 1—2 korona. Tannyelv: 
tót-magyar. Folyamodványok ev. lelkészi hivatalhoz 
Nagy-Kikindára küldendők. Pályázati határidő szep-
tember 10. (1366—II—1) 

Pályázat a csikúj tusnádi községi tanítói állásra, 
alulírotthoz folyó aug. 30-ig. Javadalma : lakás, gaz-
dasági épületek, kert, tűzifa, faizás-legeltetési jog 
és 800 korona. Kötelességei: Minden előirt tantárgy 
tanítása, hit- és erkölcstannal együtt, szükség ese-
teiben a kántor helyettesítése. (1365—I—1) 

N a g y - P e s z e k i (Hontmegye) ev. ref. kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik Javadalma: díjlevél szerint 
készpénz 192 kor. 40 fillér, szántóföld 13'447 magyar 
hold, buza 20 pozsonyi mérő, bor 3 akó, fa 3 öl és 
fél házhely után járó erdőilletőség, széna 3 szekér, 
tandíj minden gyermek után 94 fillér, egy véka zab 
és egy csirke ; stóla kerületi határozat szerint. Hiva-
talosan felszámítva pénzértékben 1002 kor. és 12 fillér. 
Pályázni akarók kérvényüket szept. l-ig az esperesi 
hivatalhoz Nagy-Salló (Barsm.) küldjék. Kelt Nagy-
l'eszek, 1901 aug. 14. Csóka Pál, ev. ref. lelkész. 

(1367—1—1) 
Kókán (Pestmegye) a segédkántori és tanítói 

állásra róm. kath. vallású nőtlen, okleveles kántor-
tanító kerestetik, ki leendő főnökétől, Laukó Ferencz 
kántortanítótól 600 korona készpénzfizetésben és élel-
mezésben részesül. Kötelessége az elemi népiskola 
egy osztályát főnöke helyett önállóan vezetni és a 
tanítói órákon kívül az összes kántori teendőkben 
segédkezni. Lakásról, fűtés, mosás és világításról, 
valamint kiszolgálásról az illető maga gondoskodik. 
Kérvények a róm. kath. iskolaszékhez czímezve, 
főtiszt. Trungel János plébános úrnál f. év szeptember 
8-ig lesznek benyújtandók. Előnyben részesül az, a 
ki magát a helyszínén bemutatja. A választás Laukó 
Ferencz meghallgatásával történik. Az állás szept. 
15-én okvetlen elfoglalandó. (1397—1—1) 

Zólyommegye községében megüresedett római 
kath. kántortanítói állomásra folyó évi szeptember 
hó 1-ére pályázat hirdettetik. Fizetése: lakáson kívül 
1200 korona különféle czímek alatt. Okleveles kántor-
tanítók a fönti napon reggel 9 órakor megtartandó 
próbára megjelenni tartoznak és folyamodványaikat 
pedig Csutkay István esp.-plebánoshoz Nagysza lat -
nára küldjék be. (1417—1—1) 

Az uzdborjadi államilag segélyezett iskolánál az 
uzdi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
800 korona, természetbeni lakás, 524 f'J-öl kert, 
temető használati joga. Hiteles oklevéllel fölszerelt 
kérvények Pesthy József iskolaszéki elnökhöz Uzd-
borjadra, u. p. tíár-Szt.-Lőrincz küldendők. 

(1409—II—1) 

Sári község (Pestm.) r. kath. elemi népiskolánál 
üresedésben álló két tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Az egyik tanító fizetése az iskolapénztárból 
720 korona, államsegélyből 80 korona, és két szobá-
ból, konyha, kamra, melléképületekből álló lakás. 
A másik tanító javadalmazása az iskola pénztárából 
100 korona, államsegélyből 700 korona, ha nőtlen, 
egy bútorozott szoba, ha nős, kert- és íakbér-illet-
mény czímén 100 korona. Az ismétlő gazdasági iskola 
tanításával és a faiskola kezelésével a képviselőtestü-
let által az egyik tanító meg fog bizatni, melyéit 
külön 100 koronát kap. A pályázók oklevél és műkö-
dési bizonyítványaikkal fölszerelt kérvényeiket folyó 
évi szeptember 5-ére, az iskolaszékre czímezve beter-
jeszteni kéretnek. Az állomás 16-án elfoglalandó. 

(1403—1—1) 
A lócz i (Nógrádm., Nagyszécsény vasútállomástól 

8 kilométerre) róm. kath. népiskolánál megüresedett 
másodtanítói állásra pályázat hirdettetik augusztus 
29-re. Javadalma: államsegélylyel 800 korona és 
természetbeni lakás. Kötelmei: az iskolaszék által 
kijelölt osztályokat tanítani, ismétlősöket oktatni, az 
iskolás gyermekekre az isteni tisztelet alatt felügyelni 
és a kántort szükség esetén helyettesíteni. Tannyelv: 
magyar. Kérvények aug. 28-ig az iskolaszékre czí-
mezve, Polák István plébános úrhoz küldendők. Az 
állás szept. 2-án elfoglalandó. Pályázhatnak okleveles 
tanítónők és óvónők is. (1412—I—1) 

A 32-ik számban hirdetett éradonyi tanítóságra 
a pályázat szeptember ötödikéig meghosszabbíttatik. 
Tanítónők is pályázhatnak; ha nő választatik, fize-
tése 800 korona. (1411—1—1) 

A jász- ladányi róm. kath. népiskolánál egy tanítói 
és egy tanítónői állásra augusztus 30-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása mindegyiknek : Törzsfize-
tés 640 korona, lakbér 160 korona a községi pénz-
tárból, havi előleges részletekben, továbbá 156 korona 
államsegély és 200 Q-öl szántóföld haszonélvezete. 
Kötelességük: az iskolaszék által kijelölt bármelyik 
osztály és egy ismétlő-osztály önálló vezetése. A tanító 
az állását szeptember 1-én, a tanítónő pedig október 
1-én, vagy behívásra előbb is köteles elfoglalni, mely 
időtől a fizetése folyósíttatik. Kérvények főtisztelendő 
Pászthy Gyula plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
intézendők. Jász-Ladány, 1901. augusztus 17. 

(1415—1—1) 
Jász-Apáthi község r. kath. népiskolájánál egy 

rendes tanítói állásra aug. 30-ig pályázat nyittatik. 
Fizetése a község pénztárából 1000 korona, előleges 
negyedévi részletekben ; ezen összegben a lakbér és 
kertilletmény is bentfoglaltatik. A megválasztott egy-
évi sikeres működés után fog megerősíttetni. Az állás 
október 1-én foglalandó el. Kötelessége a részére 
kijelölt osztályt vezetni s valamelyik csoportnál az 
éneket tanítani. Kellően fölszerelt s a r. kath. iskola-
székhez intézett kérvények ft. Fülöp Ferencz iskola-
széki elnök úr czímére küldendők. Szlávik József, 
iskolaszéki jegyző. (1416—11—1) 

A 31. számban közlött marczelházai tanítóságra 
a pályázat aug. 30-ig meghosszabbíttatik. Csiba. 

(1413-1 -1 ) 
Pályázat a sümegi esperességbe s a nyirádi 

plébániába kebelezett Deákl pusztán magántanítói 
állomásra folyó évi aug. 26-ra. Javadalmazása: 
1. Tisztességes lakás kerttel: 40 korona. 2. Készpénz 
600 korona. 3. 16 ürköbméter tűzi hasábfa: 40 kor. 
4. Egy darab tehéntartás, vagy ennek váltsága : 
80 korona. 5. ö t darab sertésre legeltetési engedély : 
10 korona. 6. Két magyar hold szántóföld tavaszi 
alá szántva: 60 korona, összesen 830 korona. A folya-
modványok báró Hornig Károly veszprémi megyés-
püspök úr ő nagyméltóságához, mint iskolaföntartó-
hoz intézendők. Ezen állásra csak okleveles tanító-
nők pályázhatnak. (1306-I— l ) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E B 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 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, 1. KER., ISKOLA-TÉR S. 

K é z i r a t o k a t n e m ad-Tanlt v i s s z a . 

Nagygyűléseink után. 
(U.) Nyári nagygyűléseink, mint 

lapunk mai számának részletes tudó-
sításaiból olvasható, derék munkát 
végeztek. Az Orsz. Bizottságnak teljes 
nyolcz óráig tartott ez évi közgyűlése 
után senki sem vádolhatja a tanítóságot 
azzal, hogy csak anyagi kérdések iránt 
érdeklődik, mert ezúttal majdnem kizá-
rólag az iskola belső és külső életére 
és ugyancsak az iskola s a tanításügy 
javát czélzó egyesületi munkálkodásra 
vonatkozó kérdések megvitatásával fog-
lalkozott. 

Mielőtt azonban munkához látot t 
volna, a magyar tanítóság a szivében 
élő hálának adott kifejezést, meg-
hajtván lobogóját Wlassics minister és 
Zsilinszky államtitkár nagy érdemei előtt. 

Az Orsz. Biz. első sorban, miként a 
tudósításokból kitetszik, az iskolaszéki 
intézmény reformjával foglalkozott s úgy 
ebben a kérdésben, mint általában, 
eltalálta a helyes középutat, számolván az 
adott viszonyokkal és az élettel. N e m 
hallgatott azokra, a kik az iskola-
széki intézményt — sok egyébbel — 
el akarják törölni a föld szinéről, 
hanem — becsesnek tartván azt a 
kapcsot, melyet az iskolaszéki intéz-
mény képvisel a család és az iskola 
közt — annak az állami iskolák szá-
mára kiadott új gondnoksági utasítások 

alapján való megreformálását mondotta 
ki szükségesnek. Akadtak a mi ügye-
inket csak fölszínesen ismerő napi sajtó-
ban is, a kik szemrehányással i l lették 
a magyar tanítóságot ezért a „konzer-
vatív" hajlamáért. Hát igaz! — a 
magyar tanítóság úgy ebben a kér-
désben, mint a többiben is, a helyes, 
liberális konzervatizmus álláspontjára 
helyezkedett. 

A tanítóegyesületi élet reformjának kér-
désében is csábítgatta a tanítóságot 
a radikális jelszavak csengése-bongása. 
Elmondották neki, hogy ha nem nyilat-
kozik meg a szabad egyesületek mellett, 
„kiskorúságát" fogja dokumentálni stb., 
stb. A dolog pedig — a valódi é let 
szemüvegén keresztül nézve és látva — 
úgy áll, hogy a „szabad" egyesületek 
azt jelentenék, hogy „szabad" a taní-
tóknak nem egyesülniük. Ezzel pedig 30 
év munkáját tennők koczkára. (Egyéb-
iránt, a közhangulat szerint minden 
tanítónak megyei ált. egyesületbe való 
bevonása a tanítói állásból kifolyó köte-
lességnek tekintendő; e mel let t az egye-
sülési jog alapján — melyet érinteni 
közülünk senki sem akart — minden 
tanító előtt nyitva marad az út, hogy, 
akár iskolai jellegek szerint is, u. n. 
„szabad egyesületekbe" sorakozzék.) 

A radikális jelszavak tehát ebben a 
kérdésben sem csábították el a tani-
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tóság nagy többségét, mely az eddigi 
keretek tágításának és gyökeres meg-
javításának szükséges voltát határozta 
el. A végleges döntés most az Orsz. 
Biz. igazgató-tanácsának a kezében van, 
mely sok jó anyagot találhat az elő-
adók és indítványozók javaslataiban, 
főleg Láng Mihály kitűnő munkálatá-
ban. Ha az Orsz. Biz. igazgató-tanácsa 
jól megoldja ezt a nagyfontosságú 
kérdést, úgy egyesületi életünk csak-
hamar föllendül s abbql a legfőbb 
haszon az iskolára és a tanítás ügyére 
fog hárulni. 

Az évzáró vizsgálatok kérdésében is 
józan mérséklettel határozott az Orsz. 
Biz. közgyűlése, midőn kimondotta, 
hogy a vizsgálatokat főntartandóknak véli 
ugyan, de alapos megreformálásukat óhajtja. 
Első sorban, az évzáró vizsgálatokat 
nem tar t ja arra valóknak, hogy a 
hatóság azokból akár a tanulók, akár 
a tanító munkáját megítélje. Kimon-
dandónak tar t ja azt is, hogy a vizs-
gálatokon csak a tanító kérdezhessen. 

A tanítók biztosítási ügyével rövidesen 
végeztek, a mennyiben i t t nem beszélni, 
hanem cselekedni kell. Az Orsz. Biz. 
elvben elfogadta az eszmét s az egész 
ügyet végleges döntésre á t te t te az 
Eötvös-alaphoz, melynek ez az ügy, ha 
a kiküldött bizottság jó megoldás felé 
tereli, egyik újabb — még pedig nem 
is a legcsekélyebb — segédforrásává 
lehet. 

Az Eötvös-alapnak ugyanis, hogy nemes 
föladatainak megfelelhessen, komolyan 
kell azzal foglalkoznia, hogy segéd-
forrásait szaporítsa. Legbiztosabb és 
legtisztább forrása az volna, ba a 
magyar tanítóság nagyobb mértékben 
támogatná, mint eddig s az ez évi 
közgyűlés, melyet az ügy meleg szere-
tete jellemzett, alaposan foglalkozott is 
e kérdéssel. Reméljük, hogy nem hiába. 

Az Eötvös-alap már eddig is nagy 
föladatokat oldott meg, a jövőben pedig 
még nagyobbak előtt áll. A magyar 

tanítóság tömeges támogatása nélkül 
azonban az Eötvös-alap nem fog meg-
birkózhatni e föladatokkal. Jól mon-
dotta a közgyűlésen ez orsz. segély-
egyesületünk megalapítója : Péterfy 
Sándor, hogy, ha a 29.000 magyar 
tanító közül csak 10 ezer lépne be 
3 koronával évdíjas rendes tagnak, 
adva lévén a vallás- és közoktatásügyi 
kormány nagylelkű támogatása, nem volnánk 
kénytelenek egyéb téren segéd forrá-
sokat nyitni. A vezetőknek minden 
erővel és mindenféle eszközökkel arra 
kell tehát törekedniök, hogy a magyar 
tanítóságnak legalább egyharmadát be-
vonják az Eötvös-alap körébe. 

Az Eötvös-alap idei közgyűlésén is a 
jótétemények egész sorozatát szavazta 
meg. A Tanítók Házába 93 főiskolai 
tanulót vett föl, ösztöndíjakra és segé-
lyezésekre 7600 koronát szavazott meg 
és a fővárosi vendéglős urak szívességé • 
bői alapos a kilátás arra, hogy mindezt 
szabad asztaloknak még mintegy 26 
ezer koronát érő jótéteményével is 
tetézheti. 

Az idei közgyűlés megbízta az elnök-
séget azzal is, hogy — Wlassics mi-
nister egyik parlamenti nyilatkozatának 
megfelelőleg — a fizetéses internátus 
fölállítására is tegye meg az előmun-
kálatokat, hogy így az Eötvös-alap a 
nagyközönségnek is megszolgálhassa azt 
a sok jót, a mit eddig érte tet t . . 

Ez évi nagygyűléseink — ismételjük — 
derék munkát teljesítettek. Adja Isten, 
hogy a tanítóság továbbra is meg-
maradjon az intenzív munkálkodás terén, 
szem előtt tartván mindenekfölött azt, 
hogy összetartásban van az erő! 

Az Orsz. Biz. közgyűlése. 
(Aug. 19.-én és 20.-án.) 

A M. T. Orsz. Bizottságának aug. 19-i köz-
gyűléséről röviden már lapunk m. számában 
megemlékeztünk. Ez alkalommal közöljük a 
19,-i közgyűlésről a kiegészítő tudósítást és 
beszámolunk a folytatólag 20.-án tartott köz-
gyűlésen történtekkel. Mert ugyanis a közgyűlés 
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19.-én, jóllehet d. e. 8-tól d. u. IV2 óráig 
mindössze 5 pereznyi megszakítással szakadat-
lanul tanácskozott, nem végezhette el a kitűzött 
tárgyakat. (Ebből az a tanulság, hogy vagy 
kevesebb tárgyat kell kitűzni, vagy két napot 
kell a közgyűlésre szánni. Szerk.) 

A. 19.-Í ülésen, mint lapunk m. számában 
röviden már jeleztük, első sorban Pallós Albert 
beszélt az iskolaszéki intézményről. Határozati 
javaslatában a lapunk m. számában közölt 
általános elvek szem előtt tartása mellett a 
polg. közs. iskolaszékek számára az 1868. évi 
38. és az 1876. évi 28. t.-ez. végrehajtása 
tárgyában kiadott utasítást, illetőleg a követ-
kező módosításokat ajánlja: 1. Lépések teen-
dők illetékes helyen az 1868. évi 38. t.-ez. 
58 §.-nak, mely nem magyar tannyelvű köz-
ségi isk dák felállítását is megengedi, — hatá-
lyon kívül helyezése, úgyszintén az 1876. évi 
28. t.-cz. 9. §-nak olyképeni módosítására, 
hogy a községi iskolaszék is azon elvek szerint 
legyen megalakítható, mint az új gondnoksági 
utasítás szerint a gondnokságok. Válaszsza 
ugyan az iskolaszéki tagokat ezután is a 
képviselőtestület; de csak olyanokat, kik fed-
hetetlen előéletűek, magyar állampolgárok és 
mi gyárul beszélni, irni és olvasni tudnak. 
Általában az iskolaszéki választásnál is 
érvényesüljön az új gondnoksági utasítás 1., 
2. és 3. §-a. A választást a kir.] tanfelügyelő 
véleménye alapján a főispán erősítse meg, ki 
azt meg is tagadhatja és új választást rendel-
het el. A. községben lakó lelkészek választás 
útján lehessenek az iskolaszék tagjai. Ha ily 
módon az iskolaszék nem volna megalakítható, 
a tanító vezesse az iskola összes ügyeit a 
községi elöljáróság és a kir. tanfelügyelő ellen-
őrzése mellett. 2. Az iskola gondnoka az egy 
tanítós iskolánál a tanító, a többtanítósnál az 
igazgató, vagy a testület bármely arravaló 
tagja is lehessen. 3. A tanítók választására nézve 
a fönnálló utasítás 18. §.-a, az 5. pont törlésé-
vel föntartható. Az 5. pont helyett csak az 
teendő, hogy a választás alá jövő tanító fed-
hetetlen előéletű, magyar állampolgár, okleve-
les legyen és a magyar nyelvet szóban és 
Írásban teljesen bírja. Föntartandónak véle-
ményezem a vall.- és közokt. ministeriumnak 
a tanítóválasztások felülvizsgálata tárgyában 
1888 junius 13.-án 19.014. sz. a. kelt' kör-
rendeletét, míg a tanítók próbaidő föntartásá-
val való választhatására vonatkozó s 1878 
november 2.-án 26.019. sz. a. kelt rendeletének 
törlése tárgyában lépéseket tenni javaslok. 
Ez elavult és a tanítóságra sértő. 4. A köz-
ségi tanítók fizetésének megállapításánál, az 
állami tanítók fizetése a mérvadó. Az áll. 
tanítókénál kevesebb fizetésük a községi 

tanítóknak se lehessen. 5. A vagyonkezelést 
illetőleg az iskolaszéki utasítás eddigi rendel-
kezése a 39. §. 2. pontja kivételével fentart-
ható. A 2. pont helyébe ez teendő: „A tan-
díjat a tanító, illetve az igazgató-tanító kezeli, 
ki ezért a befolyt tandíj 4%-át kapja." 

Egyebekben az áll. el. iskolák gondnokságai 
részére 1901 május 21.-én 32.055. sz. a. kiadott 
utasítást a községi iskolaszékek részére is 
kiválóan előnyösnek tartom és pedig a követ-
kező módosításokkal: a) A 13. §-ból kihagy-
nám azt a rendelkezést, mely jogot ad a 
gondnokságnak, hogy a tanítót, illetve igazgató-
tanítót ellenőrizze, vájjon a napi tisztogatást 
pontosan végezteti-e ? Nem képzelek tanítót, 
ki e tekintetben kötelességét ne teljesítené. 
b) A 14. §-t úgy kell átvenni, hogy az iskola-
szolga felfogadása és elbocsátása egyedül a 
tanító, illetve igazgató-tanító jogkörébe tartoz-
zék. c) A 33. §. első kikezdéséül csak 
ennyit tennék: „Az előmeneteli és mulasztási 
napló alapján minden tanító, minden hó 15.-én 
és utolsó napján az igazolatlan mulasztások-
ról kimutatást készít, a mit a tanító, illetve 
igazgató-tanító a községi elöljárósághoz kéz-
besítő-könyv mellett küld be." A 2. és 3. 
bekezdés maradhat, d) A 36. §. harmadik 
kibekezdésében annak megállapítása, hogy a 
szegény gyermekek közül kik részesíttessenek 
ruhaadományban, egyedül a tanítóra, illetve 
tanítótestületre bizassék s az iskolaszéknek 
csak a tudomásvétel tartandó fönn. e) A szün-
idő a 38. szakaszban úgy határozandó meg, 
egyik felekezet se szenvedjen sérelmet, azért 
a protestánsokra való tekintettel húsvét és 
pünkösdkor a szünidő ne másod, hanem 
harmadnapjáig bezárólag tartson, f ) A 91. § nak 
azon rendelkezését, hogy az egy- és kéttanítós 
iskolánál az év végén lezárt előmeneteli és 
mulasztási naplót a gondnoksági elnöknek 
kell bemutatni, az iskolaszéki utasításból ki 
kell hagyni s helyébe ezt tenni: „a kir. tan-
felügyelőnek." g) A 102. §. d) pontja úgy 
veendő át, hogy a tantestület által elkészített 
házirend, a testületek, illetve az igazgató álta, 
teendő át a kir. tanfelügyelőhöz, h) A 103. §.-ból 
az igazgató ellenőrzése czímnél kihagyandó 
azon rendelkezés, mely az igazgatónak köteles-
ségévé teszi, hogy a későn jövő tanítót a 
gondnokságnak jelentse be s helyébe „kir. 
tanfelügyelő" teendő, valamint az is, hogy a 
szabadság-kérvények a gondnokság útján ter-
jesztessenek a kir. tanfelügyelőhöz. Egyszerűbb 
és természetesebb is, ha az ilyen kérvényeket 
az igazgató terjeszti be. i) Éppen úgy ki-
hagyandó a 104. §. 9. és a 105. §. 10. pontjá-
ból a „gondnokság" szó. k) Hogy a tanítónak 
önképzésre, előkészületre kellő ideje legyen, 

34* 



724 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3-5. SZÁM. 

kívánatos lenne, hogy a heti óraszám maxi-
muma ne 34, (gond. utasítás 78. §.), hanem 
30 legyen s ha valaki ennél több órát tanít, 
külön díjazásban részesüljön. 

Pallós Albert határozati javaslatához hozzá-
szóltak : Ember János (a ki olyan iskolaszéket 
kivan, a mely megfigyelhesse a tanítót, nem 
pedig ellenőrizze); Kováts Vincze (Arad), a ki 
intelligens iskolaszéknek szivesen adna jogot, 
de hogy tanulatlan iskolaszéki tag bírálhassa 
a tanítót, ennek véget kell vetni. Reméli, hogy 
az iskolaszék is emelkedik majd nívójában, ne 
itélje meg azonban még akkor sem a tanító 
munkáját. Ellene szól annak, hogy a lelkész 
csak választás útján lehessen az iskolaszék 
tagja. A pap hatalom a községben és ha a 
tanítóság kitúrja őt ebből a tisztségből, akkor 
minden faluban áldatlan harez tör ki a tanító 
és pap között. (Helyeslés.) Hozzászóltak 
továbbá a kérdéshez Balajthy István (Oroszvég), 
Móra István, Szirbek J. (Székes-Fehérvár), 
Novoszel János (Zenta), Gábel Jakab (Nagy-
Várad). Kozma László (Debreczen) és Józsa 
Dániel (Újpest), az iskolaszéki intézmény 
eltörlését kivánták, Réz Mihály (Nagy-Várad) 
ellenben annak föntartását kívánta. 

Szavazásra boesájtatván a kérdés, a gyűlés 
nagy többsége az iskolaszék föntartását mondotta 
ki az előadói javaslat értelmében és az abban 
javasolt módozatokkal. A részleteket az Orsz. 
Biz. igazgató-tanácsa fogja megállapítani. 

A gyűlés második tárgya a tanítóegyesiileti 
élet reformja volt. Nagy László, az első előadó, 
a szabad egyesületek mellett foglalt állást; 
kivánta a felekezeti tanítóegyesületek és (evés 
közben megjővén az étvágya) a Néptanítók 
Lapja megszüntetését (!); kivánta tanítói ott-
honok, pénzintézetek és még sok egyéb szép, 
a papiroson jól festő dolognak a létesítését. 

Ezzel szemben a második előadó: Láng azt 
fejtegette, hogy e tekintetben szükségünk van 
a nagy nemzeti társadalom, a sorsát intéző 
kormány és a „Magyarországi Tanítók Orszá-
gos Bizottságáénak támogatására, illetve 
útmutatására. Indítványozta: 

A) A magunk kötelességeit illetőleg mondja 
ki az Országos Bizottság: 1. Szükségesnek 
tartja, hogy a tanítóegyesületek vezetése oly 
egyénekre bízassák, a kik e helyes irányítás 
föltételeivel rendelkezhetnek. 2. Minden tanító-
egyesület az év egy-egy meghatározott hónap-
jában tartsa köz- és járásközi gyűléseit. 
3. A tanítóegyesületek évről-évre állapítsák 
meg országos és helyiérdekű munkaterve-
zetüket. 4. Gondoskodjanak arról, hogy az 
egyesület tagjai legalább egy hónappal a 
gyűlések előtt megismerhessék az értekezések, 
szabad előadások és gyakorlati tanítások váz-

latos tervezeteit. 5. Minden előadó alapos 
készültséggel lépjen a gyűlés elé. 6. Az érte-
kezések és gyakorlati tanítások megbeszélése-
kor szigorúan keresztülviendő a tárgyilagosság 
elve. Alkalmat kell adni a testület legigény-
telenebb tagjának is felfogása előadására. 
7. A tanítóegyesület csak az esetben felel 
meg czéljának, ha a tanító szerzett új isme-
reteit iskolájában tényleg alkalmazza is, ezért 
a gyűléseken ne pusztán elméleti értékkel 
bíró felolvasások tartassanak, hanem főképen 
a kellően megérlelődött vívmányok gyakorlati 
keresztülvitelének bemutatására adjunk alkal-
mat. 8. Hassunk oda, hogy egymáshoz közel 
lakó tanítótestvéreink a gyűléseken kívül is 
találkozzanak s ilyenkor újra vitassák meg a 
fölmerült új gondolatokat. Ilyenkor figyeljék 
is meg egymás tanítás és nevelés módját. 
9. Az egyesület elnöke lehetőleg vegyen részt 
minden járáskör értekező gyűlésén. Ha igaz 
példája a testvéri szeretetnek és alapos készült-
ségnek, megjelenése fokozza az egész kör 
lelkesedését. 10. Minden gyűlésről értesítsük 
a helyi és az országos szaklapokat, de óvakod-
junk az émelygős személykultusztól. 

B) A társadalom a következő módon hathat 
egyesületeink fejlesztésére: 1. Az iskolafön-
tartók előlegesen szolgáltassák ki a fuvar- és 
napidíjakat. 2. Minden gyűlés más-más köz-
ségben tartandó. 3. A gyűlésekre meg kell 
hívni a község és a járás közönségét s oda 
hatni, hogy tényleg el is jöjjenek. 4. A köz-
gyűlések látogatásának nyerjük meg a vár-
megye művelt közönségét. E czélt azonban csak 
úgy fogjuk elérni, ha előadásaink érdekesek 
lesznek úgy tartalmilag, mint az előadás 
modorára, módjára nézve is. 5. Egy gyűlés 
se múljék el, hogy azon a hitfelekezetek 
lelkészei részt ne vegyenek. Eleintén nem 
sikerül talán, de ha egyesületi életünket 
vonzóvá tudjuk tenni, rövid idő alatt meg-
nyerjük a közjóra törekvő czéljainknak. 6. Min-
den gyűlésen rendezzünk nemzeti ünnepélyt. 
Nincs község e hazában, a melynek földjét 
egy-egy magasztos esemény meg nem szentelte 
volna. Hazafias beszéd, ének, zene, szavalás 
fűzze a nagy társadalmat hozzánk. 

C) A kormány sokat tehet ügyünkért. 
1. Rendelje el, hogy a tanítóképzők vezessék 
el az ifjúságot a tanítógyülésekre, és e czélra 
engedélyezzen pénzbeli segítséget. 2. Az állami 
tanítók fuvar- és napidíját utalványozza ki elő-
legesen a kir. tanfelügyelő kezéhez. 3. Intéz-
kedjék, hogy a gyűléseken a kir. tanfelügyelők 
ne irányítsanak, hanem ellenőrizzenek. 4. Adja 
meg minden egyesületnek a pályadíjakra igért 
segítséget. 5. Ne engedje meg, hogy a gyűlé-
seken a tanítói szabad szellem elnyomassák. 



3 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK: LAPJA. 
725 

D) Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" a hazai tanítóegyesületek központi 
vezető testülete. Az országos tanítói köz-
szellemnek tartalmat s vele irányt kell, hogy 
adjon. 1. Megállapítja az országos pedagógiai 
ke'rdésben az évi munkatervezetet s ezt mint 
a „Néptanítók Lapja"-nak mellékletét meg-
küldi minden tanítónak. 2. Idején bekért vala-
mennyi tanítóegyesület évi munka-programm-
ját felülbírálja, s véleményét újra közli a 
„Néptanítók Lapjá"-hoz melléklendő értesítőjé-
ben. 3. Intézkedik, hogy az Országos Bizott-
ságnak s az igazgató-tanácsnak vidéki tagjai a 
gyűlésekre akár az egyesületektől, akár az 
államtól pénzbeli segítségben részesüljenek. 
A vidék eddigelé az igazgató-tanácsban nem 
igen vehetett részt, mert nem volt arra 
fedezete. 4. Az eddig kiadott „Értesítő" nem 
bizonyult elég közvetlen kapocsnak a vidék és 
a középpont között. Helyesebb lenne, ha az 
Országos Bizottság közleményeit az ország 
tanítói, mint a „Néptanítók Lapja" mellékletét 
vehetnék kézhez. Ennek költségét a vall.- és 
közokt. m. k. ministerium fedezhetné. 

Többek hozzászólása után a közgyűlés 
majdnem egyhangúlag elfogadta Ujváry Bélá-
nak 3 pontból álló (s lapunk m. számában 
már közölt) javaslatát, kimondván, hogy az 
előadói javaslatokat figyelembevétel végett 
átteszi az Orsz. Biz. igazgató-tanácsához, mely 
azonban az Ujváry B. 3 pontja értelmében 
fogja a reformot végrehajtani. 

A tanítók életbiztosításának ügyét az Orsz. 
Biz. közgyűlése magáévá tette s most az Eötvös-
alapra hárult a föladat, hogy ezt megvalósítsa. 

Ezzel az első napi közgyűlés d. u. 1 óra 
30 perczkor véget ért s a közgyűlés tagjai 
közös ebédre átmentek az István - főherczeg 
szállóba, melynek tulajdonosa: Gundel János, 
mint a vendéglősök ipartársulatának elnöke, 
sokat tett arra nézve, hogy tanítóknak a fő-
városban tanuló fiai az ingyen ebéd jótétemé-
nyében részesíttessenek. (Föl is köszöntötte 
ezért úgy Gunclel Jánost, valamint a vendég-
lősök ipartestületét Péterfy Sándor és szavait 
a tanítóság képviselői lelkesen megéljenezték.) 
Az ebéd folyamán derült hangulat uralkodott 
s felköszöntőket mondtak a JÍirályra, Wlassics 
ministerre, Zsilinszky államtitkárra. Lakits 
Vendelre, Péterfy Sándorra, az előadókra, 
Göőz Józsefre, Vargha Istvánra s így t. Egyik 
vidéki kartársunk sajnálatának adott kifejezést, 
hogy a mikor az ország tanítósága fontos kér-
désekről tanácskozik, „a fővárosi tanítóság 
távollétével tündöklik." (Dehogy tündöklik: 
nyaral! Szerk.) 

Ebéd után a közgyűlés tagjai megnézték az 
új országháza termeit (az országháza lépcsőin 

a Vasárnapi Újság számára le is fényképezték 
az egész társaságot), továbbá a kúriai épületet 
és a budapesti Mentők házát. Itt meghall-
gatták dr. Virosztek Gy. élvezetes és tanul-
ságos előadását. Este a budai „Márvány-
menyasszony "-vendéglőben találkozott a köz-
gyűlés tagjainak egy része. 

Aug. 20.-án reggel 8 órakor az Orsz. Biz. 
közgyűlése folytatta tanácskozását Lakits Vendel 
elnöklete alatt. Körösi József terjesztette be 
határozati javaslatát az évzáró vizsgálatok el-
törléséről. Évzáró vizsgálatok helyett évzáró 
ünnepélyek, megtartását kívánta; a vizsgálatok 
iskolalátogatás alkalmával volnának megtar-
tandók egy iskolalátogató és egy kijelölt tanító 
jelenlétében az év végén osztályzat megálla-
pítása végett. Ehhez hasonló javaslatot ter-
jesztett be Bursich Ernő, a kiküldött albizott-
ság előadója. 

Hozzászólottak a javaslathoz: Schudy K. 
János (Kassa), Pazár István (Nyíregyháza), 
Kozma László (Debreezen), Peres Sándor 
(Budapest), Varga István (Nagykőrös), Göőz 
József dr., Dorogi Ignácz (Nagybánya), Járosy 
Endre (Rozsnyó) és Sárkány Gábor (Munkács). 
Bursics Ernő előadó zárószava után a szavazás 
következett. E szerint Bursics Ernő indítványá-
ból elfogadták azt, hogy az évzáró iskolai 
vizsgálat nem arra való, hogy a hatóság abból 
akár a tanidó, akár a tanító munkáját meg-
ítélje. Egyébként az Orsz. Biz. közgyűlése az 
évzáró vizsgálatokat javított alakban fön-
tartandóknak mondotta ki olyan módon, hogy 
csak a tanító kérdezhessen. A vizsgálat után 
lehet záróünnep is. 

Az indítványok során dr. Göőz József len-
dületes beszédben arra hivta föl a közgyűlés 
figyelmét, hogy újabb időben tanítóknak 
nyugdíjügyben bélyegtelenül beadott kérvényeit 
és mellékleteit megleletezték. Indítványozza, hogy 
ez ellen kérvényezzenek a közoktatásügyi mi-
nisternél. A kérvény szövegét is bemutatta s 
azt a közgyűlés egyhangúlag fölterjesztendőnek 
mondotta ki, Göőz Józsefet pedig lelkesen 
megéljenezte. 

Az Érsekujvárvidéki róm. lath. Népnevelők 
egyesülete közbenjárásra kéri föl az Országos 
Bizottságot, hogy a ministernél hasion oda, 
hogy a kath. tanítók terménybeli járandóságai 
országszerte pénzértékben váltassanak be, s 
hogy a kath. tanítók lakás- és kertilletményei 
az 1893. évi XXVI. törvényczikk és utasításai 
értelmében szolgáltassanak ki. A közgyűlés e 
kérelmet teljesítendőnek mondotta ki. 

A Zalamegyei Ált. Tanítóegyesület a Tanítók 
Házaiban elaggott tanítók menedékét kivánja 
fölállítani. Áttették az Eötvös-alaphoz. (A hol 
azonban nincs sok kilátása a sikerre. Szerk.) 
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A Torda-Aranyosmegyei Tanítóegyesület a 
tankötelezettség kiterjesztésére vonatkozó indít-
ványt támogatja. Ezt már régebben beadta a 
Besztercze- Naszódmegyei Alt. Tanítóegyesület 
s az Orsz. Bizottság már úgy határozott, hogy 
a népoktatási törvény revíziójakor figyelembe 
veendő. 

Ezek ntán az Orsz. Biz. ez évi látogatott 
közgyűlése, Lakits Vendel elnök zajos éltetése 
közben véget ért. 

Az Eötvös-alap közgyűlése. 
A tanítói gyűlések utolsó napján, aug. 20.-án, 

ugyancsak a M. T. Akadémia kistermében az 
Eötvös-alap intézte el a maga tárgysorán levő 
ügyeit. Ujváry Béla kir. tanácsos, mint ügy-
vivő másodelnök vezetése alatt a tárgyalás 
erélyesen, mondhatui: katonás rövidséggel folyt 
le; de azért mindenkinek jutott alkalma a 
hozzászólásra. A kiosztandó jótétemények soro-
zatára vonatkozó előterjesztés, miután azt a 
Tanítók Háza felügyelő-bizottsága, igazgató-
tanácsa, a gyűjtő- és kezelő-bizottság már meg-
vitatták, úgyszólván észrevétel nélkül keresz-
tül ment ezen a retortán is. Csak Göó'z 
József dr. indítványa keltett vitát, a ki hang-
súlyozván az abauj-tornamegyei kai-társaknak 
az Eötvös-alap és a Tanítók Háza támogatása 
körül szerzett igazán kiváló érdemeit, aján-
lotta, hogy az Abauj-Tornamegyéből egyes-
egyedül jelentkező Kun József, alsó-mérai 
tanító fia is 100 korona ösztöndíjban része-
süljön. Sudy Kapisztrán János, az immár 
második 4000 koronás alapítvány egybegyűj-
tésén fáradozó abauj-tornamegyei általános 
tanítóegyesület buzgó elnöke, rokonszenvesen 
támogatta az indítványt. Ily meleg ajánlás és 
Péterfy Sándor fölszólalása után a nevezett 
ifjúnak is 100 korona ösztöndíjat szavaztak 
meg egyhangúlag. Zengeí Ferencz szegedi 
beteg tanító pedig a kérvények beérkezte óta 
elhalván, a részére szánt 100 korona segít-
séget özvegyének utalták ki. Az ekként le-
tárgyalt s az Orsz. Osztó-bizottság módosította 
előterjesztést aztán az Eötvös-alap közgyűlése 
észrevétel nélkül elfogadta. 

E szerint az Eötvös-alap jótéteményeiből 
200—200 koronás ösztöndíjat kapnak: Meder 
Mihály és Buss Zoltán; .100 —100 koronás 
ösztöndíjban részesülnek: Bellusi Baross József, 
Molnár Gyula, Záboji Béla, Bányai Géza, 
Berentés Sándor, Kutny Emil, Tomeskó Pál, 
Bánfi, Dénes, Csulak Samu, Darvas Aladár, 
Háda Sándor, Kiss Endre, Kovács László, 
Polszter Béla, Tar Béla, Tóth Jenő, Varga 
Kálmán, Ábrahám Jenő, Bacskay Mária, 
Balajthy Berta, Brader József, Gyurka Jenő, 

Heilpern Czeczilia, Jakobenszky Ilona, Jóssá 
Ilona, Kálmán Gizella, Kertscher Laura, 
Komesz György, Kun József, Kundráth Matild, 
Luttenberger János, Macher Endre, Mihály 
Károly, Mihály falvi Mária, Muzsnay Miklós, 
Nagy Ilona, Nagy Zsuzsa, Nemes Antónia, 
Nitscli Emil, Badics Ferencz, Stélly Lajos, 
Szabó Matild, Klein Dezső, Králik József, 
Pédery Gyula. 

100 koronás segélyösszegben részesülnek: 
Baló Jánosné, Bittarovszky Jánosné, Boga 
Bálintné, Fekete Jánosné, Freyler Sámuelné, 
Gaulacher Kálmánné, Gross Dénes, Ileé Lajos, 
Homonnay Isfcvánné, Horváth Yitálisné, Kabáczí 
Jánosné, Kálmán Györgyné, Király Berta, 
Kling Jánosné, Kolozsvári Izsó, Magyar 
Györgyné, Paál Domokos, Peterecz Ignácz, 
Petrusz Jánosné, Priczéll Gusztávné, Schiffler 
Antalné, Szábady Józsefné, Szabó Jánosné, 
Varga Antal, Varga Mártonná, Vass Lajosné„ 
Virányi Jánosné, özv. Zengei Ferenczné. 

Minthogy a Gyertyán ff'y István-féle alapít-
vány 100 korona kamatjáért az Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesület útján eddig 
kérvények nem érkeztek be, a gyűjtő- és 
kezelő-bizottság felhatalmazást kapott az Or-
szágos Osztó-Bizottságtól, hogy ezen alapít-
vány kamatjáért beérkező kérvények fölött az 
Emke előterjesztése alapján itélkezhessék. 

A Ferencz József Tanítók Házába az 1901 — 
1902-ik tanévre fölvétettek: A) Ingyenes 
helyre: Angeli Ödön, Brascsajkó Gyula, Fejes 
Zsigmond, Imrey László, Mohácsy Ferencz, 
Szmodics Kázmér, Takács László. 

B) Féldíjas — havi 13 koronás — helyekre: 
Bobonka András, Erdélyi Béla, Folkmann Jenő, 
Gerlics Sándor, Gönczy Lajos, Kecskeméthy 
László, Kmoskó György, Kocsis István, Kovács 
Jenő, Láng Mihály, Lovass László, Marthy 
Pál, Nagy Zoltán, Obetkó István, Paál Sándor,. 
Besch Feiencz, Sárközy Zoltán, Scherer Sándor, 
Szabó Gyula, Völgyi János, Zwick Vilmos, 
Barabás Lajos, Gróf Béla, Horvá'h Jei ő, 
Misik Kálmán, Moravcsik Emil, Badich Elemér, 
Somogyi Ágoston, Telegdi István, Thury Gyula, 
Tóth Gyula, Vadász Béla, Záray Jenő. 

C) Egészdíjas — havi 25 koronás — he-
lyekre : Bárány Kálmán, Benke István, Donner 
Kornél, Emresz Róbert, Francsák Gábor, 
Jáhn Kálmán, Kapossy Arthur, Marton István, 
Moszkovcsák Géza, Orlovszky István, Pinkert 
Ede, Schmidt Ferencz, Semtei Róbert, Speidl 
Mátyás, Velenczey Emil, Vozáry Gyula, Bara-
bás Sándor, Berencz György, Bertalan Ernő, 
Bertalan,József, Czanik István, Czikker Ferei.cz, 
Faragó Akos, Feigler Ottmár, Formánéi: Ágos-
ton, Frank Richárd, Gimes Jenő, Hajas Ernő, 
Harasíti Géza, Kemény Miklós, Kígyósi Osz-
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kár, Király Károly, Klein Jenő, Lábai Gyula, 
Lomoschitz Sándor. Margótsy Emil, Nagy 
József, Némethy István, Névy Gyula, Orbán 
József, Pauliny Ármin, Pennavin Elemér, 
Schreiner Adolf, Simonovits Lajos, Szüts Gábor, 
Telegdi Sándor, Teller Antal, Thirring Gyula, 
Tóth Jenő, Uj Károly, Wiener Ármin, Votiszky 
Zoltán, Vécsey Béla. 

Ösztöndíjat kaptak összesen 47-en, segély-
díjat 28 an; a Ferencz József Tanítók Házába 
fölvétetett 93 ifjú. Ez utóbbi magas létszámot 
csak az által lehetett elérni, hogy az elnökség 
— utólagos jóváhagyás reményében — 1 év 
(t. i. az építkezés) tartamára 10-szobás lakást 
bérelt s a budai részen is bérbe vesznek 
néhány szobát a fölvett ifjak elhelyezésére. 
Eme köszönettel fogadott előre gondoskodás 
nélkül ebben az évben csak 44 i f j ú élvezhette 
volna a Tanítók Háza jótéteményét. 

Az Eötvös-alap közgyűlése 2 lélekemelő 
momentummal kezdődött. Ujváry Béla melegen 
üdvözölte a 60-éves Péterfy Sándort, ki lan-
kadatlan ifjú erővel küzd a tanítók gyermekei 
gondozása érdekében. Péterfy Sándor rövid 
válaszát a jelenlevők éljenzése és tapsa egészí-
tette ki. Hasonlókép nagy lelkesedéssel fogad-
ták azt az előterjesztést, hogy Zsilinszky Mihály 
államtitkárt, ki tanári működésének és állam-
szolgálatának 40-ik évét most tölti be, az 
Eötvös-alap odaadó, buzgó támogatásáért s a 
tanítóság iránt tanúsított állandó rokonszenvé-
éi t tisztéletbéli elnökké válaszszák. Helyeslőleg 
vette továbbá tudomásul az egyesület Ujváry 
Bélának a „Wlassics-árvaalap" megteremtésére, 
az 1 évi házbérletre vonatkozó előterjesztéseit 
s ismét fölhatalmazást adott arra, hogy az 
Eötvös-alap czéljaira — alkalmas időben — 
hosszá lejáratú kölcsönnel megterhelt házat 
vegyen az elnökség jutányos áron; továbbá, 
hogy esetleg — nemtanítók gyermekei szá-
mára — ha a jövedelmezőség biztosítva leend, 
fizetéses internátus berendezésére tegyen elő-
készületeket. (A lapunk 32-ik számának első 
czikkében kifejtett értelemben. Szerk.) A be-
jelentések során hálás köszönettel fogadták 
Csukási Fülöp bejelentését, mely szerint az 
„Orsz. Izr. Tanítóegyesület" — felekezeti kü-
lönbség nélkül váló fölhasználás mellett — 
3000 koronás alapítványt tett a Ferencz József 
Tanítók Házára. Göőz József bemutatta a 
Bács-Bodrogvármegyei tanítóegyesület elnöké-
nek: Molnár Ferencz kartársunknak a Bajai 
Gyümölcsé-zeti Egyesület termeivényei tanítók 
által es/.közölt megrendeléséről szóló kimuta-
tását, melyből % illeti meg a Tanítók Házát; 
ajánlotta egyúttal, hogy az elnökség minden 
évben számoltassa meg mindama vállalatokat, 
melyek az Eötvös-a1 ap vagy Tanítók Háza 

czéljaira "U-t Ígérték s eme kimutatást tegye 
közzé az Eötvös-alap febr. és augusztusi köz-
leményeiben a tanító világ előtt való nyilván-
tartás végett. Máthé József példákat említ 
annak hangsúlyozásával, hogy jövőre az Eötvös-
alap javára jövedelmező iparczikkek stb. tár-
gyában kötendő szerződéseknél a legnagyobb 
óvatosságot kell kifejteni, nehogy egyes válla-
latok az Eötvös-alap jóhírnevét használják 
föl a közönség érdekeinek megrontására. Láng 
Mihály köszönetet és elismerést mondva az 
elnökségnek, ismételten fölszólíttatni kivánja 
tanítóságot az Eötvös-a'ap támogatására. 
Hasonlóan nyilatkozott Kovács Vincze, a ki 
egyszersmind az Eötvös-alap vezérférfiait kéri: 
jelenjenek meg minél gyakrabban a vidéki 
tanítóegyesületek gyűlésein. Bálajthy István 
módot szeretne találni arra, hogy minden 
egyesület tagjai alapszabály szerint egyúttal az 
Eötvös-alapnak is kötelezett tagjai volnának. 
Király Károly indítványozta, hogy a tanító-
és tanítónőképző-intézetek tanulói csekély díj 
fizetése mellett pártoló tagjai lehessenek az 
Eötvös-alapnak. Eme javaslatok közhelyesléssel 
fogadtatván az elnökség figyelmébe ajánltattak. 
Végül Ujváry Béla köszönetet mondván a 
M. T. Akadémiának a tanácskozó-terem át-
engedéseért, a megjelent vidéki kariársaknak 
pedig szives érdeklődésükért, az Eötvös-alap 
szerető gondozását ismételten hangsúlyozva a 
gyűlést berekesztette. 

Tüdőbajos tanítok szanatóriuma. 
Hires nagy tudósok nem rég tartották meg 

Londonban a tüdővész gyógyításával foglal-
kozó kongresszust. Az egész művelt emberiség 
figyelemmel kisérte a tudomány embereinek 
ezt a tanácskozását. Feszült figyelemmel vártuk, 
hogy mi újat és jót tudnak az orvosok aján-
lani az emberiség legveszedelmesebb nyava-
lyája ellen. 

Hát bizony még most sinesen szer, melylyel 
a tüdővészt biztosan gyógyítani lehetne. De a 
tanácskozások folyamán határozottan kiemelke-
dett az a meggyőződés, hogy ha szer nincs is 
a tüdő vész gyógyítására, de van rá mód. Ez 
pedig a szanatóriumi kezelés. Kimutatták, 
hogy szanatóriumi kezeléssel a tüdővészt meg 
lehet gyógyítani, még pedig aránylag rövid 
idő alatt. Németországban ez idő szerint 83 
szanatórium áll fönn a tüdővész gyógyítására; 
ezekben az intézetekben állandóan körülbelül 
2000 beteget ápolnak, egy-egy beteget átlag 
90 napig; az eredmény pedig az, hogy a 
szanatóriumokban a kezelt betegeknek 46, 47, 
58, sőt némelyikben 60 százaléka meggyógyul 
és visszanyeri munkára való képességét. Olyan 
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eredmény ez, a mely remélni engedi, hogy 
sok sikerrel lehet szembe szállnunk ezzel a 
veszedelmes és rendkívül elterjedt betegséggel. 

Tudvalevő, hogy a tüdő vész különösen közü-
lünk, tanítók közül, szed temérdek áldozatot. 
A beszéd- és lélegzőszervek megerőltetése 
igen meggyöngíti a tüdő ellenálló-képességét; 
az iskolaterem rossz levegőjében való tartóz-
kodás is megteszi a magáét; úgy hogy mikor 
a veszedelmei bacillus a tüdőbe jut, könnyen 
megkezdheti pusztító munkáját. Ehhez járul 
aztán még az is, hogy a szegény tanító a 
betegség első időszakában nem kímélheti és 
nem gyógyíttathatja magát, hanem dolgozik, 
a míg tüdejének romlása annyira nem haladt, 
hogy az orros kiadhatja neki az ideiglenes 
vagy állandó munkaképtelenségről szóló bizo-
nyítványt. Akkor aztán már késő; de ha nem 
volna is késő, hová menjen, mit csináljon a 
magunkfajta szegény ember? A klimatikus 
gyógyítóhelyeket, az enyhe éghajlatú vidékeket 
a szegény tanító nem keresheti föl; megvárja 
tehát filozofashoz illő türelemmel azt a napot, 
a melyen kiköhögi utolsó darab tüdejét és 
árván hagyja családját. 

A londoni kongresszus határozatai után e 
tekintetben meg kell változnia a helyzetnek. 
A kongresszus ajánlja a kormányoknak, hogy 
tegyék kötelezővé a tüdővészesek bejelentését 
(persze, mindjárt a betegség kezdetén) és 
hogy állítsanak szanatóriumokat a tüdővésze-
sek számára. Egy cseppet sem kételkedem 
abban, hogy ezt a javaslatot a mi kormányunk 
is komolyan figyelembe fogja venni. Ha pedig 
kötelezővé fogják tenni a tüdővészes betegek 
bejelentését, ÖZ bizonyára azért fog történni, 
hogy e betegek gyógyításáról gondoskodni 
lehessen; de abban már nem bízom, hogy a 
kormány annyi szanatóriumot állítson, a mennyi 
szükséges volna a tüdővészes betegek tízezrei-
nek befogadására; mert honnan kerülne elő 
hamarjában a szükséges költség? Bizonyos, 
hogy e tekintetben a társadalomnak kell majd 
minden lehetőt elkövetnie, a minthogy már is 
fáradoznak nálunk társadalmi úton a szanató-
riumok létesítésén. Ebben az irányban óriási 
tevékenységre lesz szükség. 

Es nekünk, tanítóknak, a saját érdekünk és 
a kartársi szeretet azt parancsolja, hogy ebből 
a nagy munkából mi is siessünk kivenni a 
magunk részét. Használjunk föl minden ren-
delkezésre álló eszközt arra, hogy minél előbb 
meg legyen az első szanatórium tüdőbajos 
tanítók számára. (Egyelőre talán fölösleges 
külön szanatórium a tanítók számára, másutt 
is elférhetnek. Szerk.) Eddig csak jó családapák 
voltunk. Csináltunk árvaházat a tanítók árvái-
nak ; de most azon legyünk, hogy minél 

kevesebb tanító haljon meg időnek előtte és 
így minél kevesebb tanító gyermek kerüljön 
az árvaházakba. Teremtettünk Eötvös-alapot, 
a mely szeretettel nyújtja segítő jobbját a 
tanítók gyermekeinek és özvegyeinek; de ha 
igyekezni fogunk a „tanító betegség" vesze-
delmétől minél több tanítót megmenteni és 
kenyérkereső erejében megtartani, akkor .keve-
sebb özvegy és árva fogja segélykérő kezét az 
„Eötvös-alap" nemeslelkü gondozói felé nyúj-
tani, a kiknek úgyis sok szívfájdalmat okoz-
hat az, hogy oly sok könyörgő van, a kin 
nem segíthetnek. A tanítóság tudott áldozni a 
Tanítók Házáért, a mely gyermekeinkről gon-
doskodik : bizonyára tudna áldozni azért az 
intézményért is, a melynek hivatása az volna, 
hogy megmentse a hazának és az iskolának a 
hasznos munkások százait, a korai elárvulással 
fenyegetett családoknak pedig az ő föntartóikat. 

Azt fogják talán némelyek mondani, hogy 
a tanítóság nem képes újabb intézményeket 
teremteni, hogy az Eötvös-alap is hosszú-hosszú 
éveken át küzködött, míg valamivé lehetett és 
még most is magának követeli a tanítóság 
teljes és osztatlan áldozatkészségét; magának 
és a Tanítók Házának. De én azt hiszem, 
hogy a tanítóság képes újabb intézményt 
teremteni és különösen képes volna meg-
teremteni ezt az intézményt; főképen pedig 
akkor, ha ezt az ügyet is azok a kipróbált 
férfiak vennék a kezükbe, a kik már eddig is 
oly sokat és oly sikeresen dolgoztak a mi 
érdekünkben. Hiszen eddigi intézményeinket a 
tanítóságnak csak egy kis része, legföljebb 
talán 4000 ember pártolja; hátha ennek a 
humánus új intézménynek az eszméje új ele-
meket nyerne meg a mi közös ügyeinknek! 
Aztán egy szanatórium számára lehet olyan 
segélyforrásokat is keresni és találni, a melyek 
még eddig nem használtattak föl a tanítóság 
intézményei érdekében. A közoktatásügyi mi-
nisteriumban is bizonyára jól tudják, hogy 
számos tüdőbajos tanító éreken át vonszolja 
beteg testét az iskolába, fél- vagy negyed-
munkaképességgel, közbe-közbe hetekig és 
hónapokig tartó teljes munkamegszakítással, 
nagy erkölcsi kárára az iskola belső életének, 
tetemes anyagi kárára az iskolaföntartóknak, 
növelve a nyugdíjalap terheit és a ragadós 
nyavalya terjesztésével fenyegetve környezetü-
ket. Tehát erkölcsi és anyagi érdeke volna 
minden iskolaföntartónak és első sorban az 
államnak, hogy a tüdővész pusztító hatalmába 
került tanítóknak legyen olyan intézményük, 
mely a betegeknek — az eddigi tapasztalatok 
szerint — körülbelül felét megmenti az élet-
nek, a munkának, a családnak, a' hazának. De 
minden szülőnek külön-külön is érdeke, hogy a 
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tüdővészes tanítók mindjárt betegségük kezdetén 
az iskolától eltávolíttassanak és oda vitessenek, 
a hol valószínűleg megtalálják a gyógyulást. 

Nem egy kollégámat láttam már elpusztulni 
a „tanító - betegségben." Majdnem mindenik 
az iskola falain belül köhögte ki tüdejének 
roncsait, dolgozván a szomorú kálvária utolsó 
stácziójáig. Az egyiknek, szegénynek, négy 
esztendeig tartott a lassú elpusztulása és egy 
szomorú őszvégi napon az iskolában fogta el 
az a köhögési roham, mely után ágyba, majd 
néhány nap múlva koporsóba kellett fektetni. 
Tíz esztendeje ennek; ha valamelyik tanítványa 
azóta tuberkulotikus lett, nem alapos-e a föl-
tevés, hogy az iskolában tanítójától kaphatta 
halálos baját? 

Ilyen szomorú képek merülnek föl emléke-
zetemben, mikor ezeket a sorokat írom. Adja 
Isten, hogy ne írtam légyen őket hiába! 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Perl Ignácz 

földbirtokos urnák, a ki a garam szent bene-
deki óvoda ezéljaira létesítendő épület költsé-
geinek ré§zbeni fedezésére 3600 koronát 
adományozott. 

Kinevezte: Mezey Mihály oki. tanítót a 
damosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lug-
mayer Ferencz oki. tanítót a csobánkaí áll. 
el. isk.-hoz; Berki Mátyás oki. tanítót a rov-
nyei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Mihály-
falvi István oki. tanítót a fotos-martonosi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Skoda Mihály oki. 
tanítót a felső-besenj ői áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Bákk Attila oki. tanítót a 
Hidvéghez tartozó nyárospataki áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Pálmai József és Orbán 
Margit oki. tanítót, illetve tanítónőt a holló-
házi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Svikruha Timót oki. tanítót a 
krtóczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Matulay 
Vilmos és Zsilinszky Cyprián oki. tanítókat 
az aszósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; 
Szondy Pál, Miiller Ferencz, Kutor Antal és 
Benedilctyné - Ötvös Mária okleveles tanítókat, 
ill. tanítónőt a nagy-atádi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká, illetve tanítónővé; Ozv. Brunner 
Dánielné szül. Molnár Zsófia oki. kisdedóvónőt 
a hosszúaszói áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Áthelyezte: Hoffmann Ida perlaki áll. el. 
isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. eb isk.-hoz 
jelen minőségében; Ertl Vendel és Ertlné-
Borsos Etelka alvinez-borbereki áll. el. isk. 
tanítót, illetve tanítónőt a csobánkaí áll. el. 

isk.-hoz jelen minőségében s az igazgatói 
teendők ellátásával Ertl Vendelt bízta meg. 

Végleg megerősítet te: Badojcsics Szve-
tiszlav dolovai közs. el. isk. r. tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Molnár Lajos 
fokszabadi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 980 koronát; Hoffmann János 
nagykikindai munkaképtelen közs. tanító ré-
szére évi 520 koronát; Muntean Tivadar 
kovaszinczi munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 1040 koronát; Cselényi József 
fóthi róm. kath. kántortanító részére évi 1020 
koronát; Csarsch Gábor német-palánkai munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 420 
koronát; Sehuber Samu kalácsi közs. el. isk. 
tanító részére évi 500 koronát; Török Károly 
tisztaberekei munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 560 koronát; Pejov Döme bolgár-
telepi munkaképtelen közs. el. isk. tanító 
részére évi 1040 koronát; Sipos Mihály új-
hutai munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 740 koronát; Stiglicz Albert nagybányai 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 
1180 koronát; Paunovits Zsivojin kovil-szent-
iváni munkaképtelen közs. el. isk. tanító 
részére évi 1000 koronát; Unterrheiner József 
német-csanádi munkaképtelen áll. el. tanító 
részére évi 1260 koronát; Herre&bacher József 
magyar-pádei munkaképtelen áll. tanító részére 
évi 1100 koronát; Sehütt Gáspár kisjécsaimunka-
képtelen közs, tanító részére évi 1040 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
néh. Horváth József abonyi róm. kath. tanító 
özvegye, szül. Meleg Ilona és 2 kiskorú árvája 
részére együtt évi 533 korona 32 fillért; néh. 
Zsiros Péter nyug. szt.-lázári gör. kath. tanító 
özvegye, szül.. Nedoroszt Katalin és egy kis-
korú árvája részére együtt évi 350 koronát; 
néh. Bácz Imre damosi áll. el. isk tanító 
özvegye, szili. Viski Róza és hat kiskorú 
árvája részére együtt évi 900 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
e lrendel te: néh. Tar Gábor karczagi volt ev. 
ref. tanító Jolán és Vilma nevű árváinak a 
debreczenibe; Miiller Róbert volt ruszti ág. 
h. ev. tanító Róbert nevű árvájának a kecs-
kemétibe; néh. G-yőrpál János volt csík-szt -
györgyi közs. tanító Anna és Mária nevű 
árváinak a kolozsváriba; néh. Andráskó József 
volt hrabovcsiki g. kath. tanító Irén nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Fejes Antal 
nagyrőezei volt áll. polg. isk. tanító Lenke és 
Zoltán nevű árváinak a kecskemétibe; néhai 
Baka Áron volt csiklázárfalvi közs. tanító 
Gizella nevű árvájának a kecskemétibe; néhai 
Török Mihály volt alsó-györödi róm. kath. 
tanító Géza nevű árvájának a kecskemétibe. 
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Itotli András mester esete. 
Egy régi archívum porlepte és molyette 

irásai közt böngészvén, egy fakult, de érdekes 
írás került a kezembe, mely annyival is inkább 
ragadta meg figyelmemet, mert apró és sza-
bályos betűkkel vetett, sűrűn összerótt sorai-
nak tartalma szomorú, de igen jellemző képét 
tárja elénk egy mult századbeli kartársunk, 
Roth András „mesternek" a tanító-mesteri 
hivatalban való tarthatatlan „környülállásá-
nak", kit a nemes consistorium Zsombor falu-
nak „erőszakkal" mesternek adott, jóllehet őt 
„senki, sem az Öregségnek, sem az Ekkle-
zsiának tagjai közül Mesternek nem kivánta, 
's a Ns. Consistoriumtól nem kérte." 

Nagyon valószínű, hogy a „minden Deáki 
köntöse nélkül, igen gyanús környülállások 
között" Zsomborra érkezeit Roth mester ellen, 
az alábbi instancziában felhozott vádaknak 
argumentumokkal bizonyítható alapjuk kellett 
légyen, hogy tiszt, pap uram, „a Falu 's 
Ekklesia jobb része keményen" protestálni 
mertek a nemes consistorium pártfogoltja, de 
szerintük „perditus ember" kinevezése ellen. 

Érthető tehát, hogy ilyen „erkölcseire nézve 
rosz maga viseletű Iffiú" keze alá ártatlan 
gyermekeik felnevelését bizni nem akarták és 
a kinek további alkalmaztatásába csak azon 
esetben lettek volna hajlandók belényugodni, 
ha „Dekánus Uruknak és Capitulumuknak 
ezen dolog iránt a Nemes Fő Consistoriumnak 
végzését és meghatározását meg nem értik-" 

Az érdekes irás különben szószerint a 
következő: 

„Tekintetes Nemes Consistorium! 
Kegyes Uraink! 

Mi allább meg írtak, Pap, és Falusi 
Tisztek alázatoson könyörgünk a Ns. Consis-
toriumnak, a mi, és a Falu 's Ekklesia jobb 
részének Nevében, ne adják mi nékünk, 
erővel Roth Andrást Mesternek, a kit mi bé 
nem vehetünk, és el nem fogadhatunk. Nem 
tsak az, hogy senki, sem az Öregségnek, 
setn az Ekklesiának tagjai közzül Rothot 
Mesternek nem kivánta, 's a Ns. Consisto-. 
riumtol nem kérte; Tiszt. Urunk keményen 
protestált ellene, és meg mutatta, hogy az 
emiitett Iffiu nem méltó arra, hogy nékünk 
Mesterünk lehessen. Nem tselekedett pedig a 

mi Tiszt. Urunk semmit is ellenséges indu-
latból, sajnálja sokkal inkább erősen ezt az 
Iffiat az ő rosz maga viseléseért, és tsak az 
ő kegyelme Papi kötelessége nem engedi, 
hogy egy ilyen perditus embert Mesternek bé 
fogadjon. Kapott-é Roth kétzeri Szebenben 
való küldése után, több lévén esztendejinél, 
hogy minden Deáki köntöse nélkül, Igen 
gyanús környülállások közzött falunkba érke-
zett, attestátumot valakitől vagy sem, és mi-
lyent, nem visgáljuk, tudjuk és hallottuk, 
miképen vi elte ő magát Szebenben is, de 
szemmel látott bizonysági vagyunk az ő itten 
gyakorlott nagy korhelséginek és botránkoz-
tattó maga viselésének. Tsak a nem régiben 
történt casus, a midőn ő későn estve, horá 
suspectá, (gyanús idő) mikor majd ember nem 
jár többé az utzán, erősen megrészegedve s 
itason, morrogva és haragoson, a puskával a 
kezélen, az utzán fel indult, hogy a Papra 
menyen, és két meg hitt emberre állig tartoz-
tatthatta meg, hogy a leg nagyobb Éxcessust 
végbe ne vigye (valamint ezt a szörnyű dolgot 
Tist. Urunk, mihelyt a keresztúri Papi tételből 
viszsza tér törvény uttyán ki fogja keresni, és 
meg bizonyítani) tsak ez az egy Casus, a 
többit mostan el hallgattván, ellégséges arra, 
hogy ezt az embert vellünk, 's minden más 
jól gondolkodo emberrel, meg gyülöltesse, 
meg utáltassa, és hogy mindnyájon tőlle 
iszonyodjunk. A millyen rosz maga viseletű 
Roth erkölcseire nézve, olyan haszontalan ő 
a templomban lévő isteni szolgálatra nézve 
is, mert nem tud sem orgonálni, sem énekelni, 
ezeket pedig nállunk minden Mesternek szük-
ségesképen tudni kell. Mindazonáltal Ígérjük 
magunkat, ha magát meg jobbítja, és más 
ember válik belőle, hogy segítünk rajta ennek-
utánna, és fel vészük Mesterünknek könyörü-
leteségből, de tsak ugy, ha jeleit és próbáit 
fogjuk látni az ő valoságos meg jobbulásának. 
Mert egy rosz és meg romlott embernek keze 
állá nem bízhatjuk telyeséggel a mi ártatlan, 
kisded gyermekeinknek felneveléseket. Méltóz-
tassék a Ns. Consistorium nékünk rajta kivül 
más valakit Mesternek ajánlani, és örömmel 
fogjuk el fogadni azt; ha a Ns. Consistorium 
nem tudna olyan Individuumra utasítani, a 
Tisztelendő Capitulumhoz folyamodunk, Tiszt. 
Urunk által egy olyatén személy iránt; ha 
pedig a Tiszt. Capitulum sem adhatna mi 
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nékünk Mestert, tudunk mi magunknak sze-
retni és keresni. Melyre nézve könyörgünk 
ujjolag a Tktes Ns. Consistoriumnak, ne kén-
szeritsen minket Rothal, nem kell Roth a 
Falunak; nem kell a Papnak; ha a Ns. 
Consistorium alázatos kérésünknek engedni 
fog, szíves hálákot fogunk azért adni, ha pedig 
a Tktes Consistorium még továbbra is azon 
meg állana, hogy Rothot nékünk erőszakkal 
Mesternek adja a jövendő esztendőre, tehát 
kéntelenek vagyunk alázatoson jelenteni, hogy 
ugy sem vehetjük bé őtet, a mig a mi Dekánus 
Urunknak és Capitulumunknak hirével ezen 
dolog iránt a Nemes Fő Consistoriumnak 
végzését és meg határozását meg nem értjük. 

Könyörgünk egyszersmind a Ns. Consisto-
riumnak egy rövid, tsak ezen írásunknak 
hátára is fel irando kegyes vállasz ért, mélj-
^éges tisztelettel maradván 

A Tekintetes Nemes Consistoriumnak 
alázatos szolgai 

Modjer Mihály s. k. Sombori Pap, Thamás 
András s. k. Sombori Fallnagy, Polgár András 
s. k. Öreg Polgár, Ballás Mihály s. k. Falu 
Gazdája, R go András s. k. Az Adónak 
Collectora. 

Sig. Sombor, Novembernek 4-dik Napj. 
1807-dik Észt." 

így szól a vádlevél, melylyel a nemes 
consistorium által kiküldött Roth mester 
uramat a zsombori pap és falusi tisztek 
mindennek, csak nem becsületes és a tanítói 
mesterségre alkalmas embernek nyilvánítot-
ták ki. 

Sajnos, hogy a nemes consistoriumnak az 
irás hátára is fölírandó kegyes válaszát nem 
közölhetem, mert az ív másik lapja leszakít-
tatván, föllelhető nem volt. 

De nekem úgy tetszik, mintha ez a história 
nem is anno 1807-ben esett volna meg, mert 
ilyen és ehhez hasonló esetek még manapság 
is olyan sűrűn adódnak elő, hogy a modern 
mestereket igazán gondolkozóba ejtik, elmél-
kedvén azon, váljon az ősidők óta divó fel-
jelentések indító okait ne keressük-e egyszer-
másszor valami, vagy valaki másban is, mint 
ör ikösen a tanító személyében? 

Van min elmélkednünk és okulnunk, gon-
dolkodjunk tehát! 

(Kőhalom.) Zahumenszky István. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. Ha a magánvizsgálat a törvényes eljárás-

nak megfelelő volt, akkor a vizsgálatról a 
bizonyítványt ki kell adni; azt megtagadni 
nem szabad. — K. József. Nem nyugdíjemelés, 

hanem a végett számítják együtt a kántori és 
tanítói fizetést: vájjon az illetőnek ekként van e 
legalább 300 vagy 400 frt évi jövedelme s 
ahhoz képest állami fizetéskiegészítésnek van-e 
helye vagy nincs ? Nyugdíjigény alapjául csak 
a tisztán tanítói díjazást számítják be szabály-
szerint. Ez ellen ön semmit sem tehet. — 
L. K. Ha a község elvett abból a földből a 
mennyit önnek díjlevélben biztosított s nem akar 
kárpótlást nyújtani: ez eljárás ellen a kir. tanf. 
útján a közig, bizottsághoz fordulhat. — F. J . 
Diós-Győr. Tanítóképzőkbe junius v-'géig kell 
folyamodni; már elkésett. Máskor korábban esz-
méljen! — Czeizler J . Az isko'aföntartó első-
sorban lakást s nem lakbért köteles adni. Ha 
most már épített lakást, a tanítónő nem tehet 
az ellen kifogást, hogy ezentúl lakié;- helyett 
lakást adnak neki. — Blaho Gy. Az elemi isk. 
tanítói állással járó s állandóan biztosított 
fizetés számíthaló be tanítói nyugdíjigény 
alapjául. Ha ön pl. elemi isk. osztálvtanítás 
mellett — külön díjért — tornát tanít az 
ottani népiskolákban: ez a külön díj nem 
számítható be, mivel nem szerves része az ön 
tanítói állásával járó rendszeresített javada-
lomnak. — Csohányi L. Fia előbb végezze 
el a tanítóképző IV-ik évfolyamát, tegyen 
képesítőt, foglaljon el tanítói állást; aztán ha 
pályázat lesz hirdetve tanítók 2 évi gazdasági 
kurzusára, arra folyamodhatok s azt elvégezve 
gazdasági ismétlő iskolában kereshet alkalma-
zást. — Hegedűs János. Nyugdíjkönyvecskéje 
másolatáért adjon be 1 koronás bélyegű folya-
modványt a közokt. ministeriumhoz, jelezve, 
hogy melyik adóhivatalnál fogja kiváltani a 
könyvecskét. A kiváltás díja 20 fillér. — 
Biícker Antal. 1. Ha ön az adóhivatalnak be-
küldte a nyugdíj befizetési könyvecskéjét, akkor 
keresse az illető adóhivatalnál. Szólítsa föl 
könyve 8 nap alatt leendő visszaküldésére. Ha 
kérését nem teljesítik, jelentse be hivatalos 
levélben a pénzügyigazgatóságnál. Ezt azért 
ajánljuk, mivel hasonló esetben a közokt. 
ministerium megtagadta a nyugdíjkönyvecske 
másolata kiadását avval érvelve, bogy a 
jegyzői vagy adóhivatalhoz beterjesztett nyug-
díjkönyvecskének nem szabad elvesznie. Azok 
közhivatalok, felelősek a rájok bizott okira-
tokért stb. 2. A Tanítók Tanácsadóját ajánljuk 
figyelmébe. 1280 K. jövedelmű tanítói állomás 
könyvtárában helyén van ez a mű. Abból meg-
tudhatja, hogy fizetésjavítás, koi-pótlék esedékes-
ségénél, illetve ennek folyósításakor a nyugdíj-
igény emelése végett az illető tanítónak teendői 
vannak. 3. Az Eötvös-alap tagjául Schmidt 
Albin pénztáros úrnál (Budapest VII. ker. 
Wesselényi-u. közs. elemi iskola) jelentkez-
httik, 3 K. évi tagsági díj vagy 50 K. részes-
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jegy fizetésére vállalván kötelezettséget. — 
Sz. I . Tápiógyőrgye. A fölhozottak daczára 
nincs ok arra, hogy iskolájuk eddigi „közs. 
r. k." jellége megváltozzék. — 0. I . Hajdu-
Dorog. A kérdezett szövetkezet még működik 
a Teréz-körút 40/42. sz. alatt. — K. 0 . K - M . 
Miután községükben most folyik a tagosítás 
— esetleg ügyvédtől kérve tanácsot — próbál-
ják érvényesíteni az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
39. §-át, az 1836. évi VI. t.-cz. 3. §-át s eme 
törvénynyel vonatkozásban levő 1871. évi 
LIII. t.-cz. 39. és 75. §-ait. Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 39. §-a szerint az ezután tör-
ténő tagosításkor és legelő-elkülönítéskor a mái-
fönnálló vagy netalán fölállítandó községi nép-
iskola számára, a fölosztandó közös területnek 
mindenki illetményébe aránylag beszámítandó 
legalább egy századrésze elkülönítendő. — 
Az 1836. évi VI. t.-cz. 3. §-a szerint a tanító 
használatára — valláskülönbség nélkül — 
féltelki illetőség hasíttassék ki. — Az 1871. 
évi LIII. t.-cz. 39. és 75. § a szerint az iskola-
tanító számára — minden egyházközségben, 
hol templom vagy paplak van — ugyanazon 
határban egy külső birtokkal ellátott volt 
jobbágy számára rendelt mennyiség (közép-
mértékű illetmény) hasítandó ki. — B. A név-
magyarosításra vonatkozó tudnivalókat — kér-
vénymintával együtt — megtalálja a Magyar 
Tanítók Naptára 1902. évi folyamában, melyet 
1 koronáért rendelhet meg Bpesten, VII. ker., 
Kerepesi-út 54. sz. a. az Athenaeum kiadó-
hivatalában. Már kapható. — Faubl Alajos. 
Minden tanító megkaphatja: Hermann Ottó: 
A madarak hasznáról és káráról írt könyvét, 
ha ezért egyszerű levélben vagy akár levelező-
lapon a M. Kir. Földmívelési Ministerium Vl-ik 
főosztályához folyamodik. — E. 0 . K. Folya-
modhatik; de nem hiszszük, hogy önnek a 
magánvizsgálaton a zenéből való vizsgázást 
elengedjék. — P. F. Az 1891. évi XLIII. t.-ez. 
végrehajtása tárgyában 1892. évben kiadott 
Utasítás 3. pontja szerint a 15 kr nem sze-
dendő be azon tanintézeteknél, melyeknek 
föntartói és tanítói az 1875. évi XXXII. t.-cz. 
31. §-a alapján (— tehát azért, mert saját 
külön nyugdíjintézetet tartanak fönn, mely 
legalább oly kedvező, mint az orsz. tan. nyug-
díjalapból való ellátás —) az orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámpénztárhoz való hozzájárulás-
tól fölmentettek. Ezt a pontot az 1893. évi 
8.376. sz. közokt. körrendelet ekként értel-
mezi, illetve módosítja: „Ezen járulék mind-
azon esetben szedendő, midőn a tanító az orsz. 
tanítói nyugdíjintézet tagja... Ha valamely 
iskolának tanítói közül egyesek bármely oknál 
fogva az orsz. tan. nyugdíjintézetnek nem 
tagjai, az általuk tanított növendékek után a 

15 kros járulék az alap javára nem szedendő; 
szabadságában áll azonban az illető iskola-
föntartónak — az egyenjogúság és egyöntetű 
elbánás végett — az összes beiratkozott tan-
kötelesektől (— 1896. évi 67.338. sz. kör-
rendelet szerint 1896/7. isk. évtől kezdve csak 
a mindennapi tankötélesektől — az ismétlő-
sóktól nem —) a 15 krt beszedni és a nem 
nyugdíjintézeti tag tanító növendékeitől befolyt 
összeget iskolapénztára javára értékesíteni. — 
F. A tanító működésében — más helyre köl-
tözés stb. miatt — beálló folytonossági meg-
szakítást annak idején azonnal kell igazolni a 
közokt. ministeriumnál, ha az orsz. tan. nyug-
díjalaphoz igényét sértetlenül fönn akarja tar-
tani az illető. — Sz. E. óvónő Gömörm. 
Nyugdíjaztatási kérvényéhez családi értesí-
tőt kellene csatolnia. Miután gyermekei külön-
böző helyeken születtek, legczélszerűbb lesz 
keresztleveleiket bemutatni. A Magyar Taní-
tók Naptára 1902. évi folyamában (— melv 
már megjelent s 1 koronáért megküldi az 
Athenaeum kiadóhivatala Budapesten —) 
megtalálhatja a Tanácsadó - részben a nyug-
díjazási kérvény fölszerelésére vonatkozó uta-
sítást. — Beke Antal uradalmi tanító. 
Kérvényét bármikor beadhatja, ha a tör-
vényes kellékek megvannak. A tanítói nyug-
díjügyben szükséges tudnivalókat a Néptaní-
tók Lapja szerkesztőségében kapható Tanítók 
Tanácsadója czímű könyv 160-ik stb. lapjain 
találja meg. Kár, hogy eddig is nem ismerte. 
Ilyen okból elmulasztja az ember annak 
idején a teendőket s kárt vall, mert nyugdíj-
igénye megszerzésében időt veszít. Már a 
tanítói oklevél megszerzésekor tudnia kellene 
az ebbéli teendőket minden érdékéltnek. Némely 
képzőintézetben ezt meg is követelik. — 
S. „A tanító a Néptanítók Lapja nélkül olyan, 
mint a hivő biblia nélkül." Ez az ön véleménye 
s ennek daczára hetekig nem tudja megkapni 
tanítótársaitól a lapot. Eme rendetlen eljárás 
ellen az iskolaszék, illetve gondnokság előtt 
kell orvoslást keresni. Próbálja meg azonban 
még egyszer békességesen — saját körükben — 
véget vetni eme visszaélésnek s a tanítótestületi 
gyűlésen vesse föl a kérdést. Ha ennek sem 
lenne foganatja, akkor vigye panaszát az első 
fórum elé. — Tr. Méltányosságból kérje a 
váratlan s meg nem okolt áthelyezés folytán 
támadt butorrongálás kárpótlását. Magán-
szerződésen alapuló tanítói állomásról levén 
szó (lásd Tanítók Tanácsadója), a törvény 
különös oltalmára nem számíthat. — F. Ilona. 
Újévig — betegsége miatt szabadságolhatják 
ugyan — de az iskolafentartó, ha másként 
nem fedezheti a helyettesítés költségeit, az ön 

i fizetése egyrészét erre a czélra igénybe veheti. 
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Kérelem utján, méltányosságból megkimélhetik 
ettől a kellemetlenségtől. Mi — ha jól tudjuk — 
az illető egyházközség, mint iskolafentartó 
saját megterhelése nélkül elviselhetné ezt a 
költséget. Kérelmezzen ebben az irányban. — 
Érdeklődő. Mi nem tartjuk megengedhetőnek, 
hogy valaki 3 hónapig ingyen tanítson csak 
azért, hogy aztán folytatólag öt alkalmazzák 
nyilv. isk. tanítóul. Ha ön a Népnevelő hasáb-
jain mégis azt olvasta, hogy. . . „kötelessége 
a megválasztott tanítónak f. évi szept. 1.-től 
nov. 29. ig — mint az özvegyi jog lejártáig — 
az összes kántortanítói teendőket ingyen 
végezni"... akkor forduljon felvilágosításért az 
illető lap szerkesztőségéhez. Háthasajtóhiba van 
abban a hirdetésben ? — Pozsonyi. Az 1897. 
évi 72.370. sz. közokt. min. körrendelettel 
kiadott Mintatervek és építkezési utasítások 
szerint a tanterem legfölebb 12 méter hosszú 
lehet. Magassága legalább 3 m. 80 cm. vagy 
4 méter legyen. Kisebb tanulóknál egyre-egyre 
legalább 1 négyzetméter; rosszul szellőző 
teremben vagy nagyobb tanulók számára épült 
iskolában pedig egy-egy tanulóra 1 m. 20 cm. 
alapterület jusson. — Bartha Lnkács. Rippka 
F. „Erzsébet királyné Gödöllőn" cz. emlék-
könyvet Singer és Wolfner budapesti könyv-
kereskedő czégnél (Andrássy-út) vagy másutt 
is megrendelheti. — Cs. J . A testületbe leg-
utoljára — vagyis legkésőbb — belépettek 
jegyzősködjenek. Az sem volna baj, ha a 
születési év szerint legfiatalabbak viselnék fél-
évenkint fölváltva a jegyzői tisztet. Szomorú 
dolog, ha valamely tanítótestületben annyira 
fáznak a hivatásos munkától, hogy csak a 
keresztlevelek argumentuma előtt meghajolva 
hajlandók „a legfiatalabbak" jegyzősködni. 
Mi lesz ezekből, mire annyit dolgoznak a tan-
ügyi köztéren mint pl. Péterfy Sándor? — 
Albert J . A tenyészbika bevásárlási költsége 
s méginkább a községi tulajdont képező istálló 
fölépítése oly terhek, melyekhez ön — néze-
tünk szerint — nem köteles hozzájárulni, 
mivel így kerülő úton községi adóval rovatnék 
meg. Az első helyen említett költséghez való 
hozzájárulást — ha csak a tehéntartó gaz-
dákra vetik ki a beszerzési költséget — még 
elfogadhatónak mondanók, mivel önnek is 
3 tehene van s mindössze 10 K. 14 fillért 
kérnek; de a község tulajdonába adandó 
istálló építését közköltségen eszközlendőnek, 
községi adóból pótlandónak tartjuk, ha más 
közjövedelem nem áll rendelkezésre. — R. 
Hogy az Orsz. Biz. „hivatalos közlönyében" 
(a „Népnevelők Lapjában") az Orsz. Biz. köz-
gyűlésének határozata ellen — a melyet „sze-
rencsétlennek" (!) mondanak— vezérczikkeznekj: 
ezt, ha az Orsz. Biz. vezetőségének nincs 

ellene kifogása, mi, mint a szabad vélemény-
nyilvánítás hívei, nem Ítélhetjük el. — Tanító 
3 gyermeke tandíjmentessége tárgyában 
többfelől tudakozódnak. Az isk. év kezdetére 
való tekintetből tájékozásul tudatjuk, hogy a 
vallás- és közokt. min. 1895. évi 40.021. 
számú rend. szerint szegénységi bizonyítvány 
nélkül féltandíj alul fölmentendők oly szülök 
gyermekei, kik beigazolják, hogy egyszerre 3 
vagy több fiút taníttatnak gimnáziumban, reál-
ban, polgári iskolában, egyetemen vagy hasonló 
intézetben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Az orvosok és természet-

vizsgálók Bártfán nagygyűlést tartottak. A 
szakosztályokban sok érdekes kérdésről érte-
keztek, a többi közt T-ihanyi Mór dr. budapesti 
rendőrorvos az emberi nem elkorcsosulását 
hangoztató panaszok jogosulatlanságáról olva-
sott föl, Váradi Zsigmond pedig a siketnéma-
oktatásról és annak újabb vívmányairól érte-
kezett s bemutatott növendékei közül egyeseket, 
a kiknél a beszéd és hallás terén meglepő 
eredményt ért el. — Mármaros- Szigeten gazda-
sági iparkiállítás nyilt meg a kormány több 
tagjának jelenlétében. — A külföld legneveze-
tesebb politikai hire az, hogy az orosz cz árnak 
Danzigban találkozója lesz a német császárral, 
majd onnét a czárnéval együtt Francziaországba 
megy. A hivatalos programm szerint a czári 
pár szeptember 16.-án Dunquerque-be érkezik, 
a hol Loubet köztársasági elnök, a kamara 
két elnöke és valamennyi minister fogadja. 
Az ünnepélyes fogadás a „Sarkcsillag" nevű 
czári hajó fedélzetén lesz. Erre következik a 
hajószemle, melynek befejezése után a czári 
párnak villásreggelit szolgálnak föl, melyen 
szintén valamennyi minister részt fog venni. 
Dunquerqueből a czári pár Compiégne-be 
megy. A második napon, szeptember 17-én, a 
czár Loubet val Rheimsbe megy és részt vesz 
a hadgyakorlatokban. A harmadik napról a 
hivatalos programm teljesen hallgat. Föl lehet 
tenni tehát, hogy a czári pár szeptember 18-án 
Párisban lesz, a hol este Loubet elnök nagy 
ebédet ad az Elyséeben. Ha a czári pár ezen 
a napon is Compiégne-ben maradna, semmi 
ok sem volna ennek elhallgatására. A czári 
pár tehát kétségtelenül Párisba megy, csak-
hogy ezt nem akarják előre hirdetni. Szeptem-
ber 19.-én nagy csapatszemle lesz Rheimsban, 
a város közelében levő nagy gyakorlótéren. 
Hír szerint ez alkalommal a czárnak bemu-
tatják a franczia sereg újabb specziális vívmá-
nyait, főképen a műszaki csapatok és a lég-
hajós-osztály gyakorlatainak keretében. Búr-
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barát körökben azt remélik, bogy a czár föl 
fogja használni az alkalmat a délafrikai háború 
ügyében való interveniálás fölvetésére. 

— Az Eötvös-alap ez idei közgyűlése, 
mely, nagyon helyesen, ezúttal sem akart haj 
szálnyira sem eltérni az alapszabályoktól saj-
nálattal látta, hogy egy abaujmegyei folya-
modón, jóllehet a torna-abauji tanítóság már 
mintegy 5000 koronával támogatta az alapot, 
sehogysem segíthet. Az alapszabályok e tekin-
tetben nem ismernek megalkuvást s az illető 
folyamodó apja csak 1899-ben lépett be az 
Eötvös-alap kötelékébe. A folyamodón is, de 
— ne tagadjuk — a közgyűlésen is ekkor 
Göőz József dr. jó szíve segített azzal, hogy 
az illetőért rögtön lefizette az 50 koronát a 
részes jegyért a jelen volt pénztáros kezébe, 
mire a közgyűlés K. J.-nek 100 K. ösztön-
díjat szavazott meg. Göőz József dr.-nak ez a 
nemes tette önmagában hordja dicséretét s mi 
csak arra utalunk még, hogy a hol tanítókon 
vagy tanítók fiain segíteni kell, ott Göőz 
József dr. t. barátunk mindig a legelsők közt 
van. Ez az eset egyébiránt gondolkodóba 
ejtheti azokat, a kik még mindig késlekednek 
az Eötvös-alapba való belépéssel, a mennyiben 
a folyamodók sűrűk, a GöŐz Józsefek meg 
ritkák! 

— Az Áll. Tanítók Orsz. Egyesülete folyó 
hó 18. án Kozma László elnöklete alatt 
gyűlést tartott, melyen arról tanácskoztak, 
hogy mi módon vegyenek részt az állami tiszt-
viselők szeptemberi orsz. gyűlésén. A 12 beér-
kezett javaslat közül a Kozma László és 
Tomcsányi János egyesített határozati javas-
latát fogadták el. Énnek értelmében kimon-
dották, hogy az állami tisztviselők mozgalmá-
hoz csatlakoznak; hogy az egyesület föliratot 
intéz az állami tanítói kar nevében a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez s abban kéri, hogy 
hasson oda, hogy az állami tisztviselők java-
dalmazásának törvényhozási rendezése alkal-
mával az állami tanítók állami tisztviselőknek 
nyilváníttassanak s javadalmazásuk e szerint 
állapíttassák meg ; hogy a magyar állami 
tanítói kar ez alkalommal legmélyebb hálájának 
ad kifejezést a vallás- és közoktatásügyi mi-
nister és tanácsosai iránt, a kar érdekében 
eddig tanúsított atyai jóságukért s meleg rokon-
szenvét és bizalmát fejezi ki az állami tiszt-
viselők mozgalmának vezetői: Vörös László 
nyug. államtitkár és Benedek Sándor köz-
igazgatási bíró iránt. — Állandó intéző-bizott-

ságot választottak, melynek vezetésével az 
elnökséget bízták meg. 

— Harniincz év a közoktatásügy szol-
gálatában. Kozma Ferencz kir. tanácsos, 
Kolozsmegye kir. tanfelügyelője immár 30 éve 
áll a nemzeti kultúra szolgálatában. Munkás 
életének első tizenöt éve a tanítóképzés szol-
gálatában folyt le, s működött előbb mint 
a székelykeresztúri állami tanítóképző-intézet 
tanára, majd ugyanezen intézet igazgatója, 
mígnem a közoktatási kormány kitűnő bizalma 
Kolozsvár sz. kir. város és Kolozsmegye kir. 
tanfelügyelői díszes állásába ültette. De számot-
tevő hivatalos teendői mellett ott is, itt is, 
irodalmi téren is szolgálta a nemzeti közok-
tatásügyet, melyen kora ifjúsága óta lelke 
egész melegével csüngött. A kolozs megyei 
tanítóegyesület ez alkalomból nemcsak az 
egyesület tagjait, de az ország összes tanügyi 
munkásait meghívja arra az ünnepre, melyet 
folyó évi október 23.-án Kozma Ferencz kir. 
tanácsos, tanfelügyelő tiszteletére rendez, s 
hogy az ünnepnek állandó emléke is maradjon, 
elhatározta az egyesület választmánya, hogy az 
ünnepelt nevére alapot létesít. Kívánatos, hogy 
ezen alaphoz, mely éppen úgy, mint nevének 
viselője, tanügyi czélokat fog szolgálni, minél 
több tanító járuljon. A begyűlt összeget 
folyó évi szeptember 20-ig Sólyom János 
bizottsági pénztároshoz kérik küldeni és meg 
vannak győződve, hogy egy kis buzgóság 
mellett, a gyűjtőív nem fog üresen maradni, 
egyrészt, mivel az ünnepelt tanítványainak és 
tisztelőinek száma egész légió, másrészt, mivel 
végeredményében a tanítóság ezúttal is csak 
magának gyűjt. 

— Árva- és szeretetházi nevelők orsz. 
egyesületének megalakítását mondotta ki az 
a közgyűlés, mely folyó hó 20.-án déluián 
tartatott a M. T. Akadémia első emeleti termé-
ben. Somlyay József elnöklésével megvitatták 
az alapszabályokat és az ideiglenes tisztikarba 
beválasztották Somlyay Józsefet, Szőcs Andrást, 
Magyar Józsefet és Magdics Károlyt. Végül 
elhatározták, hogy Széli Kálmánhoz, a me-
nedékházak törvényjavaslatának benyújtójához, 
köszönő táviratot küldenek. 

— A Hái'oniszékmegyei Alt. Tanító-
testület, mely 1900. év november 15.-Í köz-
gyűlésén Péterfy Sándort, Lakits Vendelt és 
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Ujváry Bélát tiszteletbeli tagjaiul választotta, 
folyó hó 18.-án a Tanítók Házában küldött-
ségileg adatta át a kitüntetetteknek a bársony-
tokba zárt díszes oklevelet. A küldöttség ne-
vében az egyesület nagyérdemű elnöke : 
M. Székely János intézett beszédet az új 
tiszteletbeli tagokhoz, kiknek nevében Péterfy 
Sándor kir. tanácsos köszönte meg a kitün-
tetést, Ígérve, hog^ mind a hárman minden-
koron buzgó védőik lesznek a tanítói érde-
keknek. 

— A M. T. Orsz. Bizottságának ez idő 
szerint van 103 tagja, közöttük 80 rendes, 1 
örökös és 22 alapító. A tagok így oszolnak meg: 
67 általános, 2 állami, 7 róm. kath, 1 gör. 
kath., 17 ev. ref., 7 ág. ev. és 2 izr. jellegű 
tanítóegyesület. Ezekben öszszesen 17.500 
tanító-tag van. — A 67 általános tanító-
egyesületben van 11.000 tag, valamennyi álta-
lános jellegű tanítóegyesület tagjainak száma 
11.700, így tehát az általános tanítóegyesület 
tagjai közül tagja az Orsz. Bizottságnak az 
egész tanítóságnak 94"h-a. Az Orsz. Bizottság 
tehát több joggal tekintheti magát a magyar 
tanítóság képviselőjének, mint bármely más 
tanítói testülete az országnak. 

— A Trenbsénvármegyei Ált. Tanító-
testület, — mely a Ferencz József Tanítók 
Házában Kosztka Mihály neve alatt 2000 K., 
az Eötvös-alapnál 200 koronás alapítványt 
tett, — folyó évi julius 10-ig 7582 korona 
11 fillért gyűjtött a trencséni gimnáziummal 
kapcsolatban létesítendő Tanuló - internátusa 
javára. Miután ingyen telkük is van, jövő év 
márcziusában megkezdik az építkezést. 

— Az engedélyezett tankönyvek, illetőleg 
taneszközök XII. jegyzéke népoktatási tan-
intézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi és 
ipariskolák használatára a vallás- és közok-
tatásügyi minister 1901. évi 45.702. sz. alatt 
kelt rendeletével kiadatott és 60 fillérért 
kapható a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
(I. ker., Vár, Iskola-tér 3. sz.). 

— Lelkes fölhívást intézett Blvay Nándor 
nyitra-bodoki kántortanító * Nyitramegye két 
legtekintélyesebb lapjában megyei kartársaihoz. 
Hangsúlyozva, hogy . az Eötvös-alap keletkezése 
óta már 1601 tanító-családon segített 229.000 
korona segélylyel, elszomorítónak mondja azt, 
hogy ez országos segély-egyesületet 28.000tanító 
közül csak 3000-en támogatják. Pedig az évi 
tagsági díj csak 3 K., melyből 1 K. a vidéki 
tanító-egyesületek internátusi s egyéb czéljaira 
jut. Kéri a megyei tanítóságot, hogy egy szálig 

lépjenek be az Eötvös-alap kötelékébe és 
küldjék be Sehmidt Albin pénztároshoz a 3 K. 
évi tagsági díjat. (Egyéb formalitás a belépéshez 
nem is kell. Szerk) Blvay Nándor arra is buz-
dítja kartársait, hogy karolják föl a Tanítók 
Házára jövedelmező iparczikkeket. Reméljük, 
hogy e fölhívásnak meglesz a maga eredménye 
nemcsak Nyitramegyében, hanem széles ez 
országban. — A tanítóságnak az Eötvös-alap 
iránt tanúsított s oly sok szép eredménye 
után érthetetlen közönye az Eötvös-alap f. hó 
20.-Í ülésén is szóba került. Péterfy Sándor 
érzékenyen panaszkodott, hogy a tanítóság 
nagy többsége nem akarja őt megérteni s a 
közgyűlés utasította az elnökséget: kövessen 
el mindent, hogy az Eötvös-alap tagjainak 
számát szaporítsa. (Hiszen eddig sem az elnök-
ségen mult! Megmozgatott már az elnökség 
eddig is minden követ és a kik most nem-
csak bírálják, de támadják is a vezetőkel, 
épp azok maguk még egy fillérrel sem járul 
tak az alap növeléséhez, sőt abban az irányban 
sem dolgoztak, hogy legalább mások gyara-
pítsák azt. Szerk.) Mi, részünkről, újra is csak 
a tanítónékhoz, az anyákhoz forduluuk, a kik 
midőn gyermeküket bölcsőjében ringatják, 
gondoljanak arra, hogy ha az a gyermek megnő, 
milyen jól fog esni neki is, a családnak is, ha 
tanulmányaiban az Eötvös-alap támogatni fogja. 
Évenkint 3 koronát a legszegényebb tanító-
család is áldozhat gyermeke jövőjéért. Az 
Eötvös-alaphoz évről-évre több és több kérvény 
érkezik be segélyezésért s ha ezzel arányban 
az alap jövedelmei nem szaporodnak: hová fog 
ez vezetni ? Gondolja meg ezt a magyar 
tanítóság és mivel beszélni már eleget beszél-
tünk — cselekedjék! 

— A Bajai Gyümölcsészeti Egyesület 
államilag segélyezett faiskolája termelvényei-
ből (gyümölcsfa-oltványok, gyökerezett szőllő-
vesszők, gazdasági és díszfák, cserjék oltó- és 
szemző vesszők eladásából) befolyt összeg 6%>-át, 
illetve tavaszi eladáskor 4%-át a Ferencz 
József Tanítók Háza javára számo'ja el. 1899. 
évi október 1-től 1901. évi junius 5-ig 1468 
korona 40 fillért vett be ez egyesület a tanítók 
által közvetetlenül vásárolt gyümölcsfák árából 
s eme jövedelem százalékául 1900 ik évfo-
lyamán 46 korona 18 fillért be is fizetett az 
Éötvös-alap pénztárába. Molnár Ferencz kar-
társunk, mint elnök, hivatalos jelentéséből 
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látjuk, hogy a Bajai Gyümölcsészeti Egyesület 
számadásaira nézve a Bács-Bodrogvármegyei 
Tanítóegyesület gyakorolja az ellenőrzést; 
nyugodtan vásárolhatnak tehát ott a tanítók, 
s a Ferencz József Tanítók Háza bevételeit 
ekként is gyarapíthatják. 

— A Magyar Tanítók Naptára, melynek 
minden egyes példánya tudvalevőleg 10 fillért 
jövedelmez tanítók tanuló fiai ösztöndíj-alapja 
javára, megjelent a következő tartalommal: 
Halász Ferencz: Nemzeti népoktatás. György 
Aladár: A gyermekvédelem törvényes rende-
zése. Ujváry Béla: Fecske a tanteremben. 
(Költemény.) Érdemes magyar tanítók. (15 
arczképpel.) Tarcsafalvi Albert: Felhő alatt. 
(Költemény.) Móra István: Játékok. Gergely 
János: Segítség! A ki el nem hágy. (Köl-
temény.) Tarcsafalvi Albert: A székelyekről. 
Zsoldos Károly: Anyám emlékezete. Móra István: 
Magunk közt. (Költemény.) Kovács J . : 20 
filléres Petőfi-kiadás. Dobó Sándor: br. Eötvös 
Józef neveléstani elvei. György Aladár: A 
tanítók árvaházai. (3 képpel.) Scossa Dezső: 
Gazdasági élet a régieknél. Dominics Mihály: 
Képek az iskolai életből. A mult év neve-
zetesebb eseményeiből. (6 képpel.) Göőz 
József dr.: Tanítók Tanácsadója. — A Magyar 
Tanítók Naptárát minden magyar tanítónak 
melegen ajánljuk megrendelésre. Megrendelhető 
az Athenaeum r.-t. könyvkiadó-hivatalában 
(Budapest, VII., Kerepesi-út 54. sz.) legczél-
szerübben postautalványon. Ara 80 fillér, bér-
mentes küldéssel 1 korona. A szétküldés már 
kezdetét vette. 

— Rövid hirek. Derék tanító. Kérészi 
Mihály tanító, a ki 1895 óta községe lakos-
ságának legnagyobb megelégedésére működik 
Beodrán, az utóbbi 3 iskolai évben tanítványai-
nak ingyen adott 247 drb olvasó-könyvet, ezen 
kívül a gyöngébb tanulókat a nagy szünidőben 
is ingyen tanította, napi hat órában, írni és 
olvasni. Mindezért Greszli Péter iskolaszéki 
elnök lapunk útján is köszönetet mond az 
érdemes tanítónak. — A Magyar Tanítók Nap-
tára érdekében a besztercze naszódmegyei tanító-
testület választmánya, Bakó Béla állami tanító 
indítványára, elhatározta, hogy a járáskörök 
elnökei a gyűléseken vegyék át a tagok meg-
rendelését s a megrendelők névsorát, együttes 
meghozatal czéljából, a választmánynak küldjék 
meg. Ezt az indítványt az ottani érdemes kir. 
tanfelügyelő is támogatta s az indítványozó 
lapunk útján az összes megyei tanítóegyesüle-
teknek követésre ajánlja. — A „Tanítók Háza 
gyufáját" Komárom-TJdvard részére Blazsovszky 
Károly udvardi kereskedő árusítja, mire Niko-
lényi Károly udvardi tanító a környékbeli 
tanítóság figyelmét fölhívja. Bleier Jakab és 

Gremsperger Pál tanítók ajánlatára Rácz-
Almáson Beményi Ödön (tanító fia) árusítja a 
Tanítók Háza gyufáját s megrendelte már a 
szappant is, mire az említett tanítók fölhívják 
Rácz- Almás és vidéke tanítóinak a figyelmét. — 
Gyűlés. A szombathely- egyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület folyó évi szeptember hó 10.-én 
Szombathelyen tartja meg rendes évi (XVIII.) 
közgyűlését. 

— Adakozás. Berkovite Miklós tanító ré-
szére az Eötvös-alapnál váltandó ötven koronás 
részesjegyre adakoztak a következők: dr. Göőz 
József 4 K. ; Ujváry Béla 2 K.; Péterfy 
Sándor 2 K.; dr. Kiss Aron 1 K.; Böngérfí 
János 4 K.; Dobó Adolf 1 K.; Küffcr Vilmos 
1 K.; Láng Mihály 1 K.; Nagy László 1 K.; 
Meszlényi Zoltán Í K.; Kintzler Árpád 1 K.; 
Járossy Endre 1 K.; Vargha István 1 K.; 
Peress Sándor 1 K.; Somlyay József 1 K.; 
Sófalvi György 1 K.; Kovács Vincze 1 K.; 
Schenlc Jakab 1 K. ; Szeiler Miklós 1 K.; 
Újlaki Géza 1 K.; Gróf Endre 1 K.; Sólyom 
János 1 K.; Hábor Sándor 1 K.; Eberstein 
Ferencz 1 K.; Sárkány Gábor 1 K.; Volenszky 
Gyula 1 K.; Király Károly 1 K.; Kapy 
Rezső 1 K.; Németh Lajos 1 K.; Gábel Jakab 
2 K.; Béz Mihály 1 K.;' Donner Lajos 1 K . = 
41 K. Nálunk befolyt továbbá: 1. Tanítók 
Házára: „néhány hevesi kis leány gvűjtése" 
(bek. özv. Lővinger Bertalanná) 3 K. 48 f.; 
Horváth János (Nagy-Móriczhida) gyűjtése 3K. 
(ehhez járultak 1 — 1 koronával: Horváth János, 
Endrédi Antal, Sass József); B-géczy Géza 
(Nagy-Bossány) 40 f. — 2. Eötvös-alapra: 
Schlaghammer Károly (Bikity) 20 f. Átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozások. Herr Miklós nyug. tanító 
folyó hó 16.-án életének 72.-ik évében íövid 
szenvedés után elhunyt. — Schwartz Ferencz 
szepes-mátyásfalvi tanító élete 64. és tanítós-
kodása 43. évében hosszas betegeskedés után 
meghalt. — Varga József áll. isk. igazgató-
tanító életének 50-ik, buzgó és fáradhatatlan 
tanítói működésének 26-ik évében f. hó 20.-án 
meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tarta lom : Nagygyűléseink után. (U.) — Az 
Orsz. Biz. közgyűlése. — Az Eötvös-alap köz-
gyűlése. — Tüdőbajos tanítók szanatóriuma. Somogyi 
Béla. — Hivatalos rész. — Szí inóra : Roth András 
mester esete. Zahumenszlcy István. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A bicskei ref. hitközség harmadik tanítói állá-

sára okleveles, nőtlen tanító kerestetik. Fizetése egy 
polgári évre nyolczszáz korona, havonkint előre 
fizetve, négy köbméter tűzifa, bútorozott szoba, ágy-
nemű nélkül. Orgonázásban jártasak előnyben része-
sülnek. Bizonyítványok aug. "24-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (1236—III-8) 

A körösszegapát i ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 430 kor. készpénz. 
Egy fertály föld, munkáltatással, adójával 280 kor 
8 köböl kétszeres buza, 2 öl kemény tűzifa, elegendő 
őrletés; stóla. Összesen pénzértékben: 846 korona. 
Két padolt szobából, boltozott konyhából álló lakás, 
magtárral, pinczével, istállóval, kerttel. Pályásatok 
aug. 25-ig a ref. lelkészi hivatalhoz benyújtandók. 
Körösszegapáti, u. p. Szakái. Biharmegye. 

(1305—II—2) 
Érettségitől visszalépett fiatal ember tanítói állást 

keres. Ajánlatok: Ströbl czím alatt Komárváros, 
Zalamegye.r (1316—III—2) 

Madocsán (Tolnám.) az ev. ref. egyház III. sorsz 
rendszeresített s.-tanítói állása betöltendő. Java-
dalma : egy bútorozott szoba és 720 korona havi 
előleges részletekben fizetve. Útiköltség 20 koronáig. 
Kötelessége : az I-ső vegyes-osztály vezetése, tanító-
társainak akadályozás esetén helyettesítése kölcsö-
nösen. Pályázhatnak tanítók, tanító- és óvónők. 
Kérvények augusztus 25-ig a lelkészi hivatalhoz. 
Fazekas Pál kántortanító, mint az egyháztanács 
jegyzője. (Í340—II—2) 

í í e szmelyre (Komáromm.) a ref. 2-od tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona, 
lakásul egy szoba téli fűtéssel. Okleveles tanító 
pályázhat. Határidő augusztus 31. Czibot József, ref. 
lelkész. (1343—II—2) 

Az uug-jenkei református kántortanítói állásra 
augusztus 31-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 
900 korona, havonkint előre fizetve. 5 köböl rozs; 
6 öl kemény tűzifa; stóla. Egy helyben lakó úr 
— elemi osztályokat végező kis fiának — ha a 
tanító hajlandó naponkint 3—4 órát adni — ezért 
legkevesebb 300 koronát kap. Kétszobás jó lakás, 
melléképületek, egy-holdas kert. Reform, egyház-
tanács. (1319—11-2) 

Dévaványára (J.-N.-K.-Szolnokmegye) róm. kath. 
okleveles segédtanító az I. vagy Il-ik vegyes osztály-
hoz kerestetik, ki a kántortanítót a kántori teen-
dőkben szükség esetén helyettesíteni tartozik. Java-
dalma : 300 korona a szorgalmi időre előleges '/4-éves 
részletekben; egyszobás lakás a legszükségesebb 
bútorzattal; szobafütésre 50 korona ; a kántortanító-
nál élelmezés. Ágynemű, mosás és világításról magá-
nak kell gondoskodnia. Kötelessége tanítványaival a 
templomba járni s ott rájuk felügyelni. A kérvények 
szeptember 3-ig a róm. kath. iskolaszék egyházi 
elnökéhez adandók be, az állás szeptember 8-án 
foglalandó el. Útiköltség 12 korona. (1321—II—2) 

Büdöskuti (Sopronmegye) népiskolánál róm, kath. 
osztálytanítói állás betöltendő. Fizetés : 800 korona ; 
lakásul bútorozott szoba és télifűtésre való fa; 
körülbelül 200 korona mellékes. Kötelmei: egy osz-
tályt önállóan, ismétlősöket pedig fölváltva oktatni, 
a kántort szükség esetén helyettesíteni. Tannyelv 
magyar, de jó a szláv nyelv értése is. Határidő 
augusztus 30. Tanítónők is pályázhatnak. Véglegesí-
tés egy próbaév leteltével. Az iskolaszék. 

(1322-11—2) 
Jó hangú sogéilkántort keresek, ki a funkciók 

végzéseben jártas. Fizetése havi 30 korona, teljes 
ellátás, mosás ágyneműn kívül. Kitűnő harmónium. 
Kun-Eelegy házán, 19ul. aug. 17. Ulrich Antal, 
főkántor. (1404—II—2) 

A g lozsán i (Bács-Bodrogm.) ág. ev. egyház kán-
tortanítót keres. Kötelessége a reábízandó osztályok 
vezetése s minden harmadik héten a kántori teendők 
végzése. Tannyelv : tót. Fizetése 926 korona készpénz 
előleges havi vagy negyedévi részletekben, 7 méter 
keményfa, 12 fuvar, kétszobás új lakás kerttel s 
melléképületekkel, végül az oftertorium és stóla 
'/., része. Az okmányok folyó évi szept. 10-ig az 
alulírt iskolaszéki elnökséghez küldendők. Dedinszky 
János, lelkész. (1326—III—2) 

A szepes-majerkai ágost. hitv. evang. levita-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. A kántortanítói 
teendőkön kívül a levita-kötelességet is fogja vé-

[ gezni a megválasztott. Ezért jár mint jövedelem: 
| Az egyházközség pénztárából évi 700 korona, negyed-
! évi részletekben. 15 öl hasábfa, melyből az iskola-
| szoba is fűtendő, értéke 135 kor. Tandíj 30 kor. 
j Stóla 20 kor. Négy offertorium, értéke 8 kor. 
| Kényelmes lakás melléképületekkel, két kert és \ ' h 

hold szántó. A kertek és szántóföldek haszonérté-
| kéhez némi biztos mellékkeresetet hozzászámítva, az 
| összes jövedelem legalább 1000 korona. A korpótlék, 

az erre jogosult tanító részére az állami pénztárból 
fog kéretni. A kellően fölszerelt pályázati kérvé-
nyek szeptember 15-ig nagytiszteletű Wéber Samu 
főesperes úrhoz küldendők. (1349—II—2) 

A c s ikszenttamási kántortanítói állásra a Nép-
tanítók Lapja folyó évi 28. számában hirdetett 
pályázat határidejét szeptember l-ig meghosszab-
bítjuk. Csik-Szent-Tamáson, 1901 aug. 11. Tompos 
Mátyás, lelkész. Ferencz János, jegyző. 

(1354—II—2) 
Kivadári (Somogymegye, u. p. Nagy-Atád) meg-

üresedett róm. kath. tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Évi készpénzfizetése az uradalomtól 600 
korona, beiratási díj 200 korona, ismétlősök után 
40 korona, külön bútorozott szoba ágybéli nélkül, 
tűzifa elég. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Megválasztott helyét azonnal köteles elfoglalni. 
Hertelendy József, iskolaszéki tag. (1363—III—2) 

A ny íregyház i ág. ev. egyház egyik megürese-
dett, tanyai, vegyes, négyosztályú tanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Tannyelv: magyar. Javadalmazás : 
évi 800 korona készpénzben, évnegyedenkint előle-
gesen fizetve, term észetbeni lakás, fűtőpénz a szülők-
től és a szolgálati évek arányában ötödéves korpót-
lék. Pályázhatnak : ág. ev. vallású, okleveles tanítók, 
esetleg képezdészek is. A megválasztott okleveles 
tanító egy próbaév elteltével véglegesíttetik. Az 
állomás szeptember 15-én elfoglalandó. Kellően 
fölszerelt kérvények szeptember l-ig alulírthoz kül-
dendők. Nyíregyháza, 1901 aug. 14. Bogár Lajos, 
iskolaszéki elnök. (1364 —II—2) 

A bil lédi községi népiskolánál üresedésben lévő 
V -Vl-ik — előléptetés esetén Il-ik fiosztály-tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Előbbi állás törzsfizetése 
1200 korona, utóbbié 900 korona. További javadalmak 
mindkettőnél természetbeni lakás, '/» hold pótkert 
és 10 korona irodai átalány. Tannyelv: magyar-
német. Kántori képesség előnyös. Pályázati határidő 
augusztus 30. Kelt Billéden, 1901 augusztus 12-én. 

(1346-11 2) 
Jász-Apáthi község r. kath. népiskolájánál egy 

rendes tanítói állásra aug. 30-ig pályázat nyittatik. 
Fizetése a község pénztárából 1000 korona, előleges 
negyedévi részletekben ; ezen összegben a lakbér és 
kertilletmény is bentfoglaltatik. A megválasztott egy-
évi sikeres működés után fog megerősíttetni. Az állás 
október 1-én foglalandó el. Kötelessége a részére 
kijelölt osztályt vezetni s valamelyik csoportnál az 
éneket tanítani. Kellően fölszerelt s a r. kath. iskola-
székhez intézett kérvények ft. Fülöp Ferencz iskola-
széki elnök úr czímére küldendők. Szlávik József, 
iskolaszéki jegyző. (1416—II—2) 
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A gyulafa lvai Gáborfürész-telepi nyilv. jellegű 
osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra, 
mely évi 1000 korona készpénzfizetés, valamint szabad 
lakás, fűtés és világítás élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben részesül oly 
ev. ref. vallású, nős, oki. tanító, kinek neje, szintén 
oki. tanítónő lévén, az iskolába járó leánytanulókat 
kézimunkára, valamint serdültebb leányokat a polgári 
leányiskolában előirt tantárgyakban oktatni képes ; 
ez esetben a megválasztott tanító fizetése megfelelően 
emeltetni fog. Ajánlatok bizonyítvány-másolatokkal 
felszerelve, f. évi augusztus hó 30-ig az „Erdélyi 
erdőipar - részvénytársasághoz" Kovászna-pályaudvar 
intézendők. (1330—II—2) 

A sonkádi ev. ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetés terményekben állami 
kiegészítéssel 800 korona. Ezenfelül a községben levő 
hitelszövetkezet könyvelőségeért, ha a jelentkező 
vezetni hajlandó és képes, 400 korona. Pályázati 
határidő szeptember 8. Ü. p. Kölese. Koesis József, 
ev. ref. lelkész. (1374—111-2) 

Tisza-Szent-Miklós ág. hitv. ev.. filialis egyház 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Tanítói fizetés: 
700 kor., szabad lakás, kert, téli fűtő, idegen fele-
kezetűek tandíjának fele, 3 oft'ertorium, kántori fizetés 
100 korona, temetésekből 1—2 korona. Tannyelv: 
tót-magyar. Folyamodványok ev. lelkészi hivatalhoz 
Nagy-Kikindára küldendők. Pályázati határidő szep-
tember 10. . , . (1366—II—2) 

Az uzdborjadi államilag segélyezett iskolánál az 
uzdi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
800 korona, természetbeni lakás, 524 Q-öl kert, 
temető használati joga. Hiteles oklevéllel fölszerelt 
kérvények Pesthy József iskolaszéki elnökhöz Uzd-
borjadra, u. p. Sár-Szt.-Lőrincz küldendők. 

(1409—11—2) 
Egy róm. kath. vallású, 24 éves, jó oklevelű tanító, 

ki már öt éve működik s a kántori teendőkben is 
teljesen jártas, ajánlkozik róm. kath. iskolához 
kántor- vagy osztálytanítónak. Szíves megkeresése-
ket kérem Horváth Kálmán Sopronmegye Himodra 
küldeni. (1426-1—1) 

Pozsony-Beszterczén a róm. kath. tót-magyar-
nyelvű népiskolában pályázat tűzetik ki. Tanítói 
díj : az államsegélylyel együtt nyolezszáz korona. 
Lakás: egy szoba. A tanterem fűtésére 56 korona. 
Temetkezési segédkezésért mellékjövedelem. Köteles 
egy osztályt önállóan tanítani és az ismétlősöket is 
oktatni. Az állomás szeptember hó 15-én foglalandó 
el. Orgonálni tudó férfitanító előnyben részesül. 
A folyamodványok és bizonyítványi másolatok a 
pozsony-beszterczei iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(1427—II—1) 
A c sákvári (Fejérm.) ev. gyülekezet kántortanítói 

állására pályázat hirdettetik. Jövedelem: lakáson 
kívül 585 korona államsegélylyel 880 korona. Pályá-
zatok szept. 8-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1428—1—1) 
A szépfalui róm. kath. iskolánál újonan rend-

szeresített tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 800 kor. készpénz, 24 kbm. kemény 
tűzifa, 24 korona irószerátalány, 10 korona lakás-
tisztogatási átalány, 100 korona lakpénz mindaddig, 
míg az iskolaszék természetbeni lakásról nem gon-
doskodik. Tannyelv : magyar. A megválasztott köte-
lessége az iskolaszék által kijelölt osztályokat vezetni, 
továbbá saját osztályában és a többi osztályokban a 
leányoknak külön hetenkint 2 kézimunka-órát adni. 
Német nyelv bírása megkivántatik. Pályázók kellően 
fölszerelt folyamodványai 1901 szept. 5-ig főtiszt. 
Hemmen János plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
Temes-Szópfalu küldendők. Az iskolaszék megbízásá-
ból : Sohmidt Károly, tanító, iskolaszéki jegyző. 

(1431—1—1) 

iXiskuumajsán a városi róm. kath. elemi fiú-
iskolánál évi 800 korona fizetéssel, 100 korona évi 

j lakbérilletménynyel, 'A hold föld használatával, ötöd-
| éves korpótlékkal javadalmazott tanítói állás betöl-

tendő. A képviselőtestülethez intézendő pályázati 
kérvények bezárólag f. é. szeptember 10-ig nyújtan-
dók be. Kiskunmajsa, 1901 aug. 17. Elöljáróság. 

(1429—1—1) 
Csütörtök julius 11. 28-ik számban hirdetett 

horv.-hertelendi kántortanítói állomásra, szep-
tember 1 "i-ig a volt föltételek mellett, újra pályázat 
hirdettetik. Az állomás azonnal elfoglalandó. Pályáz-
hat képezdevégzett, ha még nincs is tanítói oklevele. 
Hangai Nándor, iskolaszéki elnök. (1430—I-—1) 

Pályázat a golopi ref. orgonista-tanítóságra. 
Fizetése: 1. Pénzben 436 korona 90 fillér előlegesen 
fizetve. 2. 16 hold föld, rét, melyből az egyház egy 
nyomást háromszor, egyet egyszer megszánt, bevet, 
terményeket, trágyát kihordatja. 3. Gabona 9 '/> 
köböl. 4. Fa 1'/» öl. 5. Bor l 'A hordó. 6. Tandíj 
100 korona. 7. Temetési díj 20 korona. Kényelmes 
lakás : 2 deszkázott szobával, konyha, kamara, istálló 
melléképületekkel. Okleveles egyének jelentkezhet-
nek szept. 8-ig Réthy Pál ref. lelkésznél Golopon 
(Tállya, Zemplénmegye). (1432—1—1) 

A borossebesi kántor-orgonista-tanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 3 szobás lakás, kerttel; 
380 korona pénz, a melyből az iskolát is fűt i ; 12 
köböl buza, 8 köböl szemes tengeri, 1 fertály föld, 
adó nélkül, stóla, 1 korona havonta a másvallású 
gyermekektől. Kötelessége a népiskola I—YI. osztá-
lyát és az ismétlősöket oktatni, esetleg templomi 
szolgálatot végezni. Okleveles és most végzett taní-
tók szept. 7-ig adják be kérvényüket Szabó József 
ref. lelkészhez. (U. p. helyben.) (1433—1—1) 

Pályázat. A ránki ág. h. egyház kántortanítót keres. 
Tannyelv: magyar-tót. Jövedelem: kerten s szép, 
egészen új lakáson kívül készpénzben és terményben 
1000 korona. Az állomás okt. 1-én elfoglalandó. 
Osztermann Pál, alesperes. U. p. Ránkfüred. (Abaúj.) 

(1419—1—1) 
Gyékényes róm. kath. államilag segélyezett 

iskolába tanító kerestetik. Fizetése 800 korona havi 
előrészletekben. Lakása, melyhez van 300 Q-öl kert 
is, áll 2 szoba, zárt konyha, éléskamra s istállóból. 
Pályázhatnak úgy férfi-, mint nőtanítók, kik okle-
véllel bírnak s a tót nyelvet legalább is értik. 
Pályázatok az alsó-győröd-i plébánia-hivatalhoz (u. 
p. Nagy-Kálna, Barsvm.) küldendők. Pályázat napja 
szept. 10-ike. Személyes megjelenés nem szükséges. 

(1420—1—1) 
Sörnye pusztai uradalmi róm. kath. iskolához 

tanító kerestetik. Fizetése polgári évre 400 korona, 
bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás, világítással és a 
gazdatisztnél élelmezés. Kötelessége: az iskolának 
önálló vezetése és a gazdaságban segédkezés. Nőtlen 
tanító urak pályázatai szept. l-ig nagyságos saárdi 
Somssich Andor nagybirtokos úrhoz Sárdra (Somogy-
megye) küldendők. _ (1423—1—1) 

Alsó-csallóközi járásban Nádasd községben levő 
róm. kath. tanító-állásra pályázatot hirdetek. Jöve-
delme : a községtől '/< évi részletekben 200 korona, 
az állampénztárból 299 kor. 30 fill. készpénz, körül-
belül 60 tanköteles után fejenkint 3 korona tandíj ; 
18 pozsonyi mérő tiszta buza, a hivek által szántott 
2 hold 960 Q ° föld, egy szoba, konyha és kamrából 
álló lakás és két kis házikert haszonélvezete. Képe-
sített tanítónők is pályázhatnak. A nádasdi róm. 
kath. iskolaszékre czímzett folyamodványok fölsze-
relve főtisztelendő Yázsonyi József esperes-tanfel-
ügyelőhöz Al-Bárra folyó évi szeptember hó 15-ig 
benyújtandók. A választás folyó évi szeptember 
19-én délután 3 órakor lesz Nádasdon megejtve. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (1438—1—1) 
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Hragy i s tyán (Nógrádm.) ág. ev. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: pénzben és 
terményekben meghaladja az 1000 koronát. Tan-
nyelv : tót, magyar. Az okleveles pályázók folya-
modványukat szept. hő 15-ig alulirotthoz küldjék 
be. Uhorszka, u. p. Rónya. Svehla János, ev. lelkész. 

(1422—II—1) 
Osztálytanítónak ajánlkozik harmadik képezdét 

jelesen végzett egyén. Kántorságban jártas. Szives 
megkeresések a f e l sösegesö i plébánia-hivatalhoz 
kéretnek. (1424-1—1) 

A martonyi (Borsodmegye) ev. ref. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 16 hold 
föld, melynek felét a hivek földolgozzák, 2 hold 
rét, 16 köböl gabona, 122 frt államsegély, mintegy 
100 frt tandíj, 20 méter fa, jó lakás, nagy kert. 
A megválasztott 70—80 frt mellékjövedelemre szá-
míthat. Pályázati határidő aug. 31. Állomás szep-
tember 15-ig elfoglalandó. Ev. ref. iskolaszék. 

(1425—1—1) 
Koniárom-Kürthre betegségem miatt szeptem-

ber 1-től május végéig okleveles kath. tanító-helyet-
test keresek, kinek havi fizetése 70 kor. és lakás. 
Kötelessége: felsőosztályokat vezetni és összes kán-
tori teendőket végezni. Bizonyítványok alulirotthoz 
küldendők. Putanieh János, kántor-főtanító. 

(1435-1—1) 
A szalmatercs i róm. kath. népiskolánál meg-

üresedett tanítói állomásra szept. 7-ére pályázatot 
hirdetek. Javadalmazása: 3 h. 650 [ j -öl szántóföld, 
2'/» öl fa, 15 p. m. buza, 15 p. m. rozs, 9 pozs. m. 
árpa, tandíj-átlag 16 K, készpénz 60 K, kamat 18 K, 
államsegély 364 K. Lakása: 1 padlózott szoba, 
konyha, kamra, ólak, szép kert. Szállítás utolsó 
vasúti állomástól. Nőtanítók pályázhatnak. Tanfel-
ügyelői hivatal Karanosságon, (Nógrádm.) 

(1437—1-1) 
Tatárfalvai ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetése: 900 korona pénz,ebből742korona 
államsegély, tisztességes lakás házikerttel. Okleveles 
tanító, tanítónő és óvónők is pályázhatnak. Pályáza-
tok szeptember 20.-ig Tatárfalvára lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (Szatmármegye.) Pósta Csengeri. 

(1445-11-1) 
A doroghi magyar-német ajkú, róm. kath.népiskola 

II. tanítói állása betöltendő. Javadalma: 800 kor. évi 
fizetés, egy szoba és konyhából álló lakás. Köteles-
sége : a reábízandó osztályokat és ismétlő-tankötele-
seket — • nőtanítónak az ismétlő-leánytanköteleseket — 
tanítani, a növendékeket minden alkalommal a szent-
egyházba vezetni és fölöttük felügyelni. Véglegesítés 
egy évi próbaidő után történik. Oklevéllel ellátott 
kérvények szeptember 8.-ig a róm. kath. iskolaszék-
hez Dorogh (Esztergomul.) intézendők. Iskolaszék. 

(1446-1 -1 ) 
A hetes i ref. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. 

Fizetés : két szoba, konyha, pincze és kamrából álló 
lakáson és kerten kívül 10 hold szántóföld réttel; a ref. 
liivck adója után 120 korona; egyház pénztárából 36 
korona; 20 kocsi fa. Tandíj minden tankötelestől 2 kor., 
'/< p. mérő zab helyett 80 fillér, csirke helyett 50 fillér. 
Ismétlősöktől fejenkint 1 korona. Pályázhatnak okleve-
les tanítókon és tanítónőkön kívül oklevéllel nem 
bírók is, ideiglenesen alkalmazva. Okleveles egyén 
alkalmazása esetén állami kiegészítést kér a gyüle-
kezet. Fölszerelt kérvények szept. 10-ig nt. Kovács 
Bertalan tanügyi elnökhöz Kálmáncsára (Somogy-
niegye) küldendők. (1448—1—1) • 

A döri (Sopronm.) róm. kath., magyar kántortanítói 
állásra folyó szept. 1.-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delem ezerkétszáz kor., kerten, lakáson kívül. 
Kérvényeket a lelkészi hivatalhoz küldeni, a hol 
bővebb fölvilágosítást is kaphatnak a pályázók. Dör, 
1901 aug. 5. Domonkos István, plébános. (1270—1—1) 

Fogarasvármegyében az ó-tohán román tannyelvű 
községi iskolánál üresedésben levő tanítónői állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalma: 600 kor. 
készpénz, szabad lakás, 4 öl tűzifa és '/« hold kert 
használata. Pályázati határidő f. évi szept. 5. A 
kellően felszerelt kérvények az iskolaszékhez czírn-
zendők. Az állás f. évi szept. 12.-én elfoglalandó. 
Csak gör. kath. vallásúak pályázhatnak! 

(1452—1—1) 
A kaplonyi ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése: államsegélylyel 800 korona, egy 
szobából álló lakás. Kötelessége: hat vegyes osztály 
tanítása, kanonikus órákon, lelkész akadályoztatása 
esetében az isteni tisztelet végzése. Egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik. Kérvények szept. 15.-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. (1453—1—1) 

A makói ág. hitv. evangelikus kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Kötelesség: az elemi 
iskola tanítása; istentiszteleteknél orgonakisérettel 
az ének vezetése, jegyzői teendők teljesítése. Java-
dalmazás : 610 korona készpénz, stóla. Háromszobás 

•lakás mellékhelyiségekkel; négy öl tűzifa; udvar, 
kert használata. Ha az ismétlősöket tanítja, kap: 
160 koronát. Államsegély kérve. Folyamodványok 
Makóra (Csanádmegye) Draskóczy Ede ev. lelkészhez 
szeptember 15.-ig küldendők. (1372—II—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke egy belterületi férfi- és egy belterületi nő-, nem-
különben nyolez külterületi (tanyai) tanítói állásra 
— 1901. évi augusztus hó 31.-ig terjedő záros határ-
idővel — ezennel pályázatot hirdet. A belterületi, 
úgy a férfi-, mint a nőtanítói állások egyenkinti 
javadalma: egyezer korona évi fizetés, kettőszáz-
negyven korona lakbér és egyszáz korona ötévenkinti 
korpótlék. A tanyai tanítói állások egyenkinti java-
dalma : kilenczszáz korona évi fizetés, lakás, '/» láncz 
föld haszonélvezete és egyszáz korona ötévenkinti 
korpótlék. A helyben már alkalmazásban volt taní-
tók (tanítónők) a fenti állások betöltésénél előnyben 
részesülnek. A kérvények a jelzett határnapig alul-
írotthoz küldendők. Szabadkán, 1901 augusztus 15. 
Vojnich Máté s. k., iskolaszéki elnök. (1385—1—1) 

A s imái (Szatmármegye) ev. ref. kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: föld, termény, fa és 
310 kor. államsegély együtt 800 korona, ezenkívül 
alkalmas lakás, jó mellékhelyiségekkel. Földek adó-
ját a tanító fizeti. A faiskola árkán és a fordulóban 
levő földek végein levő fák, az egyház tulajdonai. 
A tanító teendői: a VI osztályú vegyes iskolának 
a tiszántúli egyházkerület C) tanterve szerinti veze-
tése, a kántori teendők végzése és lelkészt akadá-
lyoztatása esetén a szószéken helyettesíteni. Pályá-
zatok f. évi szeptember 1.-ig, tiszteletes Becsák 
Sándor ev. ref. lelkész úrhoz küldendők. (1399—1—1) 

Oroszlámos községben 5180/1900 sz. megye-
hatósági határozattal rendszeresített községi iskolai 
tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Felhivatnak 
mindazok, a kik ezen 800 korona évi fizetés, tizenkét 
köbméter kemény tűzifa, '/i hold házikert, esetleg 
16 korona kertmegváltási átalány és szabad lakással 
egybekötött állást elnyerni óhajtják, mikép kellőkép 
felszerelt pályázati kérvényeiket alulírott iskolaszék-
hez f. évi szeptember 8.-ig beterjeszszék. Oroszlámos, 
1901 augusztus 12.-én. Dr. Máté László s. k., iskola-
széki elnök. (1401—1—1) 

Alsóbottfalui (Nyitram.) r. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: lakáson kívül, 
mely két szoba, konyha, kamara, istálló s kert, 
800 kor.; készpénzben 684 kor., terményben 116 kor. ; 
ezenkívül 150 kor. egyházi kegydíj. Korpótlekkal 
együtt összesen legalább 1050 kor. Tannyelv : tót. 
Pályázatok szeptember 8. tartandó választásig az 
iskolaszéki elnökségre küldendők. Az állás mindjárt 
betöltendő. (1406—I—Í) 
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Sopron-Szil i róm. kath. népiskolánál 3 osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: okleve-
leseknek 800 kor., nem okleveleseknek 60Q kor., 
3zoba, fűtéssel és takarítással. Nőtanítók is pályáz-
hatnak. A férfitanítő köteles a kántoriakban segéd-
kezni. Pályázati határidő szeptember 15. Az iskola-
szék. (1449—1—1) 

Pályázat a ve szprém-vámos i ref. másodtanítói 
állomásra. Javadalom: 800 kor. készpénz és lakás 
Kötelesség: az I—III-ik osztályok tanítása, kántor 
akadályoztatása esetén segédkezés. Pályázhatnak: 
okleveles tanítók és tanítónők. Kérvények szept. 
hó 10.-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1451—1-1) 
A kövi- i (Gömör) evang. egyház kántortanítói 

állásra pályázatot hirdet. Javadalom: egyházi pénz-
tárból 566; községi pénztárból 200; kertek, rét, 
földek átlagos jövedelme 173; idegen illetőségű 
tankötelesektől átlag 32; stóla, egyéb és offerto-
rium 80 ; tűzifa negyven méter 120. Összesen 
1171 korona és tisztességes lakás. Kötelessége: 
alsó három elemi osztály vezetése, hetenkint föl-
váltva a kántori funetiő, fölváltva az ismétlősök 
tanítása. Tannyelv: magyar-tót. A pályázatok szept. 
12-ig alulírotthoz beterjesztendők. Petrenkő János, 
evang. lelkész, iskolaszéki elnök. (1400—II—1) 

Pályázati hirdetmény. A szegedi nőiparegylet 
által föntartott, államilag segélyezett szegedi 
nőipariskolánál tanítónői állás üresedvén meg, ennek 
betöltése végett a nevezett egylet elnöksége ezennel 
pályázatot hirdet. Föltételek : magyar állampolgár-
ság ; a műhimzés minden ágában, továbbá a monti-
rozásban, rajzban és festészetben való tökéletes jár-
tasság. A kik hasonló intézetnél már működtek, 
előnyben részesülnek. Az állás az első évben ideig-
lenes jellegű és 1000 korona évi fizetéssel díjaztatik, 
de kölcsönös megelégedés esetén, már a következő 
évben véglegesíttetik és ez esetben a törzsfizetéshez 
még évi 160 korona lakbérilletmény is járul. Az állás 
f. é. szeptember hó 8-án elfoglalandó. Pályázni 
szándékozók fölhivatnak, hogy születési, erkölcsi és 
egészségi állapotukat igazoló orvosi bizonyítványaik-
kal, továbbá tanítónői oklevéllel és a föntkörülírt 
képességeiket igazoló egyéb bizonyítványaikkal föl-
szerelt kérvényeiket a szegedi államilag segélyezett 
nőipariskola igazgatóságához czímezve, f. é. szept. 
hó l-ig nyújtsák be. A szegedi nőiparegylet elnök-
sége : özv. Keméndy Nándorné, s. k. elnök. Szász 
Hugó dr., s. k., h. titkár. (1418—1-1) 

Népiskolai tanítót (esetleg tanítónőt) keresünk 
azonnali belépésre vagyis az 1901/2. tanév kezdetére 
se iypi gyári iskolánk részére. Fizetés: havi 100 
korona, egy bútorozott szobából álló szabad lakás 
és kiszolgálás, továbbá fűtés és világítás; útiköltség-
megtérítés. Pályázók, kik magyar anyanyelvükön 
kívül a német és tót (cseh) nyelvet is bírják és a 
népiskola hat osztályának tantárgyait, valamint 
éneket, tornát, rajzot és női kézimunkát taníthatnak, 
intézzék oklevelük és egyéb bizonyítványaik másola-
taival, valamint arczképükkel fölszerelt folyamodá-
saikat azonnal a „Selypi Czukorgy ár-Rész vény társa-
ság" gyárvezetőségéhez Selyp (Nógrádmegye). 

(1436-11—1) 
Pályázat a szel lői róm. kath. kántortanítói állásra. 

Jövedelme közölve van a Néptanítók Lapja f. évi 
2. számának mellékletében. (1478—1—1) 

Pályázat a mándi ev. ref. tanítói állásra. Fizetés: 
422 korona államsegélylyel 800 korona, külső belső 
jóminőségű kertek, igen tisztességes lakás padozott 
utczai szobákkal. Tanítványok száma 35—45-ig. 
Okleveles nők is pályázhatnak. Pályázatok aug. 31-ig 
Csepelyi Menyhért lelkészhez küldendők. U. p. Nagy-
Szekeres, közeli vasúti állomás. Szatmári egyház-
megye. (1479—1—1) 

Pozsonymegye peredi róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 400 korona, egy 
bútorozott szoba, takarítás, fűtés és élelmezés. Mosás 
és világítás nélkül. Pályázhatnak tanítónők is. Kér-
vények szeptember hó l-ig Morvái Lipót tanfelügye-
lőhöz Zsigárdra küldendők. (1442—I—1) 

Nagy-gombai — Somogym., u. p. Marczali — 
róm. kath. iskolánál az oszt.-tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 800 korona havi előleges 
részletekben, egy padlós szoba a legszükségesb 
bútorzattal, egy öl hasábfa, fűtés és takarítás czímén 
17 korona. A megválasztandó kötelessége a két alsó 
osztályt és az ismétlős fiúkat oktatni, őket templomba 
kisérni, ott rájuk felügyelni és a kántorságban segéd-

, kezni. Az állás szeptember elsején foglalandó el. Az 
| iskolaszék. (1443—1—1) 
i Gödöllőre (Pestmegye) róm. kath. segédtanítói 
• állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: egyszobás 
i lakáson kívül 222 korona 20 fillér készpénz és 

4 köbm. tűzifa. Ezenkívül osztályában beirott min-
den egyes mindennapi iskolás (70—80) gyermek 

j után 4 korona évi tandíj és a kántortanító asztalá-
; nál délebéd. Kötelessége: az iskolaszék által meg-

szabott tanteremben a mindennapi iskolát és az 
ismétlő-iskolát vezetni, a kántornak az egyházi 
teendőkben segédkezni, vagy esetleg ezt díj nélkül 
önállóan helyettesíteni. Az iskola fejlesztése esetén 
fönti jövedelme 800 korona évi fizetés és 10 korona 
kertváltságra s egyszobás lakásra változtattatik át. 
A kórvények „Róm. Kath. Iskolaszék"-re czímzetten 
szeptember 7-ig bezárólag adandók be. Az állomás 
legkésőbb szeptember 15-én foglalandó el. Dr. f'ru-
zsinszky József, apát-plebános. (1444—I—1) 

A görbedi ev. ref. előkönyörgő tanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : 17 köblös föld, 7 köböl 
buza, 7 köböl tengeri, 4 köböl buza-tengeri tandíj, 
288 korona készpénz, 6 öl fa. Kötelesség: I—Yl o. 
iskola tanítása. Tanítványok száma 20. Kántori 
teendők. Ünnep- és vasárnap délutánokon prédi-
kálás, hétköznapokon könyörgés. Kérvények szept. 
15-ig Aranyos-Medgyesre (Szatmármegye) küldendők. 
Ref. iskolaszék elnöksége. (1480—1—1) 

Tíiglészi leányegyház (Gömör) evang. kántor-
tanítói állomásra pályázat nyittatik. Jövedelem 
államsegélylyel 800 korona. Pályázók jolsvatapolczai 
ev. lelkészhez forduljanak. (1481—I—1) 

A Karczag rendezett tanácsú város által terve-
zett polgári leányiskola igazgató-tanítói állásra 
ezennel pályázatot hirdetek s az ezen évi 1700 kor. 
készpénzfizetés és szabad • lakással javadalmazott 
állást elnyerni óhajtó — bármelyik szakcsoportból 
képesített — okleveles polgári leányiskolái tanító-
nőket fölhívom, hogy eddigi működésüket igazoló 
okmányaikkal és oklevéllel fölszerelt pályázati 
kérvényeiket hozzám 1901. évi augusztus hó 30-ig 
föltétlenül nyújtsák be. A választás határideje 
később fog megállapíttatni; a megválasztandó igaz-
gató-tanítónői állás 1901. évi szeptember 15-én lesz 
köteles elfogadni. Karczag, 1901 augusztus 13. 
Tassy Géza, polgármester, községi iskolaszéki elnök. 

_ (1389—II—1) 
A bátyoki (Abaúj) ág. hitv. leányközség nyug-

díjaztatás következtében kántortanítót keres. Tan-
nyelv : magyar-tót. Javadalmazás: 400 frt, ebből 
államsegély 186 frt. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Ránkfüred, Osztermann Pál, ev. lelkész. 

(1460—1-1) 
Cservenka ág. hitv. evang. hitközsége sürgősen 

keres segédtanítót az I-ső leányosztályhoz. Fizetés: 
évi 600 korona és 100 korona lakbér. Kötelessége: 
a gazd. ismétlő-iskolában is tanítani díjazás nélkül. 
Az állomás legkésőbb október 1-én foglalandó el. 
Kérvények az ev. lelkészi hivatalhoz terjesztendők be. 

( 1471-11-1) 
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Kaproncza-i (Barsm., u. p. Körmöczbánya) német 
ajkú róm. katli. népiskola kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : fizetés 500 korona, termé-
nyekben és földekben 172 korona 62 fillér, kántori 
jövedelem: 275 kor. 20 fillér. Összesen: 947 kor. 
82 fill. Azonkívül szabad lakás. Pályázhatnak orgoná-
lásban jártas óvónők is. Pályázatok szeptember 10-ig 
a kapronczai iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. 

(1870-1—1) 
Pályázat a petneházai ev. ref. egyházban ürese-

désben lévő kántortanítói állásra. Fizetése állam-
segélylyel együtt 400 frt s két szobából álló lakás. 
Pályázati határidő szeptember 10. Csak kifogástalan 
erkölcsű, okleveles tanítók pályázhatnak. Pályázati 
kérvény az iskolaszék gondnokságához adandó be. 
Sipos Emil, az iskolaszék gondnoka. (1454—II—1) 

*A za laszentgyörgy i róm. kath. iskolánál meg-
ürült kántortanítói állomásra folyó évi szeptember 
hó 8-án reggeli 9 órára pályázat hirdettetik. Csinos 
lakás, 2 szoba, takaréktüzhelyes konyha, tágas 
pineze, szép kerthelyiség, istálló, kocsiszín, sörtvés 
ólon kívül 780 kor. készpénz, kántori 20 kor. Azon-
kívül 10 szekér tűzifa 20 kor. értékben. Összesen 
820 kor. Lehet kilátása egy év alatt 100 korona 
javításra is. Csakis okleveles tanítók pályázhatnak. 
Az állomás, a pályázati hirdetmény után 8 nap alatt 
elfoglalandó. Folyamodványok szept. 7-ig a zala-
szentgyörgyi esperesi hivatalhoz intézendők. U. p. 
Alsó-Bagod. (1461 - I—1) 

Ugocsamegye hömlöczi gör. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: állami 
segélylyel 800 korona. A lakás rozzant. Okleveles 
pályázók fölszerelt folyamodványaikkal folyó évi 
augusztus hó 31-én Szászfaluban a paplaknál jelent-
kezhetnek. Koflanovics Bazil, gör. kath. rsp.-lelkész. 

(1459—1-1) 
Oszlány nagyközségben római katholikus tót-

magyar harmadik tanítói állomás szerv eztetett. 
Jövedelme: készpénzben és tűzifában 800 korona 
Lakása egy szoba. Kötelessége : a mindennapi iskolán 
kívül az ismétlőt is a 2-ik tanítóval fölváltva vezetni. 
Szeptember 10-ig pályázhatnak okleveles tanítók, 
tanítónők és óvónők is. Iskolaszékre czímzett kér-
vények Kruppa Pál, esperes-tanfelügyelőhez (Kis-
Keresnye, u. p. Simony) intézendők. (14* 8 —I 1) 

Róm. kath. képezdevégzett tanító, ki jó ered-
ménynyel működött és a kántoriakat önállóan végzi, 
állást keres. Czím : Tanító, Galambok (Zalam.) 

(1473-1—1) 
Szanyban (Sopron) a róm. kath. iskolánál egy 

osztálytanítói állás van üresedésben. Okleveles tanító 
fizetése: 800 korona, bútorozott szoba, takarítással, 
fűtéssel. Oklevéllel fölszerelt kérvények szeptember 
8-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

(1474-11—1) 
A Néptanítók Lapja 33-ik számában közölt puszta-

földvári (Békésm.) segédtanítói állásra vonatkozó 
pályázat megnyittatik. Kérvények sürgősen alul-
írthoz küldendők. Bolla István, elnök. 

(1475—II—1) 
A bereznai zólyommegyei ágost. evang. álla-

milag segélyezett iskolához okleveles nyugdíj képes 
tanító kerestetik. A vallás- és közoktatásügyi mi-
nister 22.342 sz. rendelete értelmében óvónő is pá-
lyázhat. Tannyelv: tót-magyar. Javadalom: 800 
korona és lakás. Jelentkezés Szlávik János evang. 
lelkésznél Dobrónyán. (1477—I—1) 

Zalavármegyében a novai róm. kath. plébániához 
tartozó Mikefa községben a tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: tisztességes lakáson kívül jó 
600 kor. Ehhez 200 kor. államsegélyért a kérvény 
beadatott. Az állás szept. 1-től elfoglalható. Nőtaní-
tók is pályázhatnak. Kérvények Tornyos Gábor 
esperes-plebánoshoz Nova küldendők. (1476—1—1) 

Jeles orgonista, képezdevégzett, jövő évben képesí-
tőző tanító állást keres. Czím : „B." (poste restante) 
Szombathely . (1412-1—1) 

Bácsa községben (Győr mellett) az osztálytanítói 
állás megüresedett. Jövedelme : 400 kor. államsegély, 
400 kor. a községi pénztárból havi előleges részletek-
ben, egy bútorozott szoba fűtéssel és takarítással. 
Tartozik a megválasztott, a kijelölendő osztályt ön-
állóan vezetni, az ismétlősöket felváltva tanítani, az 
iskolaköteleseket a mindennapi isteni tiszteletre fel-
vezetni és ott azokra felügyelni és a kántorságban 
segédkezni. Csak okleveles pályázók kérvényeiket 
aug. 31-ig az iskolaszékre czímezve, főtisztelendő 
Mibalovich Ferencz plébános űrhöz küldjék be. 

(1398 VI—1), 
A margitai orth. izr. hitközség nyilvános iskolájá-

ban betöltendő segédtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak nőtlen, képezdét végzett, tanítók, 
esetleg képezdei hallgatók, évi fizetés 600 korona és 
100 korona lakbérilletmény. Pályázati kérvények 
f. évi szeptember hó 5-ig adandók be alulírott elnök-
höz. Margita (Biharmegye), 1901 aug. 14. Mann 
Adolf, hitk. elnök. (1457—1—1) 

A torony-ondódi államilag segélyezett községi 
iskolánál egy rendes osztálytanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése tanévre 800 korona és egy külön 
szobából álló lakás fűtéssel. Továbbá az évötödös 
korpótlék. Csakis róm. kath. tanítónők pályázhatnak. 
Kérvények a községi iskolaszékhez czímezve, szeptem-
ber 10.-ig küldendők Toronyba (Vasmegye), Nemes 
Gyula, iskolaszéki jegyző. (1462—II—1) 

ILókutra (posta Zircz) kántorságban segédkező 
okleveles, róm. kath. osztálytanító kell. Fizetése 
800 korona, szoba fűtéssel. Az állás szeptember 1.-én 
elfoglalandó. Iskolaszék. (14H3—I—1) 

A budapesti protestáns országos árvaházban egy 
fitanítói állás megüresedvén, arra szeptember hato-
dikáig pályázat hirdettetik. A tanító kötelességei: 
neveli a fiuk egyik csoportját és vezeti a III., IV. 
osztályt. A ki a slöjdöt is érti, előnyben részesül. 
Javadalma: nyolezszáz korona évi fizetés és teljes 
ellátás. A protestáns orsz. árvaegylet választmányá-
hoz intézett kérvények Brocskó Lajos árvaházi igaz-
gatóhoz (Budapest, VII. ker., Szegényház-tér 1.) 
küldendők. (1461—1 — 1) 

A kazai ág. hitv. ev. egyház i,Borsodmegye) 
kántortanítót keres. Fizetése: jó lakás, melléképület 
és 2 kerten kívül 200 korona, 2'48 hliter buza, 
16'12 lil. rozs, 3"72 hliter zab, 12 szekér fa, erdei fa-
illetmény (6—8 korona), 10 katasztrális hold szántó-
fűid, mely most 238 20 koronáért bérletbe van kiadva, 
kenderföld (6 korona), legelők (20—24 korona), stóla 
30—40 korona, tandíj 75—90 korona Pályázhatnak 
még nem végzett tanítójelöltek is. kik csak az oklevél 
megszerzése után fognak véglegesíttetni. Pályázati 
határidő szeptember hó 7. Leskó Béla, ev. lelkész. 

(1465-1—1) 
A h idegség i róm. kath. kántortanítói állásra 

augusztus 29-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme a 
politikai hatóság közreműködésével foganatosított 
összeírás szerint a szabad lakáson kívül pénzérték-
ben : 886 K 36 fill. A kérvények ft. alesperesi 
hivatalnak N.-Peresztegre (u. p. Nagy-Czenk) kül-
dendők. ' ( 1434-1 -1 ) 

A tápióbicskei községi magyar tannyelvű elemi 
népiskolánál egy osztálytanítói állásra szeptember 
2 l-ig pályázat hirdettetik. Fizetés évi 800 kor. és 
100 kor. évi lakbér. Csak okleveles róm. kath. vallású 
tanítók pályázhatnak. A megválasztott állomását 
október 1-én tartozik elfoglalni; — egy próbaév 
sikeres kitöltése után fog véglegesíttetni. A szabály-
szerűen fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. 
Tápióbicskén (Pestm.). Szilágyi József, iskolaszéki 

I elnök. (1492-11—1) 
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Dályok. Iskolaszék megismétli a pályázatot osztály-
tanítói állásra. Fizetés: 800 kor.; egy szoba; két 
öl puhafa. Tannyelv : magyar-horvát. Határidő: 
szeptember 20-ig- Baranyamegye via Mohács. Elnök-
ség. (14:8—1-1) 

Református tanítói, kántortanítói állást keresek. 
Czím: „Szerény" poste restante Györ. (1487-1—1) 

A 34. számban hirdetett nagysza la tna i (Zólyom-
megye) kántortanítóságra a pályázat szeptember 10-ig 
meghosszabbíttatik. A választás 10-én reggel lesz. 

(1485—1—1) 
Egy ref. vallású tanítójelölt, ki a tanítóképezde 

I. osztályát elvégezte és 2 év alatt oklevelet szerez, 
mint rendes- vagy segédtanító alkalmazást keres. 
Megkeresések: Ragyóczy József, Nagy-Dobrony 
(Beregm.) küldendők. (1491—1—1) 

Pályázati hirdetmény. Az abonyi községi jellegű 
polgári iskolának a folyó évben megnyitandó első 
íiu- és első leány-osztályhoz két tanári — és pedig 
egy férfi- és egy nőtanári — állás szerveztetvén a 
két állás betöltésére ezennel pályázat nyittatik. A férfi-
pályázó legalább is a nyelv és történelmi szakra, a 
nő-pályázó pedig legalább is a mennyiségtani és 
természettudományi szakra legyen képesítve; de 
köteles a két megválasztandó tanár az összes rendes 
tárgyakat tanítani. Évi fizetés külön-külön 1000 
(egyezerhatszáz) korona és 350 korona lakbér. Mint-
hogy ez az iskola az 1902'903. tanév elejével állami 
jellegűvé lesz: a község csak az 1901/902. tanévre 
biztosítja az illető alkalmazottat. A férfi tanerő 
ideiglenes minőségben az igazgatói teendőket is 
ellátja, s ezért 240 korona évi tiszteletdíjat, kap. 
A pályázati kérvények a községi iskolaszék alulírott 
elnökénél folyó évi szeptember 8-ik napjáig adandók 
be. A megválasztottak az állásaikat azonnal kötelesek 
elfoglalni. Kelt Abonyban, 1901 augusztus 21-én az 
iskolaszék gyűlésében. Komáromy József, elnök. 
Máté József, jegyző. (1468—1—1) 

Köpösdre róm. kath. férfi- vagy nőtanító kereste-
tik. Jövedelem: 600 korona készpénz, 20 korona 
tűzifára, egy szoba lakásul. Kötelessége: 11-ik vegyes 
osztály tanítani; tót-magyar nyelv bírása kívántatik. 
Kérvények szeptember 15-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Iskolaszék. (1490-1 — 1) 

A r igyácz i fiókközségben halálozás folytán meg-
üresedett róm. kath. kántortanítói állásra szeptember 
hó 15-én délután 3 órára pálvázat hirdettetik. Jöve-
delme: kényelmes, szabad lakáson, gazdasági épüle-
tek s kert használatán kívül: 6V2 hold szántóföld, 
melyből a község 1V» holdat megmunkál: 104 kor. 
Rét 33/< hold, ebből 17< holdat a község munkál 
60 kor. Karcz-gabona: 768 1. 60 kor. Harangozó-
kéve : 16 kor. Hat öl tűzifa a házhoz szállítva 72 
kor. Minden szőllő-megye után 3 liter must, értéke 
150 kor. Az összeszedés a kántortanítót terheli. 
Tandíj a község pénztárából 140 kor. Stoláris jöve-
delem s lélekpénz: 30 kor. Vs telek után szabad 
legeltetés 30 kor. Összesen 662 kor. Egyházmegyei 
főhatósági engedélylyel a fizetés államsegély igénybe-
vételével 800 koronára kiegészíttetik. Kötelességét a 
díjlevél szabályozza. A pályázók kérvényeiket alul-
írotthoz küldjék ; a választás napján pedig a hely-
színén megjelenni szíveskedjenek. Kelt Szepetneken 
(Zalam., pósta helyben), 1901. évi aug. 21-én. Ber-
kovits József, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1491—II-1) 
A h e v e s v e z e k é a y i községi iskola tanítói állá-

sára pályázat hirdettetik Javadalma: 800 korona 
készpénz, kényelmes lakás és kert. Szép mellék 
jövedelemre számíthat. Orgonálásban jártasak előny-
ben részesülnek. Fölszerelt folyamodványok Szalgháry 
Ernő iskolaszéki elnökhöz küldendők szeptember 
10-ig. (1486-1 -1 ) 

1 Juta (Somogym.) róm. kath. iskolához osztály 
[ tanító kerestetik. Fizetése: 800 korona havi részle-
1 tekben, bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás és világí-

tással. Az uradalmi bérlő kis leánya tanításáért szép 
mellékjövedelemre számíthat. Kötelessége: a kisebb 
gyermekek tanítása és kántoriakban segédkezés. 
Kérvények f. évi szept. l-ig az iskolaszékhez czí-
mezve, Büky Gyula kántortanítóhoz küldendők. Juta, 
u. p. Hetes. (1493—1—1) 

A 29., 32-ik számban hirdetett kispalád! pályázat 
szept. 15-ig újból meghosszabbíttatik, hogy kellőleg 
fölszerelt kérvényeikben ev. ref. vallású okleveles 
tanítónők is pályázhassanak. Az állomás a választás 

1 után elfoglalandó. Nagy Elek, ref. lelkész. 
(1484—I— 1) 

Bessenyöre (Hevesm.) állandó menedékházhoz, 
természetbeni lakás és 600 korona évi javadalma-

i zásért képesített óvónő kerestetik. Kérvények szep-
tember 20-ig Bessenyő község elöljáróságához inté-
zendők. (1489—1 — 1) 

A makói róm. kath. hitfelekezeti iskolánál egy 
megüresedett rendes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: 1. A hitközségtől természetbeni lakás 
élvezete mellett 900 korona évnegyedenkint előre 
fizetve, ezenkívül 20 korona irószer-átalány. 2. Csanád-
egyházmegye püspökétől 40 korona kegyadomány. 
3. A várostól 210 korona évnegyedes részletekben 
és két öl puha tűzifa házhoz szállítva. Az állás, 
melyre nők és férfiak egyaránt pályázhatnak, 
választás után azonnal elfoglalandó. Fölhivatnak 
pályázni kívánók, hogy kellően fölszerelt kérvé-

| nyüket folyó évi szept. hó 10-ig Kristofi'y János 
npát-plebános, iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. 

; Az iskolaszék elnöksége. (1496—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

C s e r ® . 
Állami elemi iskolai tanítónő, a ki vármegyei szék-
helyen, kulturális és társadalmi intézményekben 

1 gazdag, szőlőhegyekkel környezett gyönyörű fekvésű 
csinos városban van alkalmazva s nagy mellékjöve-

| delme is van, ehhez hasonló városban, ha nem is 
| megyei székhelyen működő állami iskolai tanító-

nővel cserélni óhajt. Megkereső ajánlatok ezen czímre 
küldendők: Gáti György, székesfővárosi vezető-

tanító, Budapest, I. ker., Lipótmezei iskola. 
(1456-111—1) 

E m b e r J í i n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K. (Bérmentve 1 K 10 f.) 

K ö n n y e J í á u d o r <m-Tanári Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, közép-, polgári- és felső nép-
iskolai czímtárral és rangsorral 1 K 60 f. Megjelentek 

: és kaphatók Lévai Mór kiadóhivatalában Úiigvárt. 
(1310—IV- 1) 

f t f f f f f t f f f f f f t t 
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K é t leány mellé ^ 
s í e v e l ó ü © 

kerestetik, melyik azokat a harmadik osztályú elemi 
tantárgyaiban és a zongorajáték első elemekben 
tanítani képes volna. Javadalmazás: teljes ellátás és 
30 korona havonta. Czím: Michnik Gyula, föld-
birtokos Bisztricskán (u p. Turócz-Szt.-Márton). 

(1381-1-1) j 

T a n í t ó n ő 
alkalmazást nyerhet Lénárdt Jenő uradalmi kasz-
nárnál, Kláramajor (Nagy-Károly) egy hat és négy-
éves leányka mellé. Fizetése havonkint 20 korona 

éí teljes ellátás a családnál. 
(1276-1-1) 

\t j. Xkth 'Jj-fti í í t í \ t > Atí- VÍE^i i t i 
W W ^ W W W W W W W W W W W W W 

Keresek vidékre egy róm. kath. 

n e v e l ő t , 
esetleg gyakorlati évet végzett képezdészt, ki egy 
fiúgyermeket a 3-ik elemi osztályra készítene elő. 
Jókellék a német nyelv teljes jártassága mellett a 
gyermeket németül tanítani. Ajánlatok az igények 
megjelölésével Jancsó Lajos czímére Micske-

puszta (u. p. Nagyvárad) küldendők. 
(1296-1—1) 

MááUMMááMUUMUáUJááá,llá 

A gyermek első tanítója 
czímű nagy vezérkönyv az egyetlen gyakorlati munka 
irodalmunkban, mely az elemi iskola I. osztályában 
kötelezett összes tantárgyak tanítására kimerítő út-
mutatást nyújt. Megrendelhető a szerzőnél: Juhay 
Antal ny. tanítóképző-tanárnál, Budapesten, VII., 

Elemér-utcza 41. sz. Ara 5 korona. 
(1421—IV—1) 

Lehetőleg protestáns 
n e v e l ő n ő 

kerestetik egy I. és egy III. felső leányiskolái 
gyermek mellé a miskolczi kerületi leányiskola tan-
terve szerinti képzésre. Ezenkívül két nagyobb leány-
nak zongora, varrás és kézimunka tanítására. Föltétel 
a német nyelv bírása és lehetőleg szerény igényűség. 
Fizetés 500 korona és teljes ellátás. Állás szeptember 
elején foglalandó el. Tomka Miklós földbirtokos, 

Nagy-Kinizsen, pósta Abaúj-Halmaj. 
(1280—II—2) 

Volna-e hajlandó egy Budapest közvetlen közelében 
alkalmazott állami tanítónő, egy Krasső-Szörény-

megyében alkalmazott állami tanítónővel 

á l l á s t c s e r é l n i ? 
A helység járási székhely és nagyon egészséges 
vidéken fekszik, 200 frt mellékjövedelemre bizto* 
kilátás s a költözködés terheit alulirott megtéríti, 
ki családi viszonyok miatt óhajtja ezen cserét. Czím: 
Mayer Janka, állami tanítónő, Sopron, Kossuth-

út 17. szám. (1440 - 1—1) 

P r a n r r t szállítja a ministerileg ajánlott s több-
i l d U v U szőrösen kitüntetett, mély fekete és 
használatkész 

I s k o k t á S > l n - B i i á z a t . 
Egy '/1 bádogszelencze % klg. kor. 7.— 

„ „ 'f* „ „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 1.60 
„ plczk lf. híg. piros vonalozőfesték ecsettel „ —.70 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 

G r i ' e s c h i k G r y u l í i , 
(1301—V—3) l í ő c s é l l . 

: ... -c- ..e- ... ... ... .... {ij 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

M e m . a s e t i o o €> 

o o <p o I s k o l a 
politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 

Szerkeszti : 
Benedek Elek és Földes Géza. 

Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 
és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

Jelszava : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Különösen erős harezot folytat az áll. tisztviselők moz-
galmával egyidejűleg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

Előfizetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-
rona, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(1216- V 4) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottcnbiller-utcza 5/a. 
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Kisebb s középnagyságú új és átalakított 

templom-orgonák, harmoniumok 
jutányos árban jótállás mellett eladók Sza lay 
Gyula müorgonaépítőnél S z é k e s - F e h é r v á r ott. 

(1323 -IV—2) 

<Q> @ <g» O ' © O <Q> O © O O &€> <3> O<&•€> €> & 

Haladás az irkáknál. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt 
kelt leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett 
népiskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az 
összes magyarországi állami népiskolák, továbbá a 
polgári IIú- és leányiskolák részére engedélyezni 
méltóztatott. — Kimerítő ismertetést és mintákat 
díjmentesen küld: 

(454—X—8) 

F e k e t e M i h á l y , 
kiadó-könyvkereskedő 

Kecskeméten . 

Okleveles nevelőnő, 
angol, franezia, német társalkodónő kerestetik reform, 
fiatal leány mellé. Ajánlkozók föltételek megjelölé-
sével küldjék czímemre : dr. N a g y József , Solt, 

Pestmegye. (1371—1—1) 
$ « « SB $ S8 « $ £8 S8 « « « « « « $ $ sg 33 ^ 

Ahko v»i v í i j t t j v t < « » 
W W W W W W ' W «* W W ; i ' i i ' t i ' i i ' i 

í i P W W W 

A z a m e r i k a i e o t t a g e - o r g o n á k 

königgriitzi gyárának raktára: 

P A J I Í K JSJŰ2KSÖ é s T Á R S 
^ B Ü D A F E S T , ^ -

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait ÍB. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

A r a 12«> k o r o n á t ó l tVfclJebb. N koroiiüN lí's/lí'lí'Uhcn ím. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótállás. (Q47—5'J—23) 

m, M í 
í v w -<«>• w w w w w < 

w 

Előfizetési felhívás 

ELOFIZETESI Ált: 

E g é s z é v r e 1 0 k o r . — fill. 
F é l é v r e 5 k o r . — fill. 
N e g y e d é v r e 2 k o r . 5 0 fill. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
egy évnegyednél kevesebh időre nem fogadunk cl, s a* 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m . k i r . t u d . - e g y e t e m i n y o m d a i g a z g a t ó s á g a . 

B u d a p e s t , X. ("Vár), Xskola-tór 3. szám 

Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. Budapest, 1901. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S 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 előljárósdgi bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések 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. Rsryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
te\ő petit nyomású es 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. 

KTéziratoltat nem adu.lile vissza. 

Népiskoláink egészségügye. 
Népiskoláink egészségügyi viszonyai 

általában szomorúak. A rossz iskola-
épületek és rossz padok hátrányait 
nagyban fokozza, hogy iskoláinkban a 
kellő tisztaságról és fertőtlenítésről 
bizony igen sok helyt nem gondos-
kodnak. 

Haladunk azonban e téren is. Azért 
örömmel üdvözöljük azokat a hatósági 
intézkedéseket, a melyek ez ellentétek 
elsimítására, az iskola egészségügyi 
viszonyainak megjavítására irányulnak 
s ezzel nemcsak a gyermekek egészsé-
gének megóvását czélozzák, hanem 
nagyban hozzájárulnak az iskola ama 
hivatásának betöltéséhez is, a melyet 
tőle a nemzet közegészségügye mél-
tán vár. 

Ilyen intézkedéseket foglal magában 
az állami iskolák gondnokságai szá-
mára kiadott Utasítás is. Idevágó pontja 
a következő: 

„Nagy szünidőben teljes takarítást 
eszközöltet; nyári időben (április, május, 
junius, szeptember, október havában) 
havonkint súroltatja a termeket; kará-
csonyi és húsvéti szünidőben vagy jár-
vány alkalmával hatósági ellenőrző orvos 
utasítása szerint fertőtleníti az iskolai 
helyiségeket és bútorokat ; az árnyék-
székeket mindig tisztán ta r ta t ja és 
hetenkint legalább egyszer mésztejjel 

(hígított mészszel) fertőtleníti." (Az 
árnyékszék tisztán és rendbentartásáért 
a tanító, illetve igazgató-tanító fegyelmi 
vizsgálat terhe alatt felelős.) 

Ez az intézkedés a mostani álla-
pottal szemben mindenesetre baladás. 
Hisz ma legfölebb a nagy vakáczióban 
van alaposabb tisztogatás, azután a 10 
hónapi iskolaidőn át az egész tiszto-
gatás a napi vagy hetenkint kétszer 
való söprésre szorítkozik. Azt azonban 
nem értem, hogy a telet miért vették 
ki a havonkint való súrolás alól. 
Hiszen éppen ezekben a téli hóna-
pokban, a nedves, sáros időben czi-
pelik a tanulók az egész község sarát, 
piszkát az iskolába. Súlyosbítja a bajt, 
hogy éppen e hónapokban teljes az 
iskolalátogatás, a mikor a tanulóknak 
egész zöme megjelenik mindennap az 
az iskolában. A tapasztalat azt is iga-
zolja, hogy leginkább, éppen ez időben 
üt ki a gyermekek között a járványos 
betegség. Azért elengedhetetlen mini-
mum, hogy az iskolatermeket legalább 
havonkint egyszer fölsurolják. 

Még czélszerűbb volna, ha az iskolák 
tisztántartásáról egészen külön, teljesen 
részletezett szabályrendeletet adna ki 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium, 
a mely kötelező volna azután minden 
jellegű iskolára. Ilyen szabályrendeletet 
alkotott Zalavármegyének közigazga-
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tás i b izot tsága, julius havi gyűlésében, 
e l fogadva H á r y I s tván dr. megyei 
főorvosnak az eddig meg je len t minis-
t e r i r ende le t ek a l ap ján kész í te t t t e rve-
zetét . Az iskola egészségügye szempont-
j á b ó l n a g y o n fon tos e rendele t , czél-
szerűnek t a r t o m tehá t , hogy főbb 
in tézkedései t a köve tkezőkben kö-
zöljem : 

Minden tanterem, folyosó, szóval az iskola 
összes helyiségei az isk olaför; tartó által föl-
fogadott tisztogató által rendben tartassák; a 
seprésnél a por fölkavarását, esetleg a seprőre 
alkalmazott nedves ruhával, meg kell akadá-
lyozni. A padokat, székeket és asztalokat 
minden seprés után nedves ruhával le kell 
törölni. 

A termeknek gyermekekkel való sepretése, 
mint nevelési és egészségügyi szempontból 
egyaránt káros és helytelen szokás, szigorúan 
kerülendő. 

A padlót, ajtót, ablakot hetenkint egyszer 
meg kell mosni, a mennyezetet havonkint egy-
szer nedves ruhával letörölni. A falaknak egész 
felületét évente kétszer, a tanulók 'által be-
piszkolt vagy ledörzsölt alsó részeket pedig a 
szükséghez képest évente többször is be kell 
meszelni. 

Tilos a padlóra köpni. A termekben és a 
folyosókon kellő számban vizet tartalmazó 
köpőedényeket kell elhelyezni, ezek oly szer-
kezettel bírjanak, hogy tartalmuk a szem elől 
elfödve legyen, anyaguk pedig a fertőtlenítést 
és a forró vízzel való lemosást megengedje. 
E köpőedények tartalma naponkint az árnyék-
székbe kiürítendő, maguk az edények tisztán-
tartandók. 

Az iskola udvara és környéke szintén 
tisztántartandó. 

Különös gond fordítandó az árnyékszékekre. 
Ezeknek tisztántartásáról, lemosatásáról és 
karbolsavas mésznek állandó bentartásáról az 
az iskolaföntartó tartozik gondoskodni. 

A kút közeléből minden tisztátalanság, 
trágya- és szemétdomb azonnal eltávolítandó. 
Az iskola tiszta edényben tartott tiszta ivó-
vízzel és poharakkal látandó el. A poharakat 
naponkint megmosni és megtörölgetni kell. 

A tantermek a tanítás után azonnal, nem-
különben a tanítás közötti szünetekben is az 
ablakok és ajtók fölnyitásával szellőztetendők. 
A kedvező időjáráshoz képest egy-két ablak a 
tanítás alatt is nyitva tartandó. Óvakodnunk 
kell azonban attól, hogy a növendékek erős 
léghuzamnak legyenek kitéve, vagy hogy a 

kályhák túlságos melege által egészségökben 
kárt szenvedjenek.* 

A tanítók kötelessége arra ügyelni, hogy a 
növendékek szemetet vagy bűzt okozó tárgya-
kat a termekben szét ne szórjanak; felöltőiket 
lehetőleg a termen kívül helyezzék el; mindig 
megmosakodva és lehetőleg tiszta ruhában 
jelenjenek meg. 

Mindezekre az állandó felügyelet az igaz-
gatót, illetve a tanítót illeti. 

A kör- és községi orvos tartozik a kisded-
óvókat és gyermekmenedékházakat kétheten-
kint egyszer, az elemi iskolákat a tanulók 
megvizsgálása, azok egészségi állapotának el-
bírálása, szóval a higiénikus viszonyok ellen-
őrzése végett évenkint többször megvizsgálni; 
a járás-orvosnak pedig kötelessége évente leg-
alább egyszer a rendelet végrehajtását ellen-
őrizni. 

Az orvosok a kisdedóvók és a gyermek-
menedékházaknál tapasztalt hiányokról a tan-
felügyelőségnek, az iskoláknál tapasztalt hiá-
nyokról pedig az elsőfokú egészségügyi ható-
ságnak jelentést tenni tartoznak. 

A rendelet végső pontjai az életbeléptetés-
ről intézkednek, kiterjesztve ezt minden jellegű 
iskolára. 

Zalavármegyéből m á r egy fon tos ós 
czélravezető mozgalom indul t meg az 
iskola védelme t á rgyában . Az iskolai 
egészségügy föl lendítóse é rdekében igen 
szükséges volna, hogy ez az egészség-
ügyi szabályrendele t is m e g j á r j a ú t j á t 
az egész országban és hogy az összes 
vá rmegyék hasonló r ende le t eke t alkos-
sanak. A kezdeményezést megtehetik a 
megyei tanítóegyesületek is. Intézzenek beao-
ványt a közigazgatási bizottságokhoz ilyen 
szabályrendélet alkotása végett. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

Népnevelésünk fejlődésének új 
iránya. 

Napról-napra hallhatjuk a panaszt, hogy 
társadalmi és állami életünk igényei s az 
ember egyéni érdekei nincsenek teljesen kielé-
gítve a népnevelés ethikai eredményével; 
hogy a népnevelés fejlődésével s a népiskolák 
szaporodásával nincs arányban, nem tart lépést 
a társadalom és az emberiség erkölcsi jobbulása. 

* Legjobb a belső felső és a kiilső^ alsó ablak-
szárnyak nyitvatarfcásával szellőztetni. így a levegő 
áramlása az iskola mennyezete felé hat s a gyerme-
keket nem éri. 
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Az e tekintetben tapasztalható hiányok 
okát az egyházi férfiak nagyon is készek a 
vallásos oktatás hiányos voltának rovására, 
írni. Némelyek abban vélik az okot föltalálni, 
hogy a népiskolai tanítás nem eléggé mélyen 
járó s az eredmény e miatt nagyon is föl-
színes s mert nincs elég élénk benyomása, 
nincs kellő megrögzítése, hamar a feledés 
szárnyára kel. Mások ott keresik és vélik 
föltalálni a gyönge ethikai eredmény okát, 
hogy a népiskola nagyon is megvan terhelve 
az ismeretszerzésre szolgáló tananyagokkal 
úgyannyira, hogy azok mélyebben járó, bel-
terjes földolgozására, ethikai érték;ik kihasz-
nálására sem a tanító, sem a tanítvány nem 
rendelkezik kellő idővel és erővel. Azok sin-
csenek kevesen, kik az ethikai eredmény cse-
kély voltáért egyenesen a tanítókat okozzák, 
azt állítván, hogy kevesen állanak hivatásuk 
magaslatán, mely a népnevelés valódi ered-
ményének „sin e qua non "-ja és állásukat a 
legtöbben csupán létföntartási menedéknek 
tekintik. 

Nem bírálom sem az egyik, sem a másik 
nézetnek helyes vagy helytelen voltát. Nem 
mérlegelem azt se, hogy egyik vagy másik 
fölfogásnak mennyiben van és mennyiben 
nincs igaza, de azt el kell ismerni, hogy a 
népiskola az erkölcsi nevelés tekintetében nem 
tud annyi és olyan eredményt föltüntetni, 
melylyel teljesen meglehetnénk elégedve, mert 
a népnevelés iránya ma még mindig majdnem 
kizárólag az ismeretszerzés, az ismeret-raktá-
rozás, a tudás czélja felé gravitál. 

Uj irányt kell adni a népnevelés fejlődé-
sének, mert a népiskolában nem az ismeret-
gyűjtés, nem a tudás a fő, hanem az ember-
nevelés. 

Nevelni kell a vallásra és a vallási türe-
lemre, de nem a felekezetiességre. Nevelni kell 
a becsületre, a jellemre, a szeretetre, a hazafi-
ságra, a munkára, a türelemre és a küzde-
lemre stb. Nevelni kell az embert önmagáért 
s az egyetemes emberi társadalomért. Az igazi 
népnevelésnek ezek a szebb részei, de olyanok, 
melyeket megtanítani senkinek sem lehet. Ezek 
a nevelés tárgyai. 

A népiskola keretében a tudományos tár-
gyalás, a tudás sohasem lehet önáiló czél, 
mert végtelen csekély a népiskolai legtöbb, 
legjobb tudás is, az ismeretek s a tudás mai 
átlagához mérten. A népiskola alapvető intéz-
mény, melyre a jól nevelt egyén — ha fel-
sőbb tanintézetbe nem jár is — építeni tud 
és fog is építeni annyit, a mennyire neki az 
életben saját helyzetéhez mérten föltétlenül 
szüksége van. 

Az új irány kezd már tért foglalni és pedig 

az iskola nevelő hatásának javára. Előtérbe 
nyomul lassan bár, de biztosan, a társadalmi 
követelmények terén is az a fölfogás, hogy 
az iskola nem lehet ismeret raktározó műhely, 
hanem olyan ethikai intézmény, mely az állam 
és társadalom számára elsősorban becsületes 
és hasznos polgárokat nevel. Ma már nyilván-
való, hogy a népiskolai tevékenységben az 
ethikai irány értéke intenzívebb s képesebb 
előmozdítani az emberiség általános jobbulását, 
nemesebb irányban való fejlődését. 

Soha, egy perezre se volna szabad feled-
nünk, hogy az ember nem kizárólag önmagáért 
él és van, mert az ember boldogulását egyedül 
önmagában sohasem találhatja föl. Az ember 
boldogsága csak a társadalmi életben tudja 
föltalálni a maga édességét és kedves voltát. 
Társaságos életre pedig csak az ethikai irányú 
neveléssel lehet képesíteni az embert. Első-
sorban tehát jó és becsületes emberekre van 
szükség s nem olyanokra, kik mindenhez 
értenek valamit ethikai alap nélkül, de jól 
semmit se tudnak. Más szóval: nem fölszines, 
hanem becsületes embereket kell nevelni. 

Igazán kívánatos, hogy tanítóképzésünk 
alakuljon át új, intenzív irányban, ethikai 
alappal. Ha a mai extenzív irányú népiskolai 
tanításban is nagy hiba, ha a tanító nem áll 
hivatásának magaslatán, a minthogy nagy 
hiba, még inkább hiba lesz, ha a tanítóképzés 
nem vesz új irányt, mert a népnevelés új, 
intenzív iránya föltétlenül megköveteli, hogy 
a tanító hivatásának magaslatán álljon. Meg-
kívánja azt is, hogy egész életét, lelkének 
minden gondolatát, szivének minden dobba-
nását hivatásának szentelje, haladjon a korral, 
tartson lépést pedagógiai ismereteinek gyara-
pításában a pedagógia fejlődésével. Hivatás-
érzet nélkül ne lépjen senki a tanítói pályára, 
mert igazi tanítókra és nem napszámosokra 
van szükség a népnevelés mezején. Mindenek 
fölött pedig megkivánja azt, hogy a tanító 
megélhetése, állásához mérten, teljesen és 
tisztességesen biztosítva legyen, hogy szellemi 
és fizikai ereje ne legyen kénytelen kimerülni 
mellékfoglalkozásokban, melyek nélkül ma még 
vajmi kevés képes tisztességes megélhetését, 
családjának jövőjét biztosítani. 

Igen, ez az irány az, mely képes lesz az 
embert meghódítani önmaga, az állam s a 
társadalom számára. Ez az irány az, mely 
képes átalakítani s megjavítani az emberiség 
érzelmeit. Ez az irány az, melynek nyomán 
folytonosan szaporodnak a társadalom hasznos 
tagjai s fogynak a fegyházak, börtönök lakói. 

Ez az irány az, melynek nyomán mihama-
rább eljön a valódi népnevelés országa. 

(Gr.-Szt.-György.) Végh István. 
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Az irvaolvasás íij taiiniódja. 
Tóth Lajos, becsei ref. tanító, tanulmányt 

írt az irvaolvasás új tan módjáról, a melyben 
főképen azzal foglalkozik, liogy ő miképen 
vezeti be tanítványait az irás és olvasás 
mesterségébe. Érdekes tanulmányának bevezető 
részében elmondja nézeteit a fonomimikai elő-
gyakorlatokról. Nem ítéli el ugyan a fonomimika 
hivőinek igyekezetét, de azért mégis csak az 
ily előgyakorlatok ellen foglal állást. 

Tóth Lajos tanítótársunk abban, a mikor a 
fonomimika szerint a tanító a hangot meg-
felelő jellel kiséri vagy vezeti be, csak kéz-
mozdulatot lát. Ha így lenne a dolog, magam 
sem helyeselném az eljárást. Az nem kéz-
mozdulat csak, hanem a 6 • éves gyermek 
teremtő fantáziájának természetszerű folyo-
mánya, képzeleti játékának eredeti, életteljes 
teste. Ebben a munkában nyer világosságot a 
hang dologképe s kötődik meg aranyos 
lelkében. A hang és a játék (nem kézmozdu-
lat) harmonikus egészszé olvad, egymást 
kölcsönösen támogatják, az emlékezet kedves 
anyagává teszik. Mihelyt érdemes tanítótár-
sunk azt a pszichológiai és fiziologiai természet-
szerű kapcsolatot méltányolja, a melyet én 
előbbi szavaimmal jeleztem, nagyobb fontos-
ságot fog tulajdonítani a fonomimikának. 
Azt maga Czukrász Róza jeles tanítónő is 
elismeri, hogy az egyes játékokon (jeleken) 
változtatni kell. Czukrász Róza útmutatása sok 
javításra szorul, az bizonyos, de azért meg-
dönthetetlen az elv, az igazság, a melynek ő 
több betűnél mesteri testet adott. 0 föl is 
kért bennünket, hogy az általa ajánlott jelek-
hez (mondjuk : játékokhoz) ne ragaszkodjunk 
gépiesen, hanem, ha természetesebbet tudunk, 
alkalmazzuk a magunkét. 

Nagyon jól emlékezem azokra az órákra, a 
melyeket erről a dologról az eperjesi tanítónő-
képzőbentartottam. Ili-éves tanítványaim maguk 
alkották meg a szebbnél-szebb új játékjeleket. 
Miért tehették? Azért, mert a hat éven aluli 
gyermekvilág lelkét gyakorlati megfigyelések 
alapján ismerték. Ma már 100 és 100-an 
dicsőítik e hazában a fonomimika előnyeit. 

Jól mondja igen tisztelt tanítótársam, hogy 
az irvaolvasás lényege „a hangnak a betűvel 
oly szoros kapcsolatba hozatala, mely szerint 
azok egymás képzetét természetesen, minden 
mesterkélt jelek nélkül, szükségszerűen ébresz-
szék föl, hogy a gyermek a hang hallatára, 
vagy a betű láttára a tekintély kényszerítő 
befolyása nélkül vezettessék arra a meg-
győződésre, miszerint annak a bizonyos hang-
nak más jegye nem lehet és viszont." Ez alatt 
röviden azt értem, hogy a gyermek pl. az 

„i" hang hallatára azonnal tisztában legyen 
azzal, hogy jegye nem lehet más, mint az, 
a mi (i). 

A fonomimika is erre törekszik, csak meg-
tartja a dolog fejlődésének a fokozatait. 
A természetszerüségen kívül a fokozatossága 
teszi oly bámulatosan könnyűvé. 

Hogy megérthessük a dolgot, össze kell 
hasonlítanunk a Czukrász Róza eljárását a 
Tóth kollegánk érdekes kísérletével. Az egyik 
s a másik részről is kiválasztok olyan szemel-
vényt, a mely leginkább kifejezi a szerzők 
fölfogását. 

Hogy ismerteti Czukrász Róza a „t"-1? 
„Ha van a tanteremben falióra, hallgattas-

suk el a gyermekeket, hogy figyeljék meg a 
ketyegését; ha nincs, emlékeztessük őket a 
faliórák vagy zsebórák ketyegésére, különösen 
az ingaórákra, melyeknek lengéseit, a kezük 
fejét jobbra-balra ütemes mozgásba hozva, 
utánozzák, miközben t-t, t-t, hangot hangoz-
tatják." így adja s alkottatja meg a „t" 
hangképet. Ez az ötödik negyedórai tanítás 
anyagának egy része. 

Az iskolai év negyedik hetében, a mikor 
már valamennyi hangot hallás után tudatossá 
tett s a magánhangzók, valamint a p, b han-
gok betűjét is megismertette, kerül a sor a t 
hang jegyére. 

Erről azt mondja: „Ha van egy álló vonal, 
a teteje hegyes és keresztül van húzva, éppen 
olyan, mint az óra mutatója. 

Hogy is tesz csak az óra ? t-t, t-t. 
Hogy ismerteti meg Tóth kollégánk az o 

hangképét s mindjárt a jegyét is? 
„Mondok egy kis mesét, vagy történetet, a 

melyben egy gyermeket valami szerencsét-
lenség ér, a melynek következtében az nagyon 
sír. Megmutatandó, hogy miként sír: köralakú 
szájnyílással s szaggatott „o" hanggal gyermek-
sírást utánzók s utánoztatok. (Hátha a legtöbb 
gyermek e, á, u vagy o-hoz hasonló hangot 
hallat, mikor sír s nem „o"-t?) 

Majd begyakoroltatom az „o" hangot észre-
vetetvén az abban szereplő kerekded száj-
nyílást. Begyakorlás után a legegyszerűbb 
vonalakkal a falitáblára egy gyermek-fejet 
rajzolok. A rajzon egy köröcske-forma a nyi-
tott száj, fölötte két pont a két orrlyuk. Meg-
mutatom a részeket, különösen a nyitott szájat 
és a két orrlyukat. Utalok a sírásra s ismé-
teltetem az „o" hangot. Letörlöm a rajzot a 
száj s orrlyukak kivételével, a melyek együtt 
az „ő" betű kezdetleges alakját adják." 

Czukrász Róza végez hangoztatási és írási 
előgyakorlatokat, Tóth kollégánk nem. 0 
azokat teljesen mellőzi s mihelyt az első szok-
tató munkán túl van, minden különös elő-
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gyakorlat nélkül a fönti példa szerint meg-
ismerteti a" hangot s írásbeli jegyét, a betűt. 

Czukrász Róza két héten át külön foglal-
kozik a hangoztatással (fül, száj) és az Írásbeli 
(kéz, szem) előgyakorlatokkal. 

Tóth mellőzi a játék-jeleket, e helyett a 
hangot olyan formához köti, a melyből 
nézete szerint Írásbeli jegye, a betű könnyen 
levezethető. 

Czukrász Róza a gyermek sajátos életéből 
vett egyes játékjelekhez (cselekvéshez) köti a 
hangot s a jelekből igyekszik levezetni a betű 
formáját. 

En czukrász Róza eljárásában inkább talá-
lom föl a 6 — 7-éves gyermek lelkének ter-
mészetszerű nyilvánulását, mint a Tóth kollé-
gáéban; mert Czukrász Róza teljes érvényt 
szerez a gyermek közvetlen, naiv aktivitásának, 
a gyermekiesen igaz teremtő fantáziának. De 
meg Czukrász Róza játék-jeleiből könnyebb 
a hang jegyét, a formát levezetni, mint a 
Tóth L. többnyire passzív módon fölállította 
formákból. Czukrász Róza szerint sokkal többet 
cselekszik a gyermek, mint Tóth Lajosnál. Ott 
a gyermek cselekvése nélkül egy mozzanat 
sem mehet végbe, itt már inkább. Czukrász 
Rózánál a gyermek képzelete alkot, bővít, 
teremt, Tóth L.-nál pusztán utánoz. Már 
pedig régi igazság, hogy annak a tanítónak a 
munkája jobb, a ki minél helyesebben tudja 
a nevelésnél és tanításnál a gyermek sajátos 
teremtő, alkotó képzeletét foglalkoztatni. 

Czukrász Róza érdeme főképen abban áll, 
hogy az emberi beszédnek a gyermek lelké-
ben ösztönszerűleg meglevő hangjait mesteri 
kézzel hozza a szellemi élet előterébe s köti meg 
egy-egy játék-jellel, hogy azután, mikor számuk 
szaporodik, egyik a másiknak útjába ne kerül-
jön s az emlékezet játszi módon idézze vissza 
mindegyiket. Nagy vívmány a fonomimika; 
mert aranyhidat épít a tudatossá vált hangnak 
a belvilágból a külvilágba. A képzelet szár-
nyain halad minden hang belülről kifelé, míg 
el nem kapja az édes külvilági cselekvés, a 
játék, a jel. A gyermeknek a lelke, mond-
hatni el nem gondolható nehéz munkát végez, 
a míg mindegyik hanggal elkészül. Mert ez 
így van, azért kellenek a hangoztatási elő-
gyakorlatok. 

A hang tehát már meg volna kötve a jellel. 
Csakhogy nem erre van nekünk végczél-

képen szükségünk, hanem a betűre, a hangnak 
a betűvel s megfordítva: a betűnek a hanggal 
való benső egyesülésére. Czukrász R. több 
betűnél nagyon helyes játék jeleket alkalmaztat, 
mert azokból a betű könnyen levezethető. 
A „t" betűnél az óramutatót használja föl. 
Talán jobb lenne egy olyan inga, a melynek 

lencséje nem köralakú lapot, hanem vízszin-
tesen fekvő kis oszlopot ábrázolna. 

Ez esetben nem kell egyebet tennünk, mint 
az ingának alsó részét, a vízszintesen fekvő 
részszel együtt a „ f -nek megfelelően le-
rajzolni. 

De én itt nem annyira a tökéletesítendő 
részletek, mint inkább az alapigazságok szem-
pontjából akarom a dolgot megvilágítani. 

Hogy írásbeli előgyakorlatokra a tanítónak 
szüksége van, azt, úgy hiszem nem kell 
bővebben okadatolni. En kérem t. tanító-
társaimat, olvassák el Tóth L. művét( kapható 
Becsén), mert sok érdekes dolgot tartalmaz. 

(Léva.) Lány Mihály. 

A tanítói egyesületek reformja." 
i. 

Ki van hivatva valamely^ megvitatásra al-
kalmas kérdés fölvetésére ? En abban a szerény 
nézetben vagyok, hogy ez minden egyesületi 
tagnak egyéni joga. Ha a gyakorlati tanító 
tanítás közben olyan tényre bukkanna, a mely 
a módszert világosabbá, könnyebbé, szóval 
czélravezetőbbé tenné, vesse ezt föl a tanító-
testületben, vagy jelentse a járáskör elnökénél, 
a ki azt napirendre kitűzni köteles. Már a 
tanítótestület saját kebelében tárgyalhatja, meg-
vitathatja, előkészítheti a tárgyat, a körgyülés 
határoz azután a tárgyalás mellett, vagy ellene. 
Nem kellene a tárgyhalmaztól félni, mert hiszen 
nem oly sok új dolog merül föl a tanítás 
körében. De a mi fölmerül, kár volna elveszni 
hagyni. Időt is lehet reá szakítani. Ha egy 
körgyülésnek tartamát 4—5 órára teszszük is, 
van idő elég. Körgyülésen jelentések nincsenek, 
vagy alig néhány perezre terjedők. Az elnöki 
megnyitónak rövid beszéd keretében ismer-
tetnie kell a tárgysorozatot s esetleg kapcso-
latba hozandó valamely napirendre tűzött 
kérdéssel, de nem polemikus beszédben. Tar-
tama 15—20 perez. (A felolvasások rövid tar-
tama és a határozati javaslatok — a hol 
nincs helyi lap — az elnökkel előre közlendők.) 
Azután a főtárgy, ennek megvitatása és hatá-
rozathozatal, legföljebb 2 óra. De a jól elő-
készített tárgyra annyi idő sem kell. Ez volna 
két és fél óra. Ezt követnék a bejelentett föl-
olvasások, melyek röviden tartalmaznák a tár-
gyalásra tűzendő kérdés velejét. Két-három 
tárgyra egy óra elég. Végül indítványok, a 
mire szintén elég egy fél óra. Ezután zárt 

* Az Orsz. Biz. a reform alapelveire nézve, az el-
fogadott három pont értelmében, határozott ugyan, 
de a részletek továbbra is vita tárgyát képezvén, 
még néhány, előbb elfogadott hozzászólást közlünk. 

Szerk. 
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ülés (vagy a gyűlés elején) a meghallgatott 
tanítások tárgyában. Nagyon természetes, egy-
egy körgyülésre legalább ennyi időt kéli for-
dítani. Mi történjék most már a megvitatott 
kérdéssel ? Azt a kérdés lényege határozza 
meg. Ha lokális érdekű, kövessék a tanító-
testület, a járás tanítói. Ha megyei érdekű, 
terjeszsze a kör a közgyűlés elé. Ha országos 
érdekű, terjesztessék az Orsz. Bizottság elé, a 
hol újra tárgyaltatnék. 

No, és most megakad a szekér, gondolják 
kedves pályatársaim. Dehogy akad! Az Orsz. 
Biz. mindazon kérdéseket, melyeket megvitatás 
czéljából hozzá terjesztenek, tanulmányozza s 
vagy elfogadja tárgyalásra, vagy elveti. Ha 
tárgyalásra elfogadja, kiadja az egyes egye-
sületeknek, ezek tovább a járásköröknek és 
tanítótestületeknek. A tanítótestület kijelöli a 
járásköri gyűlés hozzászólóját, a járáskör az 
előadóját s a megvitatott tétel a közgyűlés 
elé kerül. Az előadót a választmány jelöli ki, 
de a hozzászólók első sorban a kör előadói 
lennének, a kik a kör álláspontját, határozatát 
terjesztik elő. Fönhagyatván természetesen 
minden egyes tagnak szabad fölszólalási joga. 
A határozat az Orsz. Biz. elé terjesztetik, a 
hol a hozzászólók: az egyesület képviselői, 
képviselvén a kiküldő egyesületnek nemcsak 
számbeli, hanem szellemi erejét is. 

Ily eljárás mellett minden fontos kérdéshez 
minden tanító hozzászólhatna, kifejthetné véle-
ményét s minden egyes tárgy teljesen meg-
érlelve és megtisztulva kerülne ki az egyesületi 
élet kohójából. Talán évekig tartana, de minden 
egyes fölvetett és ily módon megvitatott kérdés 
a nevelés-tanítás egy-egy axiómája lenne. 

Szerény véleményem szerint az egyesületi 
élet súlypontja a tanítótestületekben és járás-
körökben, a kérdés tisztázása a megyei köz-
gyűlésekben s a végleges határozathozatal az 
Orsz. Biz. kezében legyen. 

Ily értelemben szólaltam föl a millenniumi 
kongresszus alkalmával e tárgyban, de indít-
ványom nem fogadtatott el. Es íme, most állás-
pontomra helyezkedik — legalább lényegé-
ben — népnevelésügyünk zászlóvivője, e becses 
lapok szerkesztője is! 

Nem hallgathatom el azonban ez alkalommal 
a fuvar- és napidíjak kérdését sem. Történtek 
erre czélzások minden egyes czikk keretében, 
de kifejtve nem voltak. Magam is kényes 
dolognak tartom, de ki nem térhetünk előle. 
Előbb vagy utóbb tárgyalni kell. Erre veszek 
magamnak bátorságot, mert ez így nem 
maradhat. 

Pillantsunk vissza a fuvar- és napidíjak 
történelmére. 

1872-ben kimondatott, hogy minden állami 
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és községi tanító köteles a hivatalos megyei 
tanítói egyesületekbe belépni, a kör- és köz-
gyűléseken megjelenni, még anyagi (2 frt) bün-
tetés terhe mellett is. Hogy ezen hivatalos köte-
lességöknek eleget tehessenek, kimondatott, hogy 
részökre mérsékelt fuvar- és napidíj adandó. 

1874-ben megállapíttatott, hogy minden 
tanító 14 kr kilométer-pénzt és 1 frt napi-
díjat élvez. 1886-ban az ország pénzügyi 
viszonyaira tekintettel a fuvar- és napidíjak 
beszüntettettek s akkor az egyesületi élet 
hirtelen megcsappant. (Talán ez is volt a czél ) 
1896-ban ismét az 1874-iki szabályzat lépett 
életbe s egyszerre pezsgés támadt az egye-
sületekben. De ez sem fejlődött, hanem folyton 
visszaesett; 1899-ben kimondatott, hogy ha 
egy községből több tanító jelenik meg a 
gyűlésen, nem mindenik tanító, hanem ket-
tenként élvezik a fuvarpénzt. Míg végre ez is 
kevesbedett, csak a gyűlés napjára engedélyez-
tetvén napidíj. Míg az állami tisztviselők 
fuvar- és napidíja szépen emelkedett, addig a 
mienk úgyszólván a semmire visszaesett. 

Ez a fuvarpénzek és napidíjak harmincz-
éves története. 

Es most íme így állunk: A tanítónak kilo-
méterenkint 28 fillér fuvarpénz és a gyűlés 
tartama napjára 2 K. napidíj jár. Ezzel szem-
ben egy díjnoknak km-ként 50 fillér fuvar-
pénz és 4 K. napidíj jár. Az altisztnek napi-
díja 4, a szolgának 3 korona. Tehát még a 
szolga napidíja is több! Ezeknek az utazása 
is naptári nap szerint számítható, míg nekünk 
csak a gyűlés napja. Ha most pl. a tanító a 
megye felső végéből az alsóba megy gyűlésre, 
az oda és visszautazás napjain élhet a maga 
emberségéből a hivatalos kötelesség legnagyobb 
dicsőségére. 

De legalább megadják, úgy-e bár, a mi 
dukál P Lássuk csak! 

Május hó 8.-án tartottuk köri gyűlésünket 
Harón. (Beillett fiók-közgyűlésnek is.) Gondol-
koztunk: menjünk-e? ne menjünk-e? Hirte-
lenében megcsináltuk a számadást. Kocsi kettő 
részére (kettőnként számítva) 10 K., ebéd 
6 K., reggeli, vacsora itthon. Az 16 K., egyre-
egyre esik 8 K. Mi pedig kapunk kettőnként 
40 km X 28 f. = 11"20 K. fuvarpénz és 
4 K. napidíjat; ebből egyre-egyre esik 7 K. 
60 fillér. Ráfizetünk tehát vagy 40 fillért. 
(Persze itt egyéb élőre nem látható kiadás 
nincs!) Menjünk. El is mentünk mind a négyen, 
két kocsival, mert hát kettőnként jár a fuvar-
pénz is s négyen úgy sem fértünk volna egy 
kocsira. Várjuk a pénz utalványozását. Itt a 
vakáczió. Széjjelszéledünk s még sincs. Végre 
a mult héten — augusztus közepén — megjön 
az utalvány egynek-egynek 4 K. 38 fillérről t 
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Hogy milyen alapon? Kíváncsiak volnánk mi 
is rá! De hol látható az meg? Ha mind a 
négyünket egy kocsira raktak volna is föl 
akkor is 4 K. 80 fillér dukált volna. Tehát 
még azt sem kaptuk meg, a mi szabály szerint 
dukál. Ki ennek az oka ? Hol van itt az 
igazság ? 

Most a sok közül még egyet. Ennek egyedül 
magam vagyok a szomorú hőse! 

1899 május 14—15-én Kőrösbánya-Brádon 
volt a megyei közgyűlés, az aradmegyeiekkel 
egyetemben. Tanakodtunk, mit tegyünk. Szá-
molgattunk, de bizony sehogysern tudtuk el-
tüntetni a bevétel és kiadás közti nagy mínuszt. 
Társaim nem akartak jönni, rászántam magam 
egyedül. Kiszámítottam a kiadást és bevételt. 
Ime a költségvetésem. Kocsi innen Déváig 
első nap 5 frt, negyedik nap onnau vissza 
5 frt (olcsóbb nincsen, csak a — gyalog-
fuvar !) ez 10 f r t ; Dévától Kőrösbányáig és 
vissza (hármasával közös parasztkocsi) 3 f r t ; 
négy napi élelmezés 2 írtjával = 8 frt. 
Ez mindössze 21 forint. (Hogy elég-e? 
Bizony a kik szorgalmas gyülésjárók vagyunk, 
tudjuk, hogy naponkint 5 frt sem sok. De 
hát az már a mi kárunk!) Ezzel szemben a 
bevétel: 120 km. X 14 kr = 16 frt 80 kr, 
4 napi napidíj (akkor még az utazás napja is 
számított) 4 frt = 20 frt 80 kr. Egyedül 
utazom, meg is kell kapnom. No hála Isten-
nek nem sokat fizetek rá; szűkösen elég is 
lesz. De hogy fönn ne akadjak, előirányoztam 
25 frtot. Persze ennyi fölösleges pénzem nem 
volt, kamatra kölcsönt vettem, hiszen hamarabb 
úgy sem kapom meg. 

Elmentem. 
Négy hónap múlva megjött az utalványozás 

8 frtról! 
Hogy az ellentét még kirívóbb legyen, hason-

lítsuk egybe, mit kapott volna ugyanezen 
útért a díjnok ? 120 km. X 50 f. — 60 K , 
négy napidíj = 16 K. = 76 K., azaz 38 frt! 

Én pedig a szabályszerű 20 frt 80 kr helyett 
kapok S frtot; holott közel 30 frtot költöttem. 
Leírjam, mit éreztem ? Két éve annak, de 
azért most is érzem! Leirjam a fájdalmamat 
a fölött, hogy íme itt a nyakamon egy ki-
fizetetlen adósság, holott azt a pénzt inkább 
családomra költhettem volna! Miért nem jelen-
tettem én is beteget, mint annyi más ? Nem 
inkább küldhettem volna-e a 2 fit büntetés-
pénzt, minthogy a kapott összeg tetejére 20 
frtot ráfizessek ? 

Ismét kérdem: Hol van itt igazság ? 
Csoda-e azután, ha a tanítók nagy része nem 

jár gyűlésekre, és inkább megfizeti a büntetés-
pénzt, mintsem amúgy is nyomorgó családját 
megrövidítse ? En szerettem gyűlésekre járni. 

S mondhatom, nem statiszta-szerepet játszottam, 
hanem munkásság tekintetében az elsők között 
állottam. Ideális, törekvő lélekkel áldott meg 
az Isten. De bizony az ideálizmusnak arra a 
magas fokára mégsem tudok emelkedni, hogy 
ebbeli kötelességemet teljesítvén, minden alka-
lommal családomat károsítsam meg. 

Nem folytatom tovább! 
Mi mind ennek a következménye ? Semmi 

egyéb, mint: 
1. Ha a tanító erkölcsi és anyagi felelősség 

terhe mellett köteles a tanítógyüléseken meg-
jelenni, engedélyeztessék a részére legalább a 
díjnokoknak megfelelő fuvarpénz és (útiátalány) 
napidíj, hogy útjaira rá ne fizessen, legalább 
rendes körülmények között. Ha ez nem lehet, 
szűnjön meg a kényszer. 

2. A tanító is útiátalányának részét 
előre fölvehesse, nehogy adósságot legyen 
kénytelen csinálni. 

3. Hogy az utalványozás az út hosszának 
megfelelően történhessék, hogy a fönnebbi 
— talán — sajnos té fedések a tanítóság kárára 
elő ne forduljanak, minden tanító (tanító-
testület) maga készítse el útiátalány-jegyzékét 
s az utalványozásról annak visszacsatolása 
mellett értesíttessék. 

így hiszem, hogy népes gyűlések lesznek, 
így kedvvel járunk a gyűlésekre; a jó kedv 
jó munkát, a jó munka pedig jó gyümölcsöt 
terem. 

Bár így lenne! 
(Nagyág.) Brózsik Pál. 

II. 
Egyesületi életünk pangásának főbb okait — 

mint Zoványi Lajos kartársunk Láng Mihály 
úrra hivatkozással e lap f. é. 22.-ik számában 
hangsúlyozza — én is ott látom, hogy nincs 
meg bennünk az általános gyakorlati műveltség; 
továbbá az egyesületi élet működésének ered-
ménye nem hat ki az életre és a tanító-egye-
sületeknek nincs kellő erkölcsi tekintélye a 
tagok előtt; csakhogy az orvoslást illetőleg, 
szerintem, sem a megyei tanítóegyesületi munkál-
kodás szigorú megrendszabályozásával, sem a 
megyei egyesületek összekötő kapcsával ered-
mény el nem érhető, mert a hivatalosnak nevezett 
egyesületi munkálkodás eredményét láttuk az 
1883. évi II. és utolsó országos képviseleti 
gyűlésen, a mi nem volt más, mint hogy a 
tanítóságnak szabadabb mozgás engedtetett 
tehetségének és erejének kifejtésére. 

En hiszem, hogy a magyar tanítóság meg-
állja helyét és sikerrel tölti be hivatását, nem 
úgy mint Z. L. kartársunk véli, ki azt állítja, 
hogy a tanítóság a megyei szabad egyesületekre 
még nincs megérve. Megvan az tökéletesen, 
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csak a gyakorlatiasságot nélkülözi mindaddig, 
.míg az egyesületi munkálkodás oda nem mó-
dosul, mikép a tanítóság mindenik köre hasznát 
látja annak. 

Hol van hát a hiba, vagy: mi az, a mi az 
egyesületeket a gyakorlatias munkában kor-
látozza ? 

Szerény véleményem szerint 1-ször ott, hogy 
munkatere a tanítóságot két csoportra osztja, 
u. m. normális és abnormális viszonyok közt 
munkálkodók csoportjára, mihez képest önkép-
zés tekintetében külön igényeik vannak és 
bárha a tanítóság zömét az utóbbiak, vagyis 
a falusiak teszik, éppen ezek a mindenkép meg-
terhelt és az önképzés eszközeitől elszige-
telt bátortalanok az egyesületi munkakörben 
az előbbiekkel, vagyis a városiakkal, nemcsak 
nem érvényesülhetnek, sőt ezek — mint vezér-
szerepvivők által a hivatalos formák révén 
gyakran megszégyeníttetvén — a nemes verseny-
től elriasztatnak, mely állításom igazolásául 
a járáskörök munkálkodás tárgyainak leg-
főbbikére: a gyakorlati tanításokra hivatkozom, 
hol a válaszfal legszembeötlőbb a tanítóság két 
csoportja között és ezen válaszfal legnagyobb 
akadály egyesületi életünk fejlődésében. 

A városi tanítóság ugyanis a módszeres 
gyakorlati tanítások preczizitásaival porolja 
Z. L. kartársunk szerint a falusi tanítóságot 
úgy, hogy előbb a megyei általános tanító-
egyesületi közgyűlésen, majd az egyesületi 
szaklapban a nagyközönség előtt hurczoltatik 
meg a terheltek állománya, a miből egyesületi-
életünknek semmi haszna, ellenben a hivatalos 
kényszer ürügye alatt a szeretetlenség maradi-
ságba juttatja őket, a mire nemes fölháborodá-
sunkban ily kérdések támadnak bennünk: lehet-
séges-e, hogy mindenik kartársunk minta-
tanító legyen, avagy nem a kölcsönös képzés 
czélja-e efféle munkálkodásunknak, melylyel 
a gyöngébb szakember tanulhat az erősebbtől 
szégyenérzet nélkül, avagy a gyakorlati taní-
tásokhoz elkerülhetlenül médiumok kellenek, 
mint a szellemidézéshez ? 

Nos tehát, ha már a szeretetlenség ily 
eszköze egyesületi életünk fokozására nem 
alkalmas, próbáljuk csak ezzel ellentétben az 
erők erejével, bajtársi szeretetünkkel küzdeni 
sorainkban, és pedig: 

1-ször. Tegyük lehetővé mindenkinek a 
gyűléseken megjelenést úgy, mint az az állami 
tanítóknak biztosítva van, mert ezt az osztó 
igazság hozza magával, aztán a vándorgyűlé-
sekből folyólag egyik s másik szegény kar-
társunkat a rátukmált közebéd-ad ássál meg 
ne terheljük. 

2-or. Hagyjunk föl gyakorlati tanítások 
fölötti határozatainkban az eddigi osztályozó 

jelzésekkel, minők: „sikerült, eléggé sikerült, 
kitűnően sikerült, nem sikerült, nem eléggé 
sikerült, nem felel meg a kívánalomnak". 
Éljünk ezek helyett az igazság és szeretet 
szavával, így p. o.: ez vagy ama tanítás a 
fölmerült hozzászólásokkal tanulságos volt, 
mert bárminő alacsony fokon áll valamely 
tanítás, az egyesületi tagok tanulságossá tehetik 
bírálataikkal, de mert egyébként is hely-
telenek a jelzések p.: a „sikerült" szó csak 
a tanulók, mint eszközök tanulását jelzi, míg 
ellenben a „nem sikerült" jelzésű tanításból 
csupán mi tanulhattunk, a mi egy kissé furcsán 
érdekes. 

3-or. Minthogy egy-egy külön órai mód-
szeres tanításokat láttunk és hallottunk igen 
gyakran a tanítóképzőbelin kezdve a mai 
gyakorlati tanításokig, de a túltömeges tanítást 
igénylő s egyébként is nehéz viszonyokkal 
küzdő falusi iskola összhangú vezetését, t. i. a 
tárgyi és anyagi beosztást, fegyelmezést stb. 
látni, hallani egyikünknek is alig lehetett még 
módjában, pedig a gyakorlatiasság ténye a 
lényeges és lényegtelen dolog helyes föl-
ismerésében áll, t. i. a mi az adott viszonyok 
között legjobb, az vezet czélhoz, p. a katona 
csatározása más a háborúban, mint a béké-
ben; ennélfogva: eszközöljük ki különösen 
a falusi tanítóságnak az egy-egy félnapra 
terjedő kölcsönös iskolalátogatásokat, hadd 
lássanak a tett mezején sikeres tanításokat, 
a mikre legnagyobb szükségük van; mert a 
falusi tanítóknak tényleg tantervök sincs s 
tán nem is lesz addig, míg a városiakhoz 
hasonló normális állapotba nem jutnak, hiszen 
itt kiki a maga kezére dolgozik. Megsarkan-
tyúzhatja az iskolát, bifláztathat napi 5 óra 
helyett 10 óráig, mint 40 évvel ezelőtt, senki 
sem törődik vele a felekezetieknél. Igaz, hogy 
a kormányilag jóváhagyott alapszabályokban 
az iskolalátogatás a közgyűlés tárgyai közt 
első helyen áll, e mellett az egyesületi élet 
nem nyújthat segédkezet a falusiak küzdelmé-
ben, mert a közgyűlés tagjai a falusi iskolákba 
be nem férnek, sem hogy ott egy-egy félnapi 
figyelő látogatást tegyenek, egyébként pedig 
működési helyét senki el nem hagyhatja. 

Z. L. kartársunk által fölhozott egyéb orvos-
lási eszközökre nézve én is egyetértek. 

(Tisza-Védj Kádár Mihály. 

Visszapillantás. 
Péterfy Sándor és Lakits Vendel 60-ik 

születési évfordulóját ünnepelte a hazai tanító-
ság Országos Bizottsága, jelen évi közgyűlése 
alkalmával. Nem akarok a kifejezett érzelmek-
hez sem hozzátenni, sem levonni azok miként 
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való tolmácsolásából, mert gondolom s tudom, 
bogy azok teljes mértékben megfeleltek a 
hazai tanítóság zöme érzelmének és óhajainak. 

S hogy mégis szólok, innen a Királyhágón 
túlról, e havasalji, vadregényes helyről, — te-
szem ezt azon tiszteletből kifolyólag, a mely-
lyel viseltetem az ünnepeltek iránt. De teszem 
főként visszhangkép, hogy lássék és hangozzék, 
hogy a jelenvoltak és főként a szónokok nem 
egy-két ember, hanem — a különböző körül-
mények miatt — távolmaradottak nevében is, 
sőt az egész magyar tanítóság nevében beszél-
tek. Es legfőként teszem azon egyéni meggyő-
ződésem és aggodalmamból kifolyólag, mert 
gondolom és hiszem, hogy 60 évvel a testi és 
szellemi munkában is beáll a pihenés vágya. 
Ezen s más hasonló gondolatok miatt aggód-
nom kell a magyar tanítóság legszebb intéz-
ményei miatt is. 

Azelőtt is s főként most, midőn az év-
forduló ünneplése megtörtént, keresem s kuta-
tom, hogy ki lesz, vagy ki lehet Péterfy S. 
utódja? ki lép Lakits V. nyomába? Keresem 
és kutatom azt a gárdát, a mely körülvette e 
két férfit, a mely bíztatta, bátorította őket s 
az ő eszinéjöket megtestesítette, őket lankadni 
nem engedte, küzdött velők. Egy részök jobb 
hazába költözött, más részök elfáradt s pihen. 
Ok azonban most is küzdenek, lelkesítenek és 
hsrczolnak közös intézményeinkért. 

Jól emlékszem, hogy Szeged, N.-Kőrös, 
Székesfehérvár, Mosony, Pécs, Baja, Kolozsvár, 
Kassa, Debreczen és a többi városok tanítói 
mit tettek a gyűléseken, miként dolgoztak 
szóval és tollal, de főként áldozatkészséggel a 
hazai tanügy érdekében. Jól tudom, mert nem 
egyszer láttam is, hogy az 1878. évi s a 
későbbi egyetemes gyűlések mily népesek 
voltak, mily odaadással és körültekintéssel 
használták föl ünnepeltjeink ezeket, közös és 
most már megerősödött intézményeink érde-
kében. 

Ma is élnek, ma is vannak lelkes vezéreink 
a Tanítók Házai és Eötvös-alapnál, de nincs 
lelkes gárda, nincs harczképes hadsereg. Pedig 
milyen más volt a 70—80-as években a tan-
ügyi állapot, milyen más volt akkor a tanító 
társadalmi állása, képzése, javadalmazása! 

Jól tudom, láttam és ismertem is a fővárosi 
gárda nem egy tagját. Számuk azonban ma 
megfogyott, ha a létszám — t. i. tanítói sza-
porulat — évről-évre nagyobbodik is. Ma is 
a fővárosiak s a főváros közelében levők 
hivatottabbak a vezérszerepvivésre. Nem bon-
czolom azonban a mai állapotot s nem mon-
dom, hogy egyszer egyszer a lelkesülés tüze 
erőt nem vesz rajtok s igyekeznek legyőzni a 
közönyt; nem mondom, hogy nincs képessé-

gűk a vezérszerepvivésre; de úgy látom, azt 
tapasztalom és észlelem, hogy a legkisebb 
akadálytól visszarettennek; az első kellemetlen 
érzés, az első föllépés ilyen vagy olyan foga-
dása elkedvetleníti, visszatéríti a közös mun-
kálkodástól s él a magányban mindenik ma-
gának. 

T. kartársak! Péterfy S. és Lakits V. még 
élnek. A munkában, a hazai tanítóság érdeké-
ben tett küzdelemben megőszültek s oly rég-
óta el is fáradhattak. 

Okét kérdezzük meg, hogy hogyan ? mit ? 
miért tettek ? s mi volt érte a jutalom ? Ok 
biztosan megtanítanak s elmondják, hogy 
mennyi bajjal dolgoztak s nem egyszer jog-
talan sérelmekben is részesültek (Es részesülnek 
még ma is, talán inkább, mint valaha! Szerk.) 
S ők még ma is harczolnak érdekünkben, 
fiatalos jó kedvvel. 

Álljon élé tehát a gárda! Legyünk jó előre 
elkészülve, ha fáradt veteránjaink pihenni 
készülnek. Adjuk meg nekik nemcsak a pihe-
nési időt, hanem azt a lelki nyugodalmat, 
boldogságot és örömet is, hogy megnyugvással 
bocsássák át a vezetést, lássák és élvezzék, 
hogy méltó utódok kezébe került azon intéz-
mény, a miért annyit küzdöttek. 

De más okból is szükség van a gárdára 
Mert a kis magból máig nagy fa lett. A sok 
gonddal és fáradsággal szerzett Eötvös-alap 
és Tanítók Házai ügye s átalán a hazai 
tanítóság ügyei vezetése ma oly kiterjedt, 
o!y sok gondot és fáradságot igénylő, hogy 
azokba belecseppenni, azok ügyvitelébe bele-
találni magát oly könnyen senki sem tudhatja, 
nem is lehet. A még teljes jó erőben és 
egészségben levő P. S. és L. Y.-től kell el-
tanúlni a lelkesedést, a munkakedvet és a 
közügyért való harczot, őket kell már nap-nap 
után mindjobban segíteni s támogatni, s ha 
majd visszavonulnak, helyökbe állni. 

Ha a főváros és környéke, mint központ 
így gondolkozik s így is tesz, akkor nem lesz 
s nem is lehet aggodalom a továbbiakra, 
így lesz kedves a mi ünnepeltjeink további 
évfordulója is. 

(Torda-Szent-LászlóJ Borbély József. 

A tanév első teendői. 
Soraim kivált azon kartársaimhoz szólanak, 

kik első osztály vezetésével vannak megbízva. 
Az új tanulókkal az iskola, az iskolai életrend, 
fegyelem megismertetése, megkedveltetése annyi 
teendővel vár a tanítóra, azok módszeres 
keresztülvitele oly sok gondolkozni valót ad, 
hogy bátran állíthatjuk: tanév elején senki 
sincs úgy elfoglalva, mint az a tanító, a kinek 
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vállaira nehezedik a kezdő tanulók iskolai 
beszoktatása. 

E teendőket pedig gonddal, körültekintéssel 
kell elvégeznünk, különben az egész tanév 
folyamán mindegyre fönnakadunk későbbi teen-
dőkben s lépten-nyomon a nem-szoktatás, a 
be nem tanítás, a csak úgy gondolomra föl-
színesen végzett munka hátráltató következ-
ményeit kell tapasztalnunk. 

Érdekes volna e sokfelé ágazó teendőket 
úgy módszeres kidolgozásban vagy ráutalá-
sokban, utasításokban együtt látni. Kiváló 
becses lenne ez különösen kezdő kartársaim 
kezében; ehhez azonban nem elég egy-két czikk 
kerete. Egy külön kis füzet volna szükséges, 
hogy mindent a kivánt alakban mondhassunk 
el. E helyen csak mintegy emlékeztetőül 
soroljuk föl a teendőket s kinek-kinek tapasz-
talatára, buzgalmára bizzuk, sokszor a helyi 
körülményektől is függő mikénti keresztül-
vitelét, az iskolai élet egész terjedelmére ki-
ható módszeres tárgyalását. 

E teendők: 
A tanítványok — fiuk és leányok — el-

helyezése az iskolai padokban. Hogyan tör-
ténjék a padokba való bemenés, azokból a 
kijövés tanóra előtt, alatt és után? Miként 
kell ülni a tanórán, a szünet alatt, az írásnál, 
a rajzolásnál, az éneklésnél? Mi módon tör-
ténjék a padban való fölállás. A tanuló állása 
felelés közben, a fali táblánál, a számológép, 
valamely szemléltető tárgy, kép előtt. Hogyan 
legyen a tanulók együttes fölállása, leülése ? 

Á tanuló iskolai szerei. Ezek használata, 
megkímélése. A könyv lapjainak forgatása, 
táblájának beborítása. Irón-, palavessző-hegyzés, 
irótoll tisztántartása. A gummi, ennek haszná-
lata, megóvása a szennytől. Irón, toll hegyé-
nek megvédése. Magunk védelme, hogy ezek 
meg ne szúrjanak. A palatábla megóvása, 
tisztántartása, törlése. E szerek elhelyezése a 
padban, eltartásuk otthon. Kenyeret, ételneműt, 
játékszert stb. hozhatnak-e az iskolába. Ha 
igen, hova tegyék. Mikor ehetnek? Minden 
tárgyukat haza vigyék-e? 

Iskolai bútorok, szemléltető tárgyak és 
képek, eszközök megkímélése, használata. A 
ruhafogas. Kalapok,, kendők, felső ruhák, 
esőernyő elhelyezése az iskolában, kiosztásuk 
óra végén, hazamenés idején. 

Szemléltető tárgy, mutató - pálcza, kréta, 
szivacs, törlőrongy a gyermek kezében. 

Mit jelent a taps, a kopogtatás? 
Hogyan inti a tanító a fölállást, a leülést. 
Mi a teendő, midőn valakit nevén szólít a 

tanító ? A felelő leül, mihelyt a tanító mást 
szólít felelésre. A tanító kérdezésére mikor 
feleljen egy tanuló ? mikor az egész osztály ? 

Valakire rámutatás a tanórán, mit jelent ? 
Míg valakit kikérdezünk a tananyagból vagy 
valamely dolog felől, a többinek mi a teen-
dője? Hogyan történjék a tanító, tanítónő, 
iskolaszolga, iskola- és osztálytársak megszó-
lítása. ? (A tanítónő semmi esetre se szólíttassa 
magát „nagyságának", mint az Budapesten 
szokás! Szerk.) Miként jelentkezzék a tanuló, 
ha valami baja van, ha a kérdésre megfelelni 
akar? Ujjnyujtás. 

A tanulók teendői e vezényszavakra: Figye-
lem, gyermekek! Imádkozzunk! Énekeljünk! 

A tanórák közötti szünet. Az udvar. Játszás 
az udvaron. Hol játszanak a fiuk, hol a leányok. 
Egy-két társas-játék. Szabályok a játéknál. 
A tanulók magatartása, viselkedése játék 
közben. Az udvaron levő tárgyak megkímé-
lése. A nyitott kút kerülése. Mikor és hogyan 
történik a vízivás ? A szükségszékek hasz-
nálata. Fiuk, leányok helye. Áz iskola csenge-
tyüje. Mit jelent a tanóra előtti, szünet utáni 
csengetés ? Mi a teendő, ha ez megkondult ? 
Rend a szünetről való bemenésnél. 

Köszönés az iskolába érkezéskor, az innen 
menéskor. Köszönések a nap különböző ré-
szében, mikor valakivel találkozunk vagy vala-
kitől távozunk. A szülők, testvérek, háziak 
köszöntése a távozás és hazaérkezés alkal-
mával. A tanító és tanulótársak köszöntése. 
Hogyan történjék a fiuk kalaplevevése, ma-
gunk meghajtása. Köszönés az ajtónál a ki- és 
bemenet idején. Az ajtók betevése. Iskolát 
látogató idegenek köszöntése bejövet és ki-
menet alkalmával. 

Hány órára kell az iskolában megjelenni 
délelőtt és délután. Mely körülmény figyel-
mezteti erre a tanítványokat (Pl. toronyóra, 
harangozás). Vasárnapon föl kell jönni az isko-
lába vagy nem ? Ha igen, mikor legyen ez, 
ha nem, utasítás: menjenek templomba. Ott 
hol foglaljanak helyet, miként viseljék magukat. 
Miként mennek templomba az iskolából. 

Mikor mennek haza az iskolából délelőtt, 
délután. Miként vonulnak ki az iskolából. 
Menet és viselkedés as utczán. Mely nagyobb 
fiuk vagy leányok ügyelnek itt a kisebbekre. 
Az utcza mely részén menjenek. Szekér, állat-
csorda elől hogyan térjenek ki. Melyik pallón, 
hidon járjanak hazafelé vagy iskolába jövet. 
E helyen mely veszélyes körülményre ügyel-
jenek. 

Mely napon vagy délutánokon van iskola-
szünet. Ilyenkor s más alkalommal mi a 
teendő otthon. 

Egy-egy tanítás és evés előtti, tanítás és 
evés utáni, reggeli és estvéli rövid ima. Imád-
kozás otthon. Ima és ének idején tilos az 
iskolába való bejövés. 
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Miként megy végbe a tanulók számba-
vétele. Hogyan történik a hiányzók bejelen-
tése. Iskolából való elkéredzés. Elkésés, elma-
radás igazolása. 

Nem állítom, hogy mindent elősoroltam 
volna a legelső tennivalók közül. Ha ezekhez 
kartársaim is följegyeznek egyet-mást — sok-
szor a helyi körülmények által is fölvetett 
dolgokat — úgy teljes kópét fogják bírni a 
tanév legelső végzendőinek. 

('Kolozsvár.) Vásárhelyi Gyula. 

TANÍTÓK TANACSADÓ JA. 
A Tanítóit Tanácsadója cz. útmutató 

könyvet, melynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszerübben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f , 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f ) . 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendelhető meg szerkesztőségünkben. — 
N. Ó.-B. Keresk. érettségit tett s jelenleg 
m. kir. adótárnok nem léphet be előző vizs-
gálat nélkül a polgári iskolai tanítóképzőbe, 
hiszen oda középisk. érettségi biz. vagy tanítói 
oklevél kell alapfölvételül. — Cz. Gyula. 
Miután atyja sem maga nem lépett be az Eötvös-
alapba, sem más egyén nem szerezte meg 
számára a tagsági jogosultságot: ennélfogva 
ettől az intézménytől segítséget nem kaphat. 
Legalább ön lépne be 3 K. évi díjjal; hiszen 
ön is tanító. Hátha még hasznát is látja. Voltak 
már magas születésű egyének, kik bárói „pályán" 
kezdték, azután „letörtek" s írnoki munká-
val keresték kenyeröket. Ki tudja előre: nem 
szorúl-e még az Eötvös-alap támogatására? — 
Eperjesi iskolának. Tanszerekért a kir. tanf. 
útján a vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
folyamodjanak. — K. L. A „Hungária-Érte-
sítőt", mely teljesen a ministeri rendeletnek 
megfelelőleg van szerkesztve, Lampel Róbert 
(Wodiáner F. és fiai) kiadónál rendelhetik 
meg; ára 10 fillér. Levelező lapon kifejezett 
óhajtásra mutatványt ingyen küldenek. — 
M. J . Henrik. 1. Vidéki tanulók tanításdíja 
egészen vagy felerészben csak akkor illeti a 
tanítót, ha ezt részére díjlevele (fiz. föltétele) 
biztosítja. 2. Hitközségük elnöke az állam-
segélyre vonatkozó tudnivalókat a Tanítók 
Tanácsadója 146., 147., 148., 149., 150. lapján 
találja meg. Vegye ki e könyvet az iskola könyv-
tárából. — Kovács Ignácz. F. D. bizonyára el-
mulasztotta 1889-ben a tan. orsz. nyugdíj-inté-

zetbe fölvételért való folyamodvány beterjesz-
tését. E miatt szenved most családja, mivel a férj 
elhunytáig nem volt 10 évig tagja a nyugdíj-
intézetnek s így özvegye segélyben nem része-
sülhet. Ezt a mai szabályok szerint intézték 
így. A két kis gyermekét esetleg tanítói 
árvaházba fölveszik a szegénység igazolása 
esetén. Folyamodjanak ezért. Miután az özvegyi 
segély megtagadása teljesen szabályszerű, ennél-
fogva új kérelmezésnek nem lenne sikere. — 
J. Y. Tiirkös. Ha kötelességét jól teljesítette, 
nem hagyhatják 4 évig ideiglenes minősé-
gűnek. Forduljon a kir. tanfelügyelőséghez. — 
Szklenár Pál. Ha 182 koronával kevesebb 
tanítói díjazása lesz az új kántortanítói álláson, 
akkor nyugdíjigényét is ennyivel szállítják 
le. Ez a szabályos eljárás. — Nisnjik 
A. A névmagyarosításra vonatkozó eljárást 
megtalálja a Magyar Tanítók 1902-ik évi 
Naptárában, mely már megjelent s az Athe-
naeum kiadóhivatalában (Budapest, Kerepesi-
út 54. sz.) megrendelheti 1 koronáért. — Kr. 
József. Tegyen jelentést a kir. tanfelügye-
lőnek s ne engedjék, hogy az iskolaföntartó 
most, a másik tanító nyugdíjba menetelével, 
ne töltse be azt az állomást, hanem az összes 
tanulók tanítását az Ön nyakába sózza eddigi 
fizetéseért. — R. Kolozsvár. Miután Ön az 
orsz. nyugdíjintézeten kívül álló s a közokt. 
min. úr által önálló működésre jogosított 
tanítói nyugdíjintézmény keretébe tartozik, 
nincs értelme, hogy onnan kilépjen, még ha 
egyházi hatósága megengedné is, mert hiszen 
ott legalább annyi nyugdíjigényt kell részére 
biztosítani, mint a mennyit az orsz. tan. 
nyugdíjalap adna, ha ennek volna tagja. — 
W. M. IJékés. Ha törvénytelenül fosztották 
meg állásától, forduljon azonnal a közigazga-
tási bizottsághoz s kérje állásába való vissza-
helyezését. Legjobb volna, ha a kir. tanf. 
úrral személyesen értekezhetnék. — S. L. 
Bécs. A nőképzőegylet Zöldfa-u. intézetében 
benlakást kaphat az illető leány részére. 
Forduljon levélben az illető intézet igazgató-
ságához. — Gl. P. Ha a plébános úr az 
illető felekezeti iskolánál igazga'ó, akkor az 
ő aláirása is helyén van az iskolai bizonyít-
ványon. Az iskolaszék határozza meg: kell-e 
díjat szedni és mennyit a biz. kiállításaért? 
Egy és ugyanazon iskolaszéki területen az 
iskolaszék intézkedhetik a tanítók más-más 
osztályban való alkalmazása iránt; még pedig 
ha e miatt fizetésbeli különbözetek nem 
támadnak, egyszerűen czélszerűségi és méltá-
nyossági szempontok szerint szabadon rendel-
kezhetik. Magasabb fizetéssel szervezett állá-
sokra csak szabályszerű új választás alapján 
alkalmaz tanítókat. 
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„A' meg lesz idva." 
Furcsa egy czím, a mely abból az alkalom-

ból került tollam alá, liogy „fönt" is meg-
mozdultak az iszákosság ellen. Különben azt 
jelenti: megisszuk. 

A mi pedig „meg lesz idva", lehet sör, bor, 
pálinka. Ezek nélkül nem eshetik meg semmi, 
mert nem is gazda, a ki „ennyi, innya nem 
ád ölöget" s nem is ember, a ki nem szereti 
az itót (szeszt). 

Követ választás volt. A nemes eklézsia követ-
választó serege — mint afféle „szavazót" — 
engem is magával czipelt a választásra. 

Választás előtt már 2 héttel mindennap 
tökrészeg volt valamennyi, sőt mondhatnám: 
az egész falu. 

Elindulásunkkor mégis voltak irántam annyi 
kimélettel, hogy egy fehérnép-természetű (bor-
nemissza, a mi valóságos unikum) mellé ül-
tettek. 

A lelkesült (jobban: borosult és pálinkásult) 
tömeg, mire a szavazat - szedő - bizottság elé 
került, a saját nevére is alig emlékezeit. 

„Ügyünk" diadalra jutott s nagy lett a 
„nagyságos követ úr" öröme, hogy a „fér-
gese" kihullt s az ő emberei maradtak a 
rostában — jól bepáczolt búzaként. 

Nem is volt hálátlan azután sem. Húsz 
forintot nyomott az én hiveim kortese mar-
kába, hogy tegyenek vele, a mit akarnak. 

Fúrta az oldalamat a dolog. 
Az eklézsia éppen akkor építtetett imaházat. 

De biz az belül jó kopasz volt a padok 
leszámításával. Még esak egy énekes-könyvre 
sem volt a gyülekezetnek. Az éneklés meg 
pláne könyöJcszóra (hangszer nélkül) ment. 

Jó ideig tusakodtam magamban: szóljak, ne 
szóljak ? 

Egyszer aztán a mellettem valóval (a bor-
nemisszával) közöltem gondolatomat mégis. 

Helyeselte, elfogadta. 
Jó jel! Vérszemet kaptam. Rajta, a többi-

vel is! 
Szépen, körmönfontan kerülgetve a dolgot 

s magyarázva folyton, kisütöttem, mit akarok: 
azt a kapott 20 forintot fordítsuk nemes 
czélra, harmoniumot veszünk és annak az árá-
hoz csatoljuk. 

Bár ne szóltam volna. 

Következett egy általános zsivaj — a szesz 
iránti szomjúság dühe — s, a kocsisunk fele-
lete, ki is hátrafordulva, imigyen mondta ki 
a szentesített határozatot: „A" meg lesz idva!" 

Es úgy lőn. 
* 

A magyarnak ősi szokása a „magnum 
áldomás." 

Ha nincs rá ok, keres. 
M. gazda szép kis birtokot örökölt atyjától. 

Mikor az örökségbe beleállt, tiszta volt az 
adósságtól és gyermektelen. Ma 4 gyermek 
atyja és vagy 6000 forint adósság tulajdonosa, 
hogy nincs tulajdonkép semmije. 

Mi tette ily adóssá? A „magnum áldomás." 
Ha nem volt rá ok, keresett. 
Egyszer is a többek között történt a követ-

kező eset. 
Már vagy 2 hétig kihúzta és nem ivott 

még reggelre sem pálinkát. Örült is a fele-
sége, mert ha M. gazda arcza kékes volt, 
bizony a szegény asszony háta is megkékült 
a gyermekekével együtt. 

Hanem az ördög nem alszik. M. odavetődött 
a korcsmához, a hova éppen akkor -került B. 
gazda is. 

Kivülről nézték a korcsmát. 
„Ej komám, de jó volna egy áldomás!..." 
„Ejnye de egyet gondoltunk" — mondja B. 
„Tudod mit? Vedd meg az ökreimet" — 

mondja M. 
Megkezdték az alkut látatlanban (persze 

ismerték egymást ökröstől, mindenestől). 
A parolázásra kimegy a korcsmárosné. 
„No, mit csinálnak?" 
„Alkuszunk a M. komám ökreire." 
„Hát jöjjenek be, ottben jobban meg tudnak 

alkudni." 
Bementek. Megalkudtak s megkezdték a/, 

áldó más-ivást. 
„Igyuk meg mindet" — hangzott közbe-

közbe B. gazda szava... 
Ügy másnap reggel felé B. menni akart az 

ökrökért, de pénze nem volt. 
„Tudod mit, komám ? — mondja M. —• ne 

fizesd ki, megveszem az ökröket most meg 
én tetőled. Ha neked megéri, nekem is megéri." 

„Jól van." Megalkudtak újra, M. vissza-
alkudta ökreit; megkezdték az ivást újra s jót 
nevettek rája. 

Segített a korcsmárosné is nevetni. 
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Mint afféle jól sikerült „viczcznek." 
* 

A napokban a szomszédban majdnem nagy 
szerencsétlenség történt. 

A csordást a bika kétszer a levegőbe röpí-
tette s jól megagyabugyálta. Mégis bevánszor-
gott saját lábán szobájába. 

Hamar lehúzták ruháit s látván a zuzódá-
sokat, rögtön készen volt a reczept. 2 deczi 
pálinka segít, avval kell bedörzsölni a sebeket. 

Valahogy neszét vettem a dolognak s épp 
akkor értem oda, mikorra a „snapsz" is meg-
érkezett. 

Csaknem megorroltak, hogy hideg-vizes 
ruhát kértem a zuzódásokra és a pálinkát 
félretétettem. Csak akkor kezdett vidulni a 
beteg ábrázata, mikor a „drága ital" haszná-
latát másnap reggelre halasztattam. Sőt még 
örült is, hogy nem kell a sebre pazarolni, 
hanem a gyomorba mehet s meg volt szentül 
győződve, hogy így jobban is használ. 

* 

Szóval, a pálinka fogy s virágzik a korcsma. 
Ezt szesz-éhes gyomrával észrevette M. 

gazda is, kiről előbb volt szó. Roncsolt gaz-
dasága bomlik, pusztul, „segít" hát rajta. 

Jól jövedelmez a korcsma. 
Nem túlságos sok biztatással, neki ugratja 

a községet: építsenek új korcsmát. Beszél 
mindenkinek busás jövedelemről s számít, 
krétán hatalmas plus numerusokat. 

Telket szépet, jót, egészségeset a korcsmá-
hoz rögtön ajánlanak, pénzt is az építéshez s 
ha a szolgabíró — áldassék érette neve — 
az italmérési engedélyt meg nem tagadja, 
„virul" ma az „új" korcsma. 

Mert azalatt míg M. gazda boldogító esz-
méjéért szembe szállt még a főszolgabíróval 
is: az összes italmérési jogot kivette az 
alispántól a korcsmárosné. 

A faluvégen elhagyatottságban áll az iskola. 
Nedves a talaja, rozoga az egész épület. 
Iskolaépítésre nincs pénz, nincs telek, még 
csak tejüvegre sem kerül, hogy a szomszédos 
bikaistálló udvarát látatlanná tegyék az isko-
lából az iskolás-gyermekek előtt, ha anyaálla-
tot vezetnek a bikához. 

Jól mondják, hogy a pálinka kiöli a szemé-
rem-érzetet s az erkölcsösséget. 

* 

És mi tanítók mit tehetünk a „pálinka" 
ellen ? 

Igen keveset s azt is csak az iskolában. 
Sőt ha iskolás-gyermeknek bűnül rójuk föl a 
bepálinkázást, borozást stb. a szülő saját szabad 
akaratát látja megtámadva a tanító által. 

Alig egy-két hónapja történt. 

Részegen ment a gyerek iskolába s ott 
szemtelenkedett. 

A tanító hazaküldte, de a gyermek nem 
ment. 

A tanító vezetni akarta, a gyermek meg-
kötötte magát s dulakodás támadt, melyben a 
gyermek a fejét belevágta valamibe. 

Ment a szülő orvosi leletért, meg is kapta 
s a tanítót — csak éppen az Isten őrizte — 
hogy el nem marasztalták. 

* 

Valami szabályrendeletünk is van arról, 
hogy a gyermekeknek a korcsmába menni, 
nyilvános mulatságokon részt venni tilos. 

Ki is hirdették dobszóval, alá is írta az 
elismervényt a tudomásvételről a bíró. Hanem 
azért búcsúkor egész éjjel vele mulatott a 
bíróval saját iskolás-leánya s ha más nem 
tánczoltatta a leányt, a bíró maga járt jó 
példával elől. 

* 
Egyik évben olvastam valamelyik lapból, 

hogy egy lelkész föleskette híveit, hogy szeszt, 
szeszes italt csakis orvosi rendeletre s vallásos 
szertartásnál használnak. 

A vége az lett, hogy a regále-bérlő be-
perelte. 

Csak azon csodálkozom, hogy még az 
„ Antibibin "-t hirdető patyikusokat is be nem 
perelik a bérlők 

* 

Közbe kell itt lépni a társadalom mellett 
az államhatalomnak is és pedig nagy erővel. 

Adja Isten, hogy a „fönt" megindult moz-
galom vége ne „magnum áldomás" legyen, 
mert akkor ide lent tovább is él a „sudri" 
(fonóház végeztével tartott orgia) s jól meg-
jegyezzük, hogy a „hal is a fejétől szagosul." 

Talán szép is lesz az eredmény, a mit abból 
gyanítok, hogy a „borfészek" és „pálinka-
kozán" (kazán) tanítókat gyűlöli a nép. 

De segítséget kérünk minél előbb minden-
kitől ! 

(Pálfa.) Sztrókay Lajos. 

IRODALOM. 
Megjelentek: A Nagy Képes Világtörténet 

128., 129. és 130. füzetei. Egy-egvkötet ára díszes 
félbőrkötésben 16 korona; füzetenkint is kap-
ható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy 
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
írod. Int. Rt. Budapest, VHI., Üllői út 18. 
sz.) s minden hazai könyvkereskedés útján. — 
Családi nevelés. Jellemképző oktatás beszélge 

j tésekben és példákban. Ir ta: , Csiky Lajos 
- debreczeni theol. akad. tanár. Ara 2 K. Bu-
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dapest, ifj. Nágel Ottó bizománya. — Rész-
letek a magyar szabadságharca történetéből. 
Párbeszédben előadva márczius 15.-iki iskolai 
ünnepélyre. Irta Eszenyi Sándor. Kiadja a 
Biharmegyei Tanítóegyesület. Ara 20 fillér. 
Jövedelmét a Tanítók Otthona javára fordítják. 
Nagyvárad, Hönig J. könyvnyomdájából. Eme 
műveeske megírására szerzőt, ki nagyváradi 
nyug. tanító, az ösztönözte, hogy egy tanító-
társa trilógiává sorozta össze tavaly az Eszenyi 
S. néhány apróbb költeményét s márczius 
15.-iki iskolai ünnepen kedvező hatással adták 
elő tanítványai. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Sternád Cornélia oki. óvónőt a 

pomázi II-ik számú áll. óvodához óvónővé; 
báró Pongrácz Júlia oki. tanítónőt a török-
bálinti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szűcs 
Jenő oki. tanítót a magyar-fenesi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Takó Antal, Auer Mihály, 
Michels Sándor és Racsov Vilma oki. tanítókat, 
ill. tanítónőt a torontál-szée.-ánvi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Bányai 
Lajos oki. tanítót a bágyoni áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Krempászky Rezső oki. tanítót 
a felső-gagyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Sostarics Elek oki. tanítót a horvát-liásosi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Molnár Erzsébet 
oki. tanítónőt a szász-zsombori áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé; Lehotzky Anna oki. tanítónőt a 
turócz-szt mártoni áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Székely János oki. tanítót a kolozs-
gyalai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Mittner 
Margit oki. tanítónőt, a mohai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Maszarovics József és Ajtay 
Margit oki. tanítót, ill. tanítónőt a somos-
ujfalui áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Jager László oki. tanítót az uj-
bessenyői áll. el. isk.-hoz; Márton János oki. 
tanítót a viczei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Somogyi Nándor és Jelitz Regina oki. tanítót, 
illetve tanítónőt a bátyúi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Benedek Vilma 
oki. tanítónőt az orosz-komorócsi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Kába Katalin oki. 
tanítónőt a magyar-bikali áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; ifj. Keresztes János oki. tanítót 
a szász-dányai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Hollinger János, Massong Venczel, Schmidt 
Antal és Dánielisz Ilona oki. tanítókat, illetve 
tanítónőt a katalinfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, illetve tanítónővé és Hollinger 
Jánost az igazgatói teendők ellátásával meg-
bízta; Szonrál János oki. tanítót a mádi áll. 

el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Buruttya Mihály 
oki. tanítót a dubi-i áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Tamássy Erzsébet oki. tanítónőt a 
nagy- bózsvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kéméndi Ernő oki. tanítót a székely-kevei áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Mozsáry Mihály 
oki. tanítót a gyertyán fai áll. el. népisk. hoz 
r. tanítóvá; Griintherné-Móricz Berta oki. ta-
nítónőt a szilágynagyfalui áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Csighy Sándor oki. tanítót az 
algyógyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá és az 
igazg. teendők ellátásával megbízta; Telek 
István és Késői Mária oki. tanító, illetve ta-
nítónőt a nagy-sinki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Kollárov Pál, 
Mikics Sándor oki. tanítókat, Mockler Valéria 
és Alimpits Darinka oki. tanítónőket az 
oppovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve 
tanítónőkké. 

Áthelyezte: Teleky Mihály magyar-fenesi 
áll. el. isk. tanítót a bádoki áll. el. isk.-hoz ; 
özv. Griczy Józsefné gizellafalvi áll. el. isk. 
tanítónőt az uj-bessenyői áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Farkas Sándor szász-zsombori 
áll. el. isk. tanítót a viczei áll. el. isk.-hoz; 
Hajdú Szilveszter székely-kevei áll. el. isk. 
tanítót a charlottenburgi, Szabadka Gyula 
buchbergi áll. el. isk. tanítót a székelv-kevei 
és Mischel János székely-kevei áll. el. isk. 
tanítót a buchb&rgi áll. el. isk.-hoz jelen minő-

: ségükben és a székely-kevei áll. el. isk. nál az 
i igazga'ói teendők ellátásával Szabadka Gyulát 

bízta meg; Blahunka János puczói áll. el. isk. 
tanítót a bjelipotoki áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Székely Lehel alvinczi és Csiki 
Károly ó-radnai áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen ; Biró Gizella m. bikali áll. el. isk. 
tanítónőt a türei áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Kercsedi Árpád szász-dányai áll. el. 
isk. tanítót a rákosdi áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Lehotzky Ilona turócz-szt.-már-
toni áll. el. isk. tanítónőt a zalaegerszegi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Sesztay Emil bács-
gyurgyevói és Juga László szacsali áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Vincze Berta orosz-
komoróczi áll. el.iskolai tanítónőt a radvánczi és 

| Schőbel Adél radvánczi áll. el. isk. tanítónőt a 
i sztrajnyáni áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben. 

Nyugdíjat utalványozott: Kovács Lajos 
karczagi munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 520 koronát; Popovics Flórián békési gör. 
kel. tanító részére évi 1120 koronát; Rosenberg 
Ármin módosi munkaképtelen izr. tanító ré-
szére évi 680 koronát; Pungor Ferencz herényi 
róm. kath. el. isk. tanító részére évi 820 ko-
ronát; Podhradszky György dunaegyházi munka-
képtelen ág. h. ev. tanító részére évi 840 ko-
ronát; Fülőpp István csákányi elaggott róm. 
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kath. tanító részére évi 780 koronát; Szabó 
József szarvasi munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére évi 560 koronát; Hahn Dávid 
Simon pozsonyi orth. izr. el. isk. tanító részére 
évi 1220 koronát; Szilágyi Mór orosházi 
munkaképtelen izr. tanító részére évi 1120 
koronát; Endre József zimánd uj falui közs. 
tanító részére évi 740 koronát; Dászkál János 
erdőhegyi munkaképtelen g. kel tanító részére 
évi 500 koronát; Fejes József pető-szinvei 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 440 
koronát; Buszu György gergelyfajai munka-
képtelen g. kath. tanító részére évi 360 ko-
ronát; Grolea (Gólya) János vidrátszegi munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 340 koronát; 
Varga Soma miskolczi munkaképtelen ev. ref. 
tanító részére évi 1160 koronát; Marinké 
János felső-volyai munkaképtelen ág. hitv. ev. 
tanító részére évi 500 koronát; Kontsagh 
Sándor lövétei róm. kath. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 760 koronát; Lestyán 
Dénes kápolnás-oláhtalvi róm. katii. munka-
képtelen el. isk. tanító részére évi 620 koronát; 
Moldován Gyula tétéi munkaképtelen g. kel. 
tanító részére évi 320 koronát; Betzler Borbála 
torontál- szécsányi munkaképtelen közs. tanítónő 
részére évi 580 koronát; Sípos József bethfalvi 
munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító részére 
évi 640 koronát; Hainka Yenczel istvánföldi 
munkaképtelen áll. el. isk. tanító részére évi 
1220 koronát; Szijj Elek rákosdi munkakép-
telen áll. el. isk. tanító részére évi 1220 ko-
ronát ; Sztrakotay Alajos czigeli el. isk. r. kath. 
tanítónak évi 640 koronát; Moravek Elemér 
kurticsi munkaképtelen közs. tanítónak évi 
800 koronát; Szabó Amália makói munka-
képtelen közs. óvónőnek évi 340 koronát; 
Bleier Jakab ráczalmási munkaképtelen izr. 
tanítónak évi 620 koronát; Büdösíts János 
párndorfi munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 1308 koronát; Buding Adolf billédi 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 780 koro-
nát; S^ávics Pál nevriccsai munkaképtelen 
g. kath. tanítónak évi 500 koronát; Farkas 
János kisújszállási munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 940 koronát; Horváth János 
bengei munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
500 koronát; Tököli Endre körösmezei munka-
képtelen g. k. el. isk. tanítónak évi 660 ko-
ronát; Petrik Ávrám keeskedágai munkakép-
telen g. kel. tanítónak évi 580 koronát; 
Priboy Ferencz ó-dombovári munkaképtelen 
r. k. tanítónak évi 540 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
e l rendel te : néh. Jurán Ferencz volt laczkovai 
róm. kath. tanító Vilmos és Adalberta nevű 
árváinak a kecskemétibe; néh. Gémessy Miklós 
galgóczi volt áll. polg. isk. tanító Jenő, 

Piroska, Aurél és Éva nevű árváinak a 
kecskemétibe; néh. Bilik István volt mendei 
róm. kath. tanító Francziska nevű árvájának 
a kecskemétibe; Mészáros Ferencz cseren-
csóczi volt róm. kath. el. isk. tanító Károly 
nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Pajkoss 
Lajos volt cserépfalvi ev. ref. tanító Gyula 
nevű árvájának a debreczenibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• Az ungi ev. reform, tanítóegyesület 

XII. évi rendes közgyűlését Ungvárt tartotta 
a rendes tagok teljes számú jelenlétében. Az 
évi jelentésből fénjesen tűnik ki a köröknek 

j odaadó, szorgalmas munkássága. Értekezés 
tartatott: az egyesületi élet fejlesztése és 
reformjáról s a magyarhoni selyem- és gyü-
mölcs-termelés hasznosságáról. Miskolcztól-
Dobsináig czímmel a 10 tagból álló társaság 
tanulmányútja olvastatott föl. Az egyesületi 
énekkart szervezték. Örömmel jelezi tudó-
sítónk, hogy az egyesület mindenik tagja 
fogyasztja s többnyire rendelteti is gyufánkat 
és nagyon csekély kivétellel rendes tagjai az 
Eötvös-alapnak évenkinti befizetés, illetve 
részesjegyek megváltása által. A jelen alka-
lommal 8 tag fizette be részesjegyének évi 
első díját. 

£ Á f. zempléni ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület f. hó 26.-án Gálszécsen 
tartotta meg tisztújítással egybekötött évi 
rendes közgyűlését. A tisztikar következőleg 
alakíttatott meg: Lelkészi elnök lett Pé'er 
Mihály gálszécsi lelkész, világi elnök Dókus 
László, tanítói alelnök Várady Pál deregnyői, 
főjegyző Ónody Miklós málezai, aljegyző Ken-
decsy Pál abarai, pénztárnok Molnár István 
bodzás-ujlaki, választmányi tag Missák Péter 
gálszécsi és Sallay Simon lasztóczi tanítók. 
Lelkészi elnök megnyitó beszédében, különösen 
a tanítók önművelését, az egyesületben való 
buzgó munkálkodást, az egyesületi élet föl-
virágoztatását, az egyesület alapszabályainak 
korszerű módosítását, továbbá az ismeretek 
mellett az egyháziasságot s a vallás-erkölcsi 
nevelést hangsúlyozta. A közgyűlés tanács-
kozásainak legfontosabb része volt a nyugdíj-
revízió ügyében való állásfoglalás. Kimondották, 
hogy a kántori fizetésnek, melyért terhes 
szolgálatot teljesítenek, a tanítói jövedelembe 
beszámítása, a nyugdíjnál az ev. ref. tanítókra 
sérelmes. Lépéseket tesznek, hogy a kántor-
tanítói fizetésből a kántori teljesen elkülönít-
tessék, a kántori vonassék az egyház rendel-
kezése alá, az így megmaradt tanítói fizetést 
egészítse ki az állam a törvényes minimumra 
s ezen fizetést számítsák be a nyugdíjalapnál. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Wlassics Gyula vallás- és közok-

tatásügyi m. kir. minister a következő táviratot 
intézte Lakits Vendelhez, mint az Orsz. Biz. 
elnökéhez: „Őszinte, hálás örömmel fogadom 
el a Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
ságának örökös tiszteletbeli tagságát s elnök 
úrnak erről szóló beeses értesítését nagyon 
köszönöm. Wlassics." 

— Világ folyása. Nyugtalanító hírek jönnek 
Keletről. Szerbiában, Bulgáriában, Romániában 
Maczedóniában mind erősebb lesz az orosz 
propaganda pánszláv jelszavak alatt. Orosz-
ország Besszarábiában összevonja csapatait s 
a Pruth mentén máris száznyolczvanezer em-
bert összpontosított. Ez Berlinben is, Bécsben 
is kínos föltűnést keltett. — A kínaiaknak 
Csun herezeg vezetésével tudvalevőleg engesz-
telő küldöttséget kellett Berlinbe küldeniök, 
melynek föladata az volt, hogy a német császárt 
Ketteler nagykövet meggyilkolásáért meg-
kövesse. A küldöttség el is jutott Bázelig, 
de ott megrekedt, állítólag etikett-kérdések 
miatt s lapunk zártakor még nem is indult 
el. — A délafrikai Fokgyarmaiban mind-
inkább terjed a fölkelés, úgy hogy Fokváros-
ban legközelebb kihirdetik az ostromállapotot. 
Az előnyomuló búrokhoz ezrével csatlakoznak 
a gyarmat hollandusai. 

— A magyar országgyűlés feloszlatása 
— a lapunk zártakor közölt hir szerint — 
f. évi szeptember 9-én fog megtörténni. 

— Ajánlás az Eötvös-alap ügyében. Szat-
mármegye kir. tanfelügyelője, Kováts Béla kir. 
tanácsos meleghangú fölszólítást küldött a 
megyebeli tanítósághoz az Eötvös-alap és a j 
Tanítók Házai támogatása érdekében. Kör-
leveléből közöljük a következőket: „Ismeretes 
tanító úr előtt, hogy az „Eötvös-alap országos 
tanítói segélyegyesület" 26 évi fönnállása óta 
mily sok, megbecsülhetetlen jótéteményt gya-
korolt tagjainak s azok özvegyei, árvái és 
tanuló gyermekeinek segélyezésével. Ezen czí-
meken csupán a mult évben 28.000 korona 
értékű segélyt nyújtott. Az általa megindított 
s ma már országossá vált mozgalom eredmé-
nyeként az országgyűlés a mult évben egy 
millió korona államsegélyt szavazott meg, 
melyből Budapestén már megnyílt a „Ferencz 
József Tanítók Háza" és a jövő évben Kolozs-
váron is fog egy hasonló intézet fölállíttatni. 
Ezek által az Eötvös-alap még fokozottabb 
mértékben nyújthat most már támogatást tag-
jainak úgy, hogy a tanítók felsőbb tanintéze-
tekben tanuló gyermekei a „Tanítók Házá"-ban 

lakást, élelmezést és nevelői gondozást nyernek. 
Meg vagyok győződve a felöl, hogy tanító úr 
már eddig is híve volt elvileg ez intézmény-
nek s csupán a megyei tanítóság tömegesebb 
belépéseig halasztotta el a belépésre irányai ó 
elhalasztását. Igaz jóakarattal szólítom föl 
azért tanító urat, hogy önmaga és családja 
iránti érdekből az egyesületbe belépni s a 
mellékelt belépési nyilatkozatot aláírva Kótai 
Lajos tan.-egyesületi elnök úrnak Szatmárra 
elküldeni szíveskedjék. Bemélem, hogy tanító 
úr örömmel fog eleget tenni jóakaratú föl-
hívásomnak s nem lesz e vármegyének egyet-
len tanítója sem, ki e jótékony egyesület 
áldásait ne igyekeznék a maga, övéi vagy 
segélyre szorult kartársai javára biztosítani. 
Az évi rendes tagsági díj 3 korona, melyből 
a helyi gyűjtőbizottság 1—1 koronát jogosítva 
lesz egy szatmármegyei internátus czéljaira 
visszatartani. Az évi tagsági díj helyett 50 
koronás részesjegyet lehet váltani." 

— Rövid hirek. A Csanádmegye Alt. 
Tanítóegyesület folyó hó 2. és 3. napján tar-
totta XXX. r. évi közgyűlését, melyen lapun-
kat f. szerkesztőnk képviselte. A tudósítást 
lapnnk jövő számának „Egyes, élet" cz. rova-
tában közöljük. — A Tanítók Háza kénes- és 
szalon-gyufáját Steiner Sándor szentmárfcon-
kátai kereskedő Barna Károly ev. ref. tanító 
közbenjárására meghozatta és árusítja. — 
Gyűlések. A zólyommegyei általános tanító-
egyesület f. é. szeptember hó 9.-én d. e. 10 
órakor Beszterczebányán, a megyeház díszter-
mében XXXI-ik közgyűlését tartja. A liptó-
megyei róm, kath. tanítóegyesület s ennek 
testvéregyesülete a liptómegyei róm. kath. 
tanítók özvegyeinek s árváinak gyámegyesii-
lete f. évi szeptember hó 12.-én délelőtti 10 
órakor a fenyőházai róm. kath. népiskolában 
együttes rendes közgyűlését tartja. Az érmel-
léki ev. ref. tanítóegyesület őszi rendes köz-
gyűlését szept. hó 9.-én délelőtt Székelyhidon 
tartja meg. 

— Halálozás. Hrupcsó Sámuel, gyöngyös-
patai r. kath. tanító, folyó évi augusztus hó 
31-én, életének 37.-ik, boldog házasságának 
14.-ik évében elhunyt. Áldás emlékére! 

Tarta lom : Népiskoláink egészségügye. Éles 
Károly. — Népnevelésünk fejlődésének új iránya. 
Végli István. — Az irtaolvasás új tanmódja. Láng 
Mihály. — A tanítói egyesületek reformja. I. Brózsik 
Pál. II. Kádár Mihály. — Visszapillantás. Borbély 
József. — A tanév első teendői. Vásárhelyi Gyula. — 
Tanítók Tanácsadója. — Szünóra : ,,A' meg lesz 
idva." Sztrókay Lajos. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Egyesületi élet. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.- egyetemi könyvnyomdában. 
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^10.819^ szám 
ikt. 1901. 

Pályázati hirdetmény. 
A B a d v á n y községben levő zólyomvármegyei 

árvaháznál egy, 800 korona fizetéssel, az intézetben 
való természetbeni lakással és ellátással javadalma-
zott másod-tanítói állás az 1901/1902. tanév elejétől 
üresedésbe jővén, ezen állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Mindazok, kik ezen állásra pályázni kivánnak, 
tartoznak folyó évi szeptember hó 25-ig hozzám 
benyújtandó kérvényeikben tanítói képesítésüket s 
eddigi szolgálatukat hiteles okmányokkal igazolni. 

Beszterczebányán, 1901. évi augusztus hó 27-én. 
(90/h—I—1) Alispán. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A rafniki róm. kath. plébániához tartozó Vodnik 

fiók községben egy önálló kántortanítói állás betöl-
tendő. Javadalmazás: 600 korona, irodaátalány 21 
korona, stóla 20 korona. 40 km. bükkfa, melyből 
az iskola is fűtendö, 2 lánez kaszáló és 300 (71° házi-
kert ; 2 szoba, éléskamra s konyhából álló lakás és 
gazdasági épület. Tannyelv: magyar-horvát-illyr. 
Pályázhatnak bármily szláv nyelvű tanítók. A kér-
vények Raschel Antal iskolaszéki elnöknél 1901 
szeptember 8-ig nyújtandók be. Rafnik, Krassó-
Szörényvármegye, u. p. Dognáeska. (1356—II—2) 

Érettségitől visszalépett fiatal ember tanítói állást 
keres. Ajánlatok: Ströbl czím alatt Komárváros, 
Zalamegye. (1316—III—3) 

A g lozsáni (Bács-Bodrogm.) ág. ev. egyház kán-
tortanítót keres. Kötelessége a reábízandó osztályok 
vezetése s minden harmadik héten a kántori teendők 
végzése. Tannyelv : tót. Fizetése 926 korona készpénz 
előleges havi vagy negyedévi részletekben, 7 méter 
keményfa, 12 fuvar, kétszobás új lakás kerttel s 
melléképületekkel, végül az offertorium és stóla 
'/» része. Az okmányok folyó évi szept. 10-ig az 
alulírt iskolaszéki elnökséghez küldendők. Dedinszky 
János, lelkész. (1326—III—3) 

Kivadári (Somogymegye, u. p. Nagy-Atád) meg-
üresedett róm. kath. tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Évi készpénzfizetése az uradalomtól 600 
korona, beiratási díj 200 korona, ismétlősök után 
40 korona, külön bútorozott szoba ágybéli nélkül, 
tűzifa elég. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Megválasztott helyét azonnal köteles elfoglalni. 
Hertelendy József, iskolaszéki tag. (1363—III—3) 

Pozsony-Besz terczén a róm. kath. tót-magyar-
nyelvű népiskolában pályázat tűzetik ki. Tanítói 
dí j : az államsegélylyel együtt nyolczszáz korona. 
Lakás: egy szoba. A tanterem fűtésére 56 korona. 
Temetkezési segédkezésért mellékjövedelem. Köteles 
egy osztályt önállóan tanítani és az ismétlősöket is 
oktatni. Az állomás szeptember hó 15-én foglalandó 
el. Orgonálni tudó férfitanító előnyben részesül. 
A folyamodványok és bizonyítványi másolatok a 
pozsony-beszterczei iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(1427-11—2) 
A makói ág. hitv. evangelikus kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Kötelesség: az elemi 
iskola tanítása; istentiszteleteknél orgonakisérettel 
az ének vezetése, jegyzői teendők teljesítése. Java-
dalmazás : 610 korona készpénz, stóla. Háromszobás 
lakás mellékhelyiségekkel; négy öl tűzifa; udvar, 
kert használata. Ha az ismétlősöket tanítja, kap: 
160 koronát. Államsegély kérve. Folyamodványok 
Makóra (Csanádmegye) Draskóozy Ede ev. lelkészhez 
szeptember 15.-ig küldendők. (1372—II—2) 

A sonkádi ev. ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetés terményekben állami 
kiegészítéssel 800 korona. Ezenfelül a községben levő 
hitelszövetkezet könyvelőségeért, ha a jelentkező 
vezetni hajlandó és képes, 400 korona. Pályázati 
határidő szeptember 8. U. p. Kölese. Kocsis József, 
ev. ref. lelkész. (1374—III—3) 

Hragyi s tyán (Nógrádm.) ág. ev. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: pénzben és 
terményekben meghaladja az 1000 koronát. Tan-
nyelv : tót, magyar. Az okleveles pályázók folya-
modványukat szept. hó 15-ig alulirotthoz küldjék 
be. Uhorszka, u. p. Rónya. Svehla János, ev. lelkész. 

(1422—II—2) 
Tatárfalvai ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetése: 900 korona pénz,ebből742korona 
államsegély, ti-ztességes lakás házikerttel. Okleveles 
tanító, tanítónő és óvónők is pályázhatnak. Pályáza-
tok szeptember 20.-ig Tatárfalvára lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (Szatmármegye.) Pósta Csengeri. 

(1445—II—2) 
A kövi- i (Gömör) evang. egyház kántortanítói 

állásra pályázatot hirdet. Javadalom: egyházi pénz-
tárból 566; községi pénztárból 200; kertek, rét, 
földek átlagos jövedelme 173; idegen illetőségű 
tankötelesektől átlag 32; stóla, egyéb és offerto-
rium 80 ; tűzifa negyven méter 120. Összesen 
1171 korona és tisztességes lakás. Kötelessége: 
alsó három elemi osztály vezetése, hetenkint föl-
váltva a kántori functió, fölváltva az ismétlősök 
tanítása. Tannyelv: magyar-tót. A pályázatok szept. 
12-ig alulirotthoz beterjesztendők. Petrenkó János, 
evang. lelkész, iskolaszéki elnök. (1400—II—2) 

Népiskolai tanítót (esetleg tanítónőt) keresünk 
azonnali belépésre vagyis az 1901/2. tanév kezdetére 
selypi gyári iskolánk részére. Fizetés: havi 100 
korona, egy bútorozott szobából álló szabad lakás 
és kiszolgálás, továbbá fűtés és világítás; útiköltség-
megtérítés. Pályázók, kik magyar anyanyelvükön 
kívül a német és tót (cseh) nyelvet is bírják és a 
népiskola hat osztályának tantárgyait, valamint 
éneket, tornát, rajzot és női kézimunkát taníthatnak, 
intézzék oklevelük és egyéb bizonyítványaik másola-
taival, valamint arczképükkel fölszerelt folyamodá-
saikat azonnal a „Selypi Czukorgy ár-Részvénytársa-
ság" gyárvezetőségéhez Selyp (Nógrádmegye). 

(1436-11—2) 
A Karczag rendezett tanácsú város által terve-

zett polgári leányiskola igazgató-tanítói állásra 
ezennel pályázatot hirdetek s az ezen évi 1700 kor. 
készpénzfizetés és szabad lakással javadalmazott 
állást elnyerni óhajtó — bármelyik szakcsoportból 
képesített — okleveles polgári leányiskolái tanító-
nőket fölhívom, hogy eddigi működésüket igazoló 
okmányaikkal és oklevéllel fölszerelt pályázati 
kérvényeiket hozzám 1901. évi augusztus hó 30-ig 
föltétlenül nyújtsák be. A választás határideje 
később fog megállapíttatni; a megválasztandó igaz-
gató-tanítónői állás 1901. évi szeptember 15-én lesz 
köteles elfogadni. Karczag, 1901 augusztus 13. 
Tassy Géza, polgármester, községi iskolaszéki elnök. 

(1389—II—2) 
Cservenka ág. hitv. evang. hitközsége sürgősen 

keres segédtanítót az I-ső leányosztályhoz. Fizetés: 
évi 600 korona és 100 korona lakbér. Kötelessége: 
a gazd. ismétlő-iskolában is tanítani díjazás nélkül. 
Az állomás legkésőbb október 1-én foglalandó el. 
Kérvények az ev. lelkészi hivatalhoz terjesztendők be. 

(1471 —II—2) 
A Néptanítók Lapja 33-ik számában közölt puszta-

földvári (Békésm.) segédtanítói állásra vonatkozó 
pályázat megnyittatik. Kérvények lürgösen alul-
írthoz küldendők. Bolla István, elnök. 

(1475—II—2) 
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Pályázat a petneházai ev. ref. egyházban ürese-
désben lévő kántortanítói állásra. Fizetése állam-
segélylyel együtt 400 frt s két szobából álló lakás. 
Pályázati határidő szeptember 10. Csak kifogástalan 
erkölcsű, okleveles tanítók pályázhatnak. Pályázati 
kérvény az iskolaszék gondnokságához adandó be. 
Sipos Emil, az iskolaszék gondnoka. (1454—II—2) 

Róm. kath. képezdevégzett tanító, ki jó ered-
ménynyel működött és a kántoriakat önállóan végzi, 
állást keres. Czím : Tanító, Galambok (Zalam.) 

(1473-11—2) 
Szanyban (Sopron) a róm. kath. iskolánál egy 

osztálytanítói állás van üresedésben. Okleveles tanító 
fizetése: 800 korona, bútorozott szoba, takarítással, 
fűtéssel. Oklevéllel fölszerelt kérvények szeptember 
8-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

(1474-11—2) 
A tápióbicskel községi magyar tannyelvű elemi 

népiskolánál egy osztálytanítói állásra szeptember 
2 l-ig pályázat hirdettetik. Fizetés évi 800 kor. és 
100 kor. évi lakbér. Csak okleveles róm. kath. vallású 
tanítók pályázhatnak. A megválasztott állomását 
október 1-én tartozik elfoglalni; — egy próbaév 
sikeres kitöltése után fog véglegesíttetni. A szabály-
szerűen fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. 
Tápióbicskén (Pestm.). Szilágvi József, iskolaszéki 
elnök. (1492-11—2) 

A torony-ondód! államilag segélyezett községi 
iskolánál egy rendes osztálytanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése tanévre 800 korona és egy külön 
szobából álló lakás fűtéssel. Továbbá az évötödös 
korpótlék. Csakis róm. kath. tanítónők pályázhatnak. 
Kérvények a községi iskolaszékhez czímezve, szeptem-
ber 10.-ig küldendők Toronyba (Vasmegye), Nemes 
Gyula, iskolaszéki jegyző. (1462—II—2) 

Református tanítói, kántortanítói állást keresek. 
Czím : „Szerény" poste^restante Győr. (1487—II—2) 

A r i gyácz i fiókközségben halálozás folytán meg-
üresedett róm. kath. kántortanítói állásra szeptember 
hó 15-én délután 3 órára pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : kényelmes, szabad lakáson, gazdasági épüle-
tek s kert használatán kívül: 6'/i hold szántóföld, 
melyből a község l3/< holdat megmunkál: 104 kor. 
Rét 3'/• hold, ebből 1'/« holdat a község munkál 
60 kor. Karcz-gabona,: 768 1. 60 kor. Harangozó-
kéve: 16 kor. Hat öl tűzifa a házhoz szállítva 72 
kor. Minden szőllő-megye után 3 liter must, értéke 
150 kor. Az összeszedés a kántortanítót terheli. 
Tandíj a község pénztárából 140 kor. Stoláris jöve-
delem s lélekpénz: 30 kor. telek után szabad 
legeltetés 30 kor. összesen 662 kor. Egyházmegyei 
főhatósági engedélylyel a fizetés államsegély igénybe-
vételével 800 koronára kiegészíttetik. Kötelességét a 
díjlevél szabályozza. A pályázók kérvényeiket alul-
írotthoz küldjék; a választás napján pedig a hely-
színén megjelenni szíveskedjenek. Kelt Szepetneken 
(Zalam., pósta helyben), 1901. évi aug. 21-én. Ber-
kovits József, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1491—II—2) 
Tápió-Györgyére (Pestmegye, v. áll.) okleveles 

segédet keresek. Fizetése: 400 korona, bútorozott 
szoba fűtéssel, harmoniummal, étkezés. Polgári év. 
A kántori teendők önálló végzése kívántatik. Sallay 
József, k.-tanító. (1531—I—1) 

Tari (Hevesm.) rk. önálló tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 700 korona a községi pénz-
tárból havi előleges részletekben; 100 korona állam-
segély. Kötelessége a III—VI. osztály vezetése s 
vallás-erkölcsös tanítása; ismétlősök oktatása és a 
faiskola kezelése. Gazdasági ismétlő-tanfolyamot vég-
zettek előnyben részesülnek. Okmányolt kérvények 
Pigay István plébános, isk.-székí elnökhöz szeptember 
15-ig küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(1521—1-1) 

Pályázat a farkasdi ref. egyházban (Nyitram.) 
két altanítóságra. Okleveles ref. férfitanítók részére 
első sorban az évi fi/.etés 700 korona államsegély, 
az egyháztól 100 korona, melyért a rendes tanköte-
leseken kívül az ismétlők egy osztályát is tanítani 
tartoznak s szükség esetén a kántortanítónak segéd-
keznek. Ugyanily fizetéssel s feltételekkel fogad-
tatnak el esetleg a ref. férfi-képezdészek. Ha így férfi-
tanítók nem jelentkeznének, a fenti teendőkre oki. 
ref. tanítónők is elfogadtatnak évi 700 korona fize-
téssel, vagy esetleg ref. óvónők is évi 600 korona 
fizetéssel. Pályázók jelentkezzenek szept. 15-ig Veres 
Ede esperes úrnál, Búcs, Esztergommegye. 

(1520-1—1) 
Magyar és német nyelvben egyaránt jártas óvónő 

alkalmazást keres mint tanító- vagy nevelőnő. Wittchen 
Emília, Szepes-Bélán. (1519—II—1) 

A bánokszentgyörgyi (Zalam.) áll. segélyezett 
községi népiskolánál osztálytanítói állomás betöl-
tendő. Fizetése 800 korona, bútorozott szoba fűtés-
takarítással. Kötelessége egyik tanteremben a tanítást 
végezni, az ismétlő-iskolásokat tanítani és a kánto-
riakban segédkezni. Kérvények a bánokszentgyörgyi 
községi iskolaszék elnökéhez intézendök szeptember 
20-ig. Iskolaszék. (1522—II-1) 

A várföldi (Zalam.) róm. kath. iskolánál tanítói 
állásra szeptember 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 
tisztességes lakás, '/» holdnyi konyhakerttel, két hold 
föld, egy hold rét a község által megmunkálva és 
legeltetési jog = 48 korona. Terményekben r buza, 
rozs, borjárulék és fapénz 318 korona, készpénzben 
240 korona, A fizetés rendezése folyamatban van. 
Tanítónők is pályázhatnak. Kérvények a bánokszent-
györgyi plébános, iskolaszéki elnökhöz intézendök. 
Iskolaszék. (1523—II— 1) 

Pályázat ösztöndíjra. Abauj-Tornavármegye álta-
lános tanítóegyesülete egy 180 koronás ösztöndíjra 
s egy 180 koronás évi segély díjra hirdet pályázatot. 
Pályázhatik Abauj-Tornavármegye területénműködött 
tanító középiskolába vagy ezzel egyenrangú intézetbe 
járó árvája, félárvája, esetleg ilyenek nem létében 
tényleg működő tanító fiu- vagy leánygyermeke. A 
megelőző osztályról szóló bizonyítványnyal, a folya-
modó tanító gyermekeinek számát igazoló s fizetését 
föl tüntető bizony ítványnyal fölszerelt kérvényeket 
szept. 22-ig alulírotthoz kell beküldeni. Kassa, 1901 
aug. 27. Sudy K. János, egyesületi elnök. 

(1524-1-1) 
A farkasfalvi (Vasmegye) róm. kath. osztály-

tanítói állomásra szeptember 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme 600 korona és 2 öl puhafa, lakáson 
kívül. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz intézendök. 

(1525-111—1) 
A szerdahelyi ev. reform, kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés: 440 korona készpénz, 
6 hold föld vagy helyette 120 korona. Tandíjból 
mintegy 15—20 korona. A 800 koronáig szükségelt 
összeg államsegélyből fedeztetik, mely kilátásban van. 
Pályázhatnak oki. férfi- és nőtanítók, kik ev. reform, 
vallásúak. Okleveles pályázó hiányában okleveles 
óvónők pályázata is elfogadtatik, kik azonban vég-
legesíttetni csak úgy fognak, ha oklevelüket két év 
alatt megszerzik. Kérvények szept. 15-ig a szerda-
helyi ref. lelkészi hivatalhoz intézendök. (U. p. Har-
kány, Baranyamegye). (1528—1—1) 

Pályázat a bük-i (Sopronm.) róm. kath. népisko-
lánál osztálytanítói állásra. Fizetése: 500 korona 
készpénz, élelmezés, egyszobás bútorozott lakás, 
fűtés, takarítás, 'A hold kert haszonélvezete. Köte-
lessége egy tanteremben önállóan tanítani és a kán-
tori teendőkben segédkezni. Pályázat határideje f. é. 
szeptember 10. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
intézendök. Bük, 1901 augusztás 19. Rozsos Ferencz, 
plébános, iskolaszéki elnök. (1439—II—1) 
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A l iebl ingi (Temesm.) ág. hitv. evang. egyház-
község az újonan rendszeresített hatodik népiskolai 
tanítói állásra tanítót vagy tanítónőt keres. Az állás 
fizetése: az egyháztól negyedévi ré.-zletekben 250 
korona, 2 '/> hold szántó, 50 korona értékben, 24 
korona tanítói nyugdíjilleték; az államtól: 500 korona. 
A tannyelv: magyar-német. Kántori szolgálat nem 
kívántatik. A kellően fölszerelt folyamodványok szep-
tember 15-ig a lieblingi ág. h. ev. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (1527—1—1) 

A sombereki (Baranya) róm. kath. német-magyar 
tannyelvű népiskolánál egyik osztálytanítói állo-
másra szept. 5-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
egy, a legszükségesebb bútorokkal ellátott szoba 
téli fűtéssel; 800 korona készpénz havi előleges 
részletekben, melyben a második szoba, konyha, 
kamra és '/< hold házikert pótlására a 120 korona 
benfoglaltatik. Kötelmei: az iskolaszék által meg-
határozandó osztályokat vezetni; az ismétlősöket 
oktatni. A kántori teendőkben jártas előnynyel bír, 
ki a kántoriakban díjtalanul segédkezni, esetleg 
helyettesíteni tartozik. A megválasztott tanító állo-
mását azonnal tartozik elfoglalni, melyet hasonlóval 
iskolaév közt föl nem cserélhet. A teljesen fölszerelt 
kérvények a kerületi esperesi hivatalhoz Iluna-
Szekcsőre küldendők. (1467—1—1) 

Felsö-Töbörzsök pusztai iskolán tanító vagy 
tanítónői állás betöltendő. Évi fizetés: 600 korona, 
120 korona községi szokott pótfizetés vasárnapi 
iskoláztatásért, négy méter tűzifa és 150 négyszögöl 
kertföld. Okmányok küldendők Popper Ernő és 
Henrik bérlőkhöz Felső-Töbörzsök, pósta Sárbogárd. 

(1499—III— 1) 
A nyir-madai ev. reform, kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: készpénzben és 
pénzbeli tandíjban 229 korona 40 fillér; terményben 
és terménytandíjban 62 hektoliter rozs, melynek 
értéke 496 korona; ingatlanban 30 hold föld, mely-
nek évi jövedelme 600 korona; temetési díjakban 

. évenkint átlag 70 korona. Összesen 1395 korona 
40 fillér. Az ingatlan évi 54 koronát tevő állami 
adóját javadalmas fizeti. A melléképületekkel ellá-
tott, kényelmes, új lakás és kert haszna a javada-
lomba nincs beszámítva. Kötelességei: hat osztályú 
osztatlan népiskola vezetése egyházkerületünk tan-
terve szerint; ismétlő-iskola tanítása ; templomban 
és temetéseknél kántori szolgálat. E kántortanítói 
állomást elnyerni óhajtók szept. 10-ig, okmányokkal 
fölszerelt kérvényüket (ev. ref.) lelkészi hivatalom-
hoz küldjék. Nyír-Mada (Szabolcsmegye), postaállo-
más. Keresztesi Sándor, iskolaszéki elnök. 

(1500-1-1) 
Pályázat a tószeg i (Pestmegye) ev. ref. orgonista-

kántortanítói állásra. Javadalom: 18 hold per 
1200 d l szántóföld, melynek adóját az egyh. fizeti. 
40—45 véka buza s ugyanannyi árpa. Tandíj: min-
den gyermektől egy véka árpa, tankötelesek: 
48—50. Gazdasági ismétlő-iskolások tanításáért 60 
korona. A convencio levél AJ pontja 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 8. tétele alatt említett javadalma fejé-
ben = 34 korona. Szántás váltságdíjában = 20 ko-
rona. BJ pont 1— 8-ik tétele alatt említett javada-
lom fejében: 138 korona 80 fillér. Forgó-féle alapít-
ványból 24 korona. 3 ünnepi prédikálásért 12 korona 
6U fillér. Lelkészt akadály esetén helyettesíti. Kér-
vények szept. 16-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők ; 
a megválasztott állását szept. 25-dikén elfoglalni 
tartozik. (1501—II—1) 

Ref. segédtanítót keresek hivatalom túlterheltsége 
miatt. Képezdei magántanulóknak kiválóan alkalmas, 
Lévához közel. Fizetése havi 10 forint és teljes ellátás. 
Ajánlkozások Székely Kálmán, Nagy-Szecse , u. p. 
Alsó-Várad czímre küldendők. (1510—II— 1) 

Róm. kath. végzett képezdész állást keres. Szives 
megkeresés: „Tanító" czím alatt Verbóra (Nyitram.) 
küldendők. (1502—11—1) 

A mikolcsányi ev. leányegyház lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói (magyar) állomására 
pályázatot hirdet. Jövedelem: lakás kerten kívül, 
államsegély 540 korona, tandíj s egyéb járandóság 
260 korona. Jelentkezéseket elfogad szept. 20-ig 
Bendik János, lelkész. Süvete, pósta Jolsva, Gömör. 

(1504-1-1) 
Tanítói (nevelői) állást keres Muhoray Sándor 

s.-tanító. Jászberény, VI. ker. (1505—VI—1) 
Az apateleki (Aradm.) ág. hitv. ev. egyház álla-

milag segélyezett iskolájába kántortanítót keres. 
Tannyelv : magyar-tót. Az iskola államosítása ügyé-
ben a lépések megtétettek s januárban az iskola 
államosítva lesz s a megválasztott tanítót az állam 
átveszi. Jelentkezhetni szeptember 14-ig a lelkészi 
hivatalnál. (^506—11—1) 

A borzavári róm. kath. iskolához egy oki. Il-od 
tanító kerestetik. Fizetése : egy iskolai évre 500 kor. 
a községtől, 300 kor. államsegély; egy bútorozott 
szoba, takarítás, fűtés tüzelőanyaggal, világítás 
ezímén 6 kor. Kötelessége: a reá bízott osztályokat 
vezetni, az ismétlősöket a kántortanítóval fölváltva 
oktatni. Folyamodványok f. évi szept. 12-ig alulírott-
hoz küldendők. A megválasztott tartozik állomását 
f é. szept. 16-án elfoglalni s állását az iskolai év 
befejezése előtt el nem hagyhatja. Borzavár (Vesz-
prémin., posta helyben), 1901 aug. 26. Bures Antal, 
lelkész. r (1509—1—1) 

Zentán, a közs. iskolánál nyugdíjazás folytán 
megürült városi el. tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Évi fizetés 800 korona, mely öt évi működés 
után 1000 koronára, újra öt évi működés után 1200 
koronára, mint törzsfizetésre emelkedik, ezenfelül a 
törvényes évötödös korpótlék és évi 300 korona 
lakáspénz. A megválasztandó tanítónő állását azon-
nal elfoglalni, az iskolaszék által kijelölendő osz-
tályt önállólag vezetni, a leánynövendékeket a női 
kézimunkára a megszabott óraszámban tanítani, 
ezenkívül a gazd. ismétlő-iskolában minden külön 
díjazás nélkül tanítani köteleztetik. Fölszerelt kér-
vények 1901 szeptember 10-éig alulirott iskolaszéki 
elnökre czímezve küldendők. Zenta, 1901 aug. 26. 
Szűcs Lajos, iskolaszéki elnök. (1511—I—1) 

A rákóczy- i (Szolnok mellett) közs. iskolához 
egy 746 korona és 56 fillér törzsfizetés, 100 korona 
lakbérátalány és 5'A hold adóköteles föld haszon-
élvezetével javadalmazott tanítói —• és egy 800 ko-
rona törzsfizetés és 100 korona lakbérátalánynyal 
javadalmazott tanítónői állásért pályázni szándékozó 
protestáns vallású okleveles tanító urak és róm. 
kath. vallású okleveles tanító kisasszonyok nyújtsák 
be kérvényüket szeptember hó 8-ig a közs. iskola-
széknél. Rákóczy, 1901 augusztus 26-án. Csaba László 
s. k., iskolaszéki alelnök. Hám László, iskolaszéki 
jegyző. (1512-1 -1 ) 

A sombereki (Baranyamegye) plébániához tartozó 
Boboka fiókközségben a kántortanítói állomás meg-
ürülvén, betöltése czéljából szeptember 26-ig pályázat 
nyittatik. Évi jövedelme a következő: szabad lakás, 

I mely áll : egy szobából, egy konyhából, egy kama-
rából ; két tehénre istáló és házikert. A tanító szük-
ségére és egyszersmind az iskola fűtésére 2'/> öl 
kemény hasábfa. Minden házaspártól (40 pár) Vi po-
zsonyi mérő rozs, 63 kr oszt. ért. és 6 itcze bor. 
Minden iskolás-gyermektől 52'A kr oszt ért.; '/< hold 

í rét, 2 hold szántóföld, mindezeket a község míveli. 
Vasárnapi iskoláért 12 forint. A stoláris jövedék 

| 5 frtra tehető. Tannyelv : német-magyar. A kérvé-
nyek a dunaszekcsői esperesi hivatalhoz küldendők. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Gehring Fülöp, 

I plébános. (1517-1 -1 ) 
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Ujvásár (Gömörmegye) ágh. ev. anyaegyház 238, 
Borosznok leányegyház 510 korona államsegélyes 
iskolájához okleveles tanítót keres. Az állások azon-
nal elfoglalhatók. Pályázók forduljanak a lelkészi 
hivatalhoz. (1503—11—1) 

A zovány l államilag segélyezett községi fitanítói 
állásra, melylyel az ev. ref. kántorság van össze-
kötve, pályázat hirdettetik. Tanítói javadalom: 
kényelmes lakás, melléképületek s kerttel; 800 ko-
rona készpénz az iskola pénztárából, törvényszerű 
ötödéves korpótlék. Kántori járandóság: az ev. ref. 
hivek által fizetendő 15 — 15 liter jó minőségű két-
szeres gabona, a szőllő tőiddel bíró hivek által fize-
tendő 60—60 fillér borpénz, a kisutczai hivek által 
adandó 1 — 1 szekér fa ; ezen járandóságok iskolaszéki 
becslés szerint mintegy 400 koronát képviselnek. 
Megjegyeztetik, hogy ezen járandóságok, a hivek 
szaporodása vagy apadása szerint, szaporodik vagy 
apad. Továbbá a megállapított temetési stóla, mintegy 
20 korona. Mindazon okleveles ev. ref. tanítók, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, kellően fölszerelt kérvé-
nyeiket a községi iskolaszékhez czímezve szept, 20-ig 
küldjék be. A folyamodók az iskolaszék által meg-
jelölendő időben éneklés és orgonálásbani jártassá-
guk bemutatása végett megjelenni kötelesek. Szer-
vezett dalárda vezetésére képesek előnyben részesül-
nek. Zovány (Szilágyvármegye). Iskolaszék. Zovány, 
1901 aug. 26. Viski Pál, ideiglenes iskolaszéki elnök. 

(1513—1—1) 
Pályázati hirdetmény. Szilvás és Szőke községek 

által föntartott róm. kath. iskolánál — Sz i lváson 
(Baranya) — nyugdíjazással megüresedett tanítói 
állomásra folyó évi szeptember hó 29-ig való lejá-
rattal pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Kettő 
szoba, egy konyha, kamara, pincze és istálló — 
melléképületből álló lakás. 2. Az 1893. évi összeírás 
szerint — akkor 147 pár után — á '/» p. m. buza 
vagy rozs, ha előbbit nem termelt. Tényleg 34 p. 
in. buza 272 K — f. Tényleg 3 p. m. rozs 18 K — f. 
3. Minden önálló gazdától (117) '/» p. m. morzsolt 
tengeri 146 K 24 f. 4 Minden pártól (van szőlleje 
vagy nincs) 8 magyar iccze bor 1180 iccze = 
23b K — f. 5. Minden pártól 10 fill. — 14 K — f. 
6. Hitközségtől három öl hasábfa 66 K — f. Az 
iskolaföntartó községek fűtik az iskolát. 7. 188 Q-öl 
konyhakert 6 K 62 f. 5 hold 752 [>01 szántóföld 
279 K 76 f., 892 Q ö l rét 11 K 48 f., legeltetési 
jog 16 K — f. 8. Iskolaföntartó községektől ismétlő-
oktatás-díj 42 K — f. 9. Minden tankötelestől 
(átlagban) á 80 fill. tandíj 48 K — f. 10. Stóla évi 
átlag 12 K — f. = 1168 K 10 fill. Ebből tisztán 
tanítói illetmény 1142 K 10 fill. Kötelességei: a 
plébánia-hivatalnál Garéban megtudhatók, hová a 
képesítési stb. okmányokkal fölszerelt kérvények a 
kitűzött határnapig benyújtandók. Tannyelv: ma-
gyar. Személyes megjelenés és némi zenei jártasság 
előnyt nyújt. Garé, 1901 augusztus hó 22-én. Kulcsár 
János, plébános, iskolaszéki elnök. (1469—I—1) 

A dobriczai községi állandó menedékház-veze-
tőnői állás betöltése czéljából pályázat hirdettetik. 
Ezen állás javadalmazása: 240 korona készpénz, a 
község pénztárából havi előleges részletekben és 
szabad lakás. Fölhivatnak a pályázni szándékozók, 
hogy kellőleg fölszerelt kérvényeiket alulírott köz-
ségi elöljárósághoz czímezve, legkésőbb folyó évi 
szeptember hó 30-ig ide benyújtsák. Kelt Dobriczán, 
1901. évi augusztus hó 1-én. Petrovics, községi 
bíró, mint isk. elnök. Jaurosics T., községi jegyző, 
mint isk. tag. (1272—II—1) 

Kecskeméten az egyik segédkántor katonai 
bevonulása miatt okt. és nov. hónapokra helyettest 
keres. Fizetés : 83"32 korona. A pályázótól azonnali 
választ kérek. Lupkovics László. Kecskemét. 

(1537-1—1) 

Detrekö-Szt.-Miklósi tót tannyelvű kath. isko-
lánál II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : 600 kor. készpénz, lakásul egy a leg-
szükségesebb bútorral fölszerelt szoba. Tanítók vagy 
tanítónők folyamodványaikat a helybeli iskolaszék 
elnökségéhez szept. hó 15-ig nyújtsák be. 

(1508—1—1) 
Az aranyosi (Komáromm.) református kántor-

tanítói állásra tanítói oklevéllel bíró református 
vallású tanító kerestetik. Évi fizetése: készpénz 
200 korona; diákok élelmezésére 4 K ; 25 pozsonyi 
mérő vagyis 12 mm. buza tisztítva, piaczi ár szerint 
fizetve ; 8 köbméter puha tűzifa fölvágatva; 25 hold 
(1200 Q-öl) szántóföld, melyet maga míveltet a 
tanító s annak állami adóját is fizeti; temetési 
stóla: énekszóért 1 K, búcsúztatóért külön két K; 
tandíjváltság fejében 100 K; ismétlő-iskolásoktól 
fejenkint egy K; más vallású tanítványoktól 2 K 
50 f. fejenkint; lakás: két szobával, melléképüle-
tekkel, a templom mellett egy kerttel; exámenkor 
tiszteletdíj 4 K. Kötelességei: az elemi négy felsőbb 
osztályt s az ágendásokat is tanítani; úrvacsora-
osztáskor, továbbá]: újév, nagypéntek, áldozócsütörtök 
délután, szükség esetén máskor is végezni az isteni-
tiszteletet. Ezen állásra pályázók kellően fölszerelt 
pályázati kérvényeiket folyó évi szeptember hó 
12-éig Búcsra (Esztergomm.) Veress Ede espereshez 
küldjék be. Az állás legkésőbb október 1-ére elfog-
lalandó. (1507—1—1) 

Otura róm. kath. népiskolánál egy tanítói állás 
azonnal betöltendő. Javadalmazása: hitközségtől 
400 kor. készpénz és egy bútorozott szoba fűtéssel; 
az állami (400 kor.) segély megnyeréseig, mely 
folyamatban van, 300 korona bizonyos jóakarótól* 
Kötelmei: egy osztályt nevelve-oktatni, az iskolá-
sokra templomban felügyelni, a kántori teendőkben 
és énekben segédkezni és a kántort szükség esetén 
helyettesíteni. Tannyelv : magyar-tót. Fölszerelt 
folyamodványok ft. Láng Rudolf esperes-plebá-
nosra küldendők szeptember 8-ig Óturá-ra, Nyitra-
megyében. Esetleg pályázhatnak oki. tanítónők is. 

(1533—1—1) 
Dömös (Esztergomm.) református előkönyörgő-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma: egy-
háztól készpénz 529 kor., községtől szénaváltság 
26 kor., államsegély 145 kor. Földek haszonbére 
120 kor. Fa 12 kor. Tandíj 45 kor. Stóla kerületi 
határozat szerint. Kötelessége: templomi szolgálatot 
végezni és 20—25 tanulót oktatni. Pályázók kérvé-
nyeiket az esperesi hivatalhoz Diós-Jenő (Nógrádm.) 
küldjék szeptember 22-ig. Kelt Pilis-Maroth, 1901 
aug. 28. Hollósy Károly, lelkész. (1532—1—1) 

Dobára oki. róm. kath. tanító kerestetik. Fize-
tése : államsegélylyel 800 korona, csinos szoba 
bútorzattal, fűtéssel. Kötelessége: kisebbeket, ismét-
lőket tanítani, kántorságban segédkezni. Kérvények 
szeptember 15-ig főt. Somogy Baka Lajos plébános 
úrhoz Veszprém-Nagy-Szőllősbe küldendők. Domby, 
főtanító. (1535—1—1) 

Pályázat a blcs lozai ág. h. ev. áll. segély, feleke-
zeti tanítói állomásra. Fizetése: 800 kor., lakás és 
fűtés. Pályázhatnak okleveles tanítónők is folyó hó 
szeptember 15-ig az alulírottnál. Tannyelv: tót. 
Zsolnán (Trencsénm.). Krizsán M., ág. h. lelkész. 

(1541-11—1) 
Gulácsi (Zalam., pósta helyben) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra szeptember hó 19-ére pályázat 
hirdettetik, mely pályázati napon személyes meg-
jelenés szükségeltetik. Összes évi jövedelme 867 
kor. 50 fillér, lakást beszámítva. Tannyelv : magyar. 
Csak okleveles róm. kath. tanító pályázhat. Az állo-
más október hó 1-én elfoglalandó. Folyamodások 
Papp Imre plébánoshoz, Nemes-Tördemicz, Zalam.. 
u. p. Gulácsra küldendők. (1544—1—1) 
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Sajó-Várkonyba (Borsodm.) róm.kath , okleveles, 
esetleg képezdét végzett segédtanító kerestetik. 
Teendői: a kezdő osztály és az ismétlő-leányok 
oktatása. Fizetése : 300 korona, ellátás, mosás 
és világításon kívül. Kérvények szeptember 15-ig 
Soós István kántortanítóhoz küldendők. 

(1536-1—1) 
A v l t t encz i (Nyitram.) róm. kath. magyar-tót 

tanítónak van 800 kor. fizetése, bútorozott szobája, 
6 m. fölvágott fája. Köteles egy osztályt önállóan 
vezetni s ismétlő-iskolában tanítani. Zenében jártas 
előnyben részesül. Oklevéllel ellátott folyamodvány 
az iskolaszékre czímezve, szept. 13-ig küldendő be. 

(1543-1 -1 ) 
A kézdiszászfa lv i róm. kath. elemi népisko-

lánál levő nőtanítói állás üresedésbe jővén, arra 
szeptember 10-ig terjedő határidővel pályázatot 
nyitok. Évi fizetés 800 kor. Kézdi-Szászfalu, 1901 
augusztus 26. Jankó Antal, iskolaszéki elnök. 

(1538—1-1) 
A hrabovkai (Trencsén mellett) újonan szervezett 

és új, 2 szoba, konyha, éléskamra és pinezéből álló, 
róm. kath. népiskolába, tót nyelvet bíró, okleveles 
tanító, esetleg tanítónő kerestetik. Javadalma: köz-
ségtől 30 korona, államsegély 770 korona, szabad-
lakás, kert és 12 méter tűzifa. Pályázók kérvényeiket 
küldjék be vagy pedig személyesen jöjjenek el a 
f. évi szept. 11-én Alsó-Szúeson tartandó pályázatra. 
Klueh János, alsó-szúesi plébános. (1546 — 1 - 1 ) 

Alsó-szűcsi (Trencsénm.) államilag segélyezett 
róm. kath. népiskolánál megüresedett tanítói állo-
másra szeptember 11-én délután 3 órakor tartandó 
pályázat hirdettetik. Javadalma: községtől 500 kor., 
allamsegély 300 korona, 15 méter kemény tűzifa, 
szabadlakás, esetleg 80 korona lakpénz. A tót nyel-
vet bíró, okleveles, nőtlen tanítók és tanítónők kér-
vényeiket szept. 11-ig küldjék be. Klueh János, 
plébános. (1546—I—1) 

Jászmihály telek (Jász-Nagykun-Szolnokmegye) 
róm. kath. népiskolájánál szeptember 15-ig pályázat 
hirdettetik. 1-ör egy tanítói állásra, melyhez tarto-
zik az I - II. fiúosztály vezetése, a felsőbb osztályúak -
nak a fatenyésztés- és nemesítésben oktatása s a 
faiskolakert szakszerű kezelése. Fizetés a községtől: 
évi 800 korona, a kertilletmény betudásával és tisz-
tességes lakás természetben; ha valamikor termé-
szetbeni lakás nem lesz adható, akkor lakás és kert 
fejében évi 140 korona. 2-or egy tanítónői állásra 
az L, II. leányosztályhoz. Fizetése a községtől: évi 
680 korona, az államtól kiegészítéskép 120 korona 
s lakás és kert fejében szintén 120 korona. Kérvé-
nyek az iskolaszékhez intézendők; állomások szep-
tember végéig elfoglalandók. (1548—I—1) 

Az apatlnl közs. el. népiskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett rendes tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 1. Előleges havi részle-
tekben fizetendő 1000 kor. évi törzsfizetés. 2. Elő-
leges negyedévi részletekben kiutalványozandó évi 
200 kor. lakbér. 3. Törvényes korpótlékok. Ha netán 
ezen állásra a helybeni tanítók egyike léptetnék 
elő, úgy köv. javadalommal egybekötött állásra 
nyitunk pályázatot: 1. Előleges havi részletekben 
fizetendő 720 kor. évi készpénzfizetés, mely összeg 
az iskolaszék 1890. évi, 45. számú jogerős határozata 
értelmében a helyben eltöltött első 3 évi működés után 
140, további 3 év után ismét 140 koronával, 6 év után 
tehát 1000 koronára emelkedik. 2. Megfelelő szabad 
lakás, vagy helyette előleges negyedévi részletekben 
fölvehető 200 kor. évi lakbér. 3. Törvényes korpót-
lékok. Német nyelv kívánatos. Kellőleg fölszerelt 
kérvények az iskolaszék elnökségéhez folyó évi 
szeptember hó 20-ig nyújtandók be. Apatin, 1901 
aug. 27. Áman Bálint, iskolaszéki elnök. Scháffer 
Jakab, iskolaszéki jegyző. (1545—III—1) 

Tanító: segédtanítói vagy tanítói állást keres; 
bővebbet Buthal póstahivatal (Zemplénmegye). 

(1534—II— 1) 
A jó l sva i ev. egyháznál, egy tanítói állás betöl-

tendő, melynek javadalmazása: készpénz 800 korona, 
lakpénz 100 korona — esetleg természetbeni lakás — 
tandíj 60 tanuló után 240 korona, tűzifa 12 kocsi 
72 korona értékben, ismétlő-iskola díja 80 korona, 
vegyesektől mintegy 120 korona. Összesen: 1412 
kor. Kötelesség: az I—II. évfolyam vezetése, az 
ismétlők tanítása, a kántori teendők végzése, az 
utóbbi magyar és tót nyelven váltakozva. Tannyelv: 
tisztán magyar. Folyamodványok szeptember 10-ig 
alulírott czímére küldendők. Jólsva ^íömör), 1901 
augusztus 29. Baltazár János, ev. lelkész. 

(1542-1 -1 ) 
A dévaványa i róm. kath. népiskolánál önálló 

tanító - állomásra pályázat hirdettetik szeptember 
12-ére. Javadalma: 800 korona a hitközségtől havi 
részletekben előre. Jó kétszobás lakás, konyha és 
élelmi kamara és fáskamrával, kert nélkül. Pályáz-
hatnak okleveles fi- és nőtanítók; fitanító előnyben 
részesül. Kötelességük: ha fitanító választatik, a 
III—VI. fiúosztályt ; ha nőtanító választatik, a II. 
vegyes osztályt tanítani; a gyermekeket mindkettő 
a templomba vezetni s ott rájuk felügyelni tartozik. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények az iskola-
széki elnökhöz küldendők Dévaványára. 

(1549—II—1) 
Szulokon (Somogym.) róm. kath. elemi iskolához 

osztálytanító kivántatik. Fizetése 800 kor., ebből 
400 kor. államsegély, bútorozott szoba fűtéssel, 
kiszolgálással, 24 kor ismétlők oktatásáért. Csak 
okleveles tanítók pályázhatnak. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Reiner Gyula apát, esperes-plebános. 

(1556—1—1) 
A pákozdi (Fejérmegye) reform, egyház segéd-

tanítói állására okleveles, nőtlen tanító kerestetik. 
Fizetése egy évre 800 korona, lakás, templomi ének-
lésért 30 korona, temetési stóla, két méter fa. Tanítja 
3 — 6 osztályt. Bizonyítványok szept. 15. a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1557—1—1) 

Bökönyi tanítóságra a 31. számban hirdetett 
pályázat szept. 15-ig meghosszabbíttatik. (1559—1—1) 

A kisoklosi (Hunyadmegye) államilag segélyezett 
községi iskolához tanító kerestetik. Fizetése állam-
segélylyel együtt évi 800 korona, lakás ós 3 öl tűzifa. 
Ezen állás véglegesítése egy próbaév sikerétől függ. 
Kérvények az iskolaszéki elnökséghez küldendők 
szeptember 20-ig. (U. p. Szászváros.) Kisoklos, 1901 
aug. 29-én. Popovics Toma, elnök. (1560—II—1) 

C s e t é n y b e (Veszprémmegye) ev. ref. vallású 
másodtanító szükséges. Fizetés: 800 korona havon-
kint előre ; másvallásuak tanításáért 40 korona körül; 
a gyermekek által iskolafütésre hordott fa fölöslege ; 
egyszobás lakás szükségesebb bútorzattal. Okleveles 
tanítók és tanítónők okmányaikkal fölszerelt kérvé-
nyüket szept 11-ig a lelkészi hivatalhoz küldjék. 

(1566-1—1) 
Galgamácsai (Pestm.) róm. kath. elemi nép-

iskolánál 2 tanítói állásra pályázat hirdettetik; 
a) Tanító fizetése : 1. Két szoba, koryha és kamrából 
álló lakás. 2. 'A holdnyi kert 3 A községtől 200 kor. 
4. Állami segély 600 korona. 5. Gazdasági ismétlő-
iskola tanításáért a községtől 100 kor. bj Tanító 
fizetése: 1. Egy szoba és előszobából álló lakás, csak 
ha nőtlen használhatja. 2. Lakáspótlék és kertjáran-
dóság fejében 130 korona. 3. A községtől 600 kor. 
4. Állami segély 200 kor. 5. Faiskola kezeléseért 
a tiszta jövedelem fele. Köteles a rábízandó osztá-
lyokon kívül a kántorságban segédkezni s a kántort 
szükség esetén helyettesíteni. Pályázati határidő: 
szeptember 14. A kérvények iskolaszéki elnökre 
czímzendők. (1565—1—1) 
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Szerény igényű református tanító árvája, ki deczem-
berben az első tanítóképzőből vizsgázik, — mint 
segédtanító vagy nevelő alkalmazást keres. Poste 
restante „tanító árvája" Kecskemét . (1558—1—1) 

A csehi ev. ref. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: mintegy 80 pártól 30 pozsonyi 
mérő buza, 20 mérő szemes kukoricza, 4 bécsi öl 
kemény tűzifa. Ismétlők oktatásáért 40 korona, 
698 ÍJ-öl rét minden munkájával, 466 Q -öl konyha-
kert az egyház által szántva, 2/i-eÁ telek utáni legelő-
járandóság 80 korona értékben, 300 korona állam-
segély, 100 kor. korpótlék. Tandíj mintegy 40 kor. 
Malombavitel Stóla: énekszós halottól 34 fillér, 
búcsúztatásért külön 4 kor. Tisztességes lakás mellék-
épületekkel. Kötelessége : az 1—6. vegyes osztályok 
tanterv szerinti tanítása, a kántori teendők teljesí-
tése s a kanonikus órákon és a lelkész akadályozta-
tása esetén az isteni tisztelet végzése. Okleveles 
tanítók, tanítónők, sőt óvónők is pályázhatnak. Kellően 
fölszerelt pályázati kérvények 1901 szept. 15-ig Aracs 
Gyula iskolaszéki elnökhöz küldendők Csehibe, u. p. 
Dráva-Szabolcs (Baranyamegye). Az állomás mielőbb 
elfoglalandó. (1564—1—1) 

Pályázat a loosi plébániához tartozó Ebergöcz 
község (Sopronmegye) katholikus kántortanítói állo-
mására. Javadalma: 2 szoba, konyha és a szükséges 
melléképületeken kívül földek jövedelméből, karcz-
gabonából, készpénzből és stólailletékből: 1000 (ezer) 
korona körül. Kötelessége a tanítói és kántori összes 
teendőket az eddigi szokás szerint végezni. Pályá-
zati határidő szeptember 23-ika. Major Gergely, 
plébános. (1561—11—1) 

A bukarest i (Románia) evang. reform, egyház 
elemi népiskolánál betöltendő igazgató-tanítónői ál-
lásra ezennel pályázat hirdettetik. I. Javadalma : egy 
bútorozott szobából álló lakás és hozzátartozó pineze; 
az egyház pénztárából évi 1200 frank (=; 1200 kor.) 
havi utólagos részletekben. Ezeken felül az egyház, 
mint iskolaföntartó-testület fizetni fogja a magyar-
országi országos tanítói nyugdíjintézetbe az egyházat 
illető járulékokat. II. Kötelessége : a leány-, esetleg 
az alsóbb fiú-osztályokban hetenkint 30 órán taní-
tani. Az leány-iskola igazgatásával járó teendőket 
teljesíteni. Megjegyzendő, addig, míg a román nyelvet 
el fogja sajátítani, a román ministerhez és más tan-
ügyi hatóságokhoz teendő mindennemű beadványt 
a lelkész fog helyette elkészíteni, s az így kiállított 
okmányokat csak neve aláírásával látja el. A meg-
választott egyévi próbaidő után állandósíttatik. 
Okleveles reform, vallású tanítónők kellően fölszerelt 
kérvényeiket szeptember hó 14-ig nagytiszteletű 
Németh Sándor lelkész-esperes, iskolaszéki elnök úr 
czímére (Bukarest, Strada Luterana 8.) küldjék. Az 
állomás szeptember 19-ig okvetlen elfoglalandó. 
A megválasztottnak útiköltségét az egyház előre 
elküldi. Az iskolaszék megbízásából: Kővári Zoltán, 
ref. s.-lelkész-tanítő, mint jegyző. (1563—I —1) 

Pályázati hirdetés. A nagy-kikindai községi 
népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Járandóságai: 1000 korona évi fizetés, 
természetbeni lakás, vagy ha ez valamikor más 
tanerőre ruháztatnék át, évi 300 korona lakbér és 
ezenkívül 20 korona irodaátalány. Megválasztottnak 
kötelessége ezért az iskolaszék által kijelölt osztályok-
ban tanítani. A kik a magyar nyelven kívül még a 
helyben dívó szerb és német nyelvet is birják, 
előnyben részesülnek. A megválasztott tanító esetleg 
a községi iskola igazgatásával is megbizatik, a miért 
külön 100 korona igazgatói díj és 40 korona igaz-
gatói irodai átalány jár. A kellőleg felszerelt folya-
modványok f. é. szeptember 10-éig, tek. dr. Bogdán 
Zsivko polgármester, iskolaszéki elnök úrhoz külden-
dők. A n.-kikindai községi iskolaszék. (1514—I—1) 

Bolgártelep községben levő osztatlan községi 
iskolánál nyugdíjaztatás folytán a kántortanítói 
állomás üresedésbe jővén, annak betöltésére folyó 
évi szeptember hó végéig nyilvános pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása: tisztességes szabad lakás (2 
szoba, konyha, pineze, padlás), 1600 Q-ölből álló 
udvar és ke r t ; készpénzben pedig 800 korona, a 
magas kincstártól 10 katasztrális hold kegyadomá-
nyos föld élvezete, mely után járó adó és egyéb 
közterheket az élvező fizetni köteles; ezen föld-élve-
zetés iránt a megválasztott tanító tartozik folya-
modni. A megválasztott tanító a helyben szokásos 
templomi (kántori) teendőket is ellátni köteles, 
mely funkezióért 100 koronát kap. Pályázóktól 
a tanítási nyelv (magyar, bolgár, német) teljes 
ismerete és orgonái jártassága kívántatik; csak 
róm. kath. vallásúak pályázhatnak. A fölszerelt 
kérvények 1901. évi szeptember hó 20-ig az iskola-
székhez benyújtandók. Bolgártelepen (Torontálvár-
mpgye), 1901. évi augusztus hó 26-án. Ifj. Bartulov 
Banö, iskolaszéki elnök. (1567—111—1) 

Gycngyöspatára (Hevesm.) róm. kath. tanító 
pályázhat szept. 7-ig; míg a beteg tanító állása 

| megürül, ideiglenesen. Jövedelme : 800 kor.; lakás ; 
iskolafűtésre 3 öl fa. Tanít egy osztályt és az 
ismétlők felét, segédkezik a hitelszövetkezetnél. 

(1579-1—1) 
Adriánczra róm. kath. osztálytanító, tanítónő 

kerestetik. Fizetése: lakás, 8 m. fa, évi 700 K. 
Kötelme : egyik osztályban és ismétlősöket oktatni. 
Kérvények szept. hó 21. ft. Kollár Péter plébános 
úrhoz Bellatincz (Zalamegye) intézendők. Megbízás-
ból Bencsics Károly, főtanító. (1577—1—1) 

Az újkécskei (Pestm.) róm. kath. iskolaszék II., 
III. fiú- és egy vasárnapi ismétlő-osztály vezetésére 
pályázatot hirdet. Fizetés 840 korona, a melyben a 
lakbér is foglaltatik. Okleveles tanító urak kérvényei 
szept. 20-áig nagyságos és főtisztelendő Moravszky 
János, pápai kamarás, esp.-pleb. és iskolaszéki elnök 
úrhoz intézendők. Iskolaszék. (1562—1—1) 

Miszlai ev. reform, orgonista-kántortanítói állás 
betöltendő. Fizetés: készpénz, földbérlet, rozs, fa, 
tandíj, stólában 900 korona, háromszobás lakás, házi-
kert. Kötelesség: I—VI. oszt. tanítása, lelkész aka-
dályoztatása esetén az isteni tisztelet végzése. Pályá-
zatok szeptember 18-ig Bocsor Lajos esperes úrhoz 
Tengődre (Tolnám.) küldendők. (1582-11—1) 

A budapesti Naschitz-féle nyilvános elemi és 
felsőbb leányiskola- s ínternátusnál két tanító- s 
nevelőnői állás töltendő be. A pályázóktól elemi 
iskolai tanítónői s tornatanítónői oklevél kívántatik 
meg; a kik a franczia nyelvben és zongorában 
jártasak, előnyben részesülnek. Fizetés : évi 400—600 
korona és teljes ellátás. A pályázati kérvények az 
intézet igazgatóságához: Budapest, VI.ker. Andrássy-út 
34. sz. sürgősen küldendők be. Személyes bemutat-
kozás megkívántatik. (1530—1—1) 

A baboti (Sopronm.) róm. kath. népiskolához 
okleveles osztály tanító kerestetik. Fizetése: állam-
segélylyel együtt 800 korona, egyszobás lakás bútor-
zat és fűtéssel. Teendői: az iskolaszék által kijelölt 
osztályt és az ismétlősöket tanítani, a kántorságban 
díjtalanul segédkezni. Az orgonálásbani jártasság 
előny. Kérvények ft. Babics János iskolaszéki elnök 
úrhoz szeptember 22-ig beküldendők. (1547—I—1) 

Moór nagyközség róm. kath. elemi iskolájánál 
megüresedett rendes tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Javadalmazása: évi 800 korona, egy bútorozott 
szoba, fűtéssel. Kötelességei: az iskolaszék által ki-
jelölt osztályt és az ismétlősöket tanítani, továbbá 
a zenésmiséknél közreműködni. Szeptember 8-ig 
okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak. Wittin-
ger Pius, iskolaszéki elnök. (1584—I—1) 
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A v á z s n o k i elemi iskola tanítói állomására szept. 
10-ig pályázat hirdettetik. Jövedelem együttesen 
kitesz: 635 koronát. Tannyelv: magyar. Oki. tanító-
nők is pályázhatnak. Kérvények a róm. kath. iskola-
szék elnökéhez Sásdra küldendők. Gundy Miklós, 
esp.-plebános (1516—I—1) 

A n a g y v á t y - kacsó ta i reform, kántortanítói 
állomásra pályázatot hirdetek. Évi fizetés hivatalos 
becslés szerint 752 forint. Pályázati határidő szep-
tember 15. Az állás azonnal elfoglalandó. Csak 
okleveles tanítók pályázhatnak. Fölszerelt kérvények 
Nagy-Váty (Baranyamegyében), u. p. Szentlőrincz, 
küldendők. Morvay Ferencz, ref. lelkész. 

( 1 5 7 1 - 1 - 1 ) 
A s iómaros i (Veszprémmegye) református kántor-

tanítóságra, melynek javadalma lakáson és kerten 
kívül pénzben és naturálékban 800 korona, pályázni 
kivánók okmányaikat szeptember hó 10-ig Csukás 
Endre lelkészhez küldjék be. (1551—I—1) 

A c sökmöi ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 
tanítói állásra. Javadalom szabad lakáson (mellék-
épületekkel) és házikerten kívül 1124 koronára tehető, 
mely áll 464 korona készpénzből és '/» állományú 
külbirtokból (ennek adóját az egyház fizeti). Köte-
lesség: 1. az egyháztanács által évenkint megjelö-
lendő mindennapi és (a téli félévben) ismétlő-iskolai 
osztályok egyházkerületi tanterv szerinti vezetése. 
2. A kanonikus órákon és lelkész betegsége esetén 
az isteni tisztelek végzése. Pályázhatnak okleveles 
ev. ref. vallású tanítók és tanítónők. Tanítónő válasz-
tása esetén isteni tisztelet végzés helyett kötelessége 
a felsőbb osztályokban a kézimunka-tanítás. A meg-
választott tanító köteles állását 1901. évi október 1-én 
okvetlen elfoglalni. Kellően fölszerelt kérvények 
1901 szeptember 15-ig alólirotthoz küldendők. Csökmő 
(Biharmegye), 1901 augusztus 29. Bögös Lajos, ev. 
ref. lelkész. (1547—1—1) 

T ó t v á z s o n y b a (Veszprémm.) egy okleveles róm. 
kath. tanító kerestetik. Jövedelme: államsegélylyel 
együtt 800 korona; minden ismétlő-tanköteles után 
50 fillér; esetleges korpótlék az államtól. Kétszo-
bás lakás, konyha, kamra, istáfló és házikert. Köte-
lessége a kijelölt osztályokat és az ismétlősöket 
fahítani. Tannyelv: magyar. A német nyelv ismerete 
kívánatos. Szabályszerűen fölszerelt kérvények szept. 
15-ig a róm. kath. iskolaszékhez küldendők. Az 
állomás azonnal elfoglalandó Tótvázsony, Veszprém-
megye. Róm. kath. Iskolaszék. (1585—I—1) 

S z a r v a s o n (Békésm.) róm. kath. iskolában taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: évi 1000 
korona, ötödéves korpótlék, két szobából álló lakás, 
konyha, kamara, pincze. Kötelessége: osztatlan 
leányiskolának önálló vezetése, a kántort csakis 
akadályoztatása esetéhen díj nélkül helyettesíteni. 
Pályázati határidő szeptember 10. Szirmay Árpád, 
iskolaszéki elnök, plébános. (1591 —I—1) 

H I R D E T É S E K . 

M M á á A á á á M M M i á á á i J A á A l M M á A 

A gyermek első tanítója 
czímű nagy vezérkönyv az egyetlen gyakorlati munka 
irodalmunkban, mely az elemi iskola I. osztályában 
kötelezett összes tantárgyak tanítására kimerítő út-
mutatást nyújt . Megrendelhető a szerzőnél: J u h a y 
A n t a l ny. tanítóképző-tanárnál, Budapes ten , VII., 

Elemér-utcza 41. sz. Ara 5 korona. 
(1421—IV-2) 
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tanító (1071—VI—4) 
n é p i s k o l a i t a n k ö n y v e i : 

„Földrajz, M a g y a r o r s z á g Történelme, Termé-
szetrajz , T e r m é s z e t t a n és N y e l v t a n i ered-
ménytár ." Négy első mű német , két első tó t 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 10 kr. 
Megrendelések szerzőnél is tehetők Ó-BECSÉN. 

E m b e r János székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K. (Bérmentve 1 K 10 f.) 

— -

s m K ö n n y e N á n d o r 

Tanári Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, közép-, polgári- és felső nép-
iskolai czímtárral és rangsorral 1 K 60 f. Megjelentek 
és kaphatók L é v a i Mór kiadóhivatalában Ungvár t . 

(1310—IV—2) 

ÜfiHiÜ iltliliiill MMM 
Í J r a n r n szállítja a ministerileg ajánlott s több-
rldUbU szőrösen kitüntetett, mély fekete és 
használatkész 

I s k o l a t á M a - m á z a t . 

Egy •/1 bádogszelencze "A klg. kor. 7.— 
, 'A „ „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 1.60 
„ plczk lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel „ —.70 

— Rakasz, szállítólevél . „ —.40 

G r r e s c l i i k G r y u l a , 

(1301—V—4) IiOCSén. 
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Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P 1 J K B B £ Z S Ő és T Á R S A 
-sgsj B U D A P E S T , Nts-

VIII . ker., Józse f -körűt 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koroiiAtól följebb. 8 koroníia rÍN/LEÍEKBCN ÍN. 
Képes árjegyzék ingjen és bérmentve. 

5 évi jótál lás . (247—62—24) 

xl> g t k á » i d f e Í t > JfeÍ»£ VOo 
WQ&WW WWW WWW'W WWWW 
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Egy új, elöl játszó, ötváltozatú, pedálos 

o r g o n a 
olcsó áron eladó. Kiepszel Is tván, orgona-építőnél, 

Beszterozebányán. Árjegyzék bérmentve. 
(1539—1—1) 

C s e r e . 
Állami elemi iskolai tanítónő, a ki vármegyei szék-
helyen, kulturális és társadalmi intézményekben 
gazdag, szőlőhegyekkel környezett gyönyörű fekvésű 
osinos városban van alkalmazva s nagy mellékjöve-
delme is van, ehhez hasonló városban, ha nem is 
megyei székhelyen működő állami iskolai tanító-
nővel cserélni óhajt. Megkereső ajánlatok ezen czímre 
küldendők: Gáti György, székesfővárosi vezető-

tanító, Budapest, I. ker., Lipótmezei iskola. 
(1456 -III—2) 

<8> © © © © ©<© © © ©<© © © © © O © © © 
Kisebb s középnagyságú lij és átalakított 

templom-orgonák, harmoniumok 
jutányos árban jótállás mellett eladók Sza lay 
Gyula műorgonaépítőnél Székes - Fehér várott . 

(1323 —IV—3) 
© © © © © © © © ©<© © © ' © © © ' © © « © © 

* im/ ts-m, x»i vtK m í i ' i && && 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

seti © © © 
© © © © 

politikai tanügyi lap. VIII. évfolyam. 
Szerkeszti: 

B e n e d e k K l e k és F ö l d e s G é z a . 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kancziót is. 

Je l szava : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Különösen erős harczot folytat az áll. tisztviselők moz-
galmával egyidejűleg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

Előf izetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-
rona, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban Is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(1216—V—5) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 
t í ' i i ' i t i ' i a t i ' i i 

I s k o l a t á b l á k 
állványnyal vagy a nélkül, rajz- és lapos vonalzók, 
háromszögek 45° és 60° fogóval vagy fogó nélkül, 
fakörzök, szögmérők stb. épp űgy, mint minden-

nemű fanemü rajz- és írószer kapható 

Gizellatelepi rajz- és irószergyárnál 
Visegrád (Gizellatelep) 

az egyedüli magyar gyár e czikkekben. 
Jövedelmez ci „Tanítók Iícizci cs Á.T'VdcilojpjcLu javdvci. 

(1590—IIÍ— 1) 
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r<tv .?»> mimm 

T a n í t ó k é s t a n í t ó n ő k figyelmébe! 

Stampfel Károly 
kiadásában Pozsonyban megjelentek az évek 
óta jó hírnek örvendő és kedvelt pedagógiai 

naptárak, ú. m. : 

Zsebnaptár tanítók számára, 
Jegyzéknaptár tanítónők számára 

az 1901/902. iskolai évre. 
Ára e naptárak bármelyikének díszes aranyozott 
vászonkötésben, irónnal és oldalrekeszszel 60 kr. 
Póstán bérmentve küldve 65 kr. Az összeg leg-

czélszerűbben póstautalványon küldhető be. 
(1455-1 -1 ) 
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T a n k ö n y v e k 
elemi és polgári, tanító-, tanitónö-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézete i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j e g y z e t e k Bohn J. 
tanártól, lrálytani j e g y z e t e k Király 
Pá l tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 
F ö - u t e z a 3 - i k s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XV—1) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N T 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 létnzését 
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. Egyéh hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjuk is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTBOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

.Kéziratokat nem adunk vissza. 

Az állami tanítóképzés új terve. 
E becses lapnak ez idei 24. számá-

ban az „Állami tanítóképzés" czímű 
értekezésemben kimutattam azt, hogy 
tanítóképző - intézeteink nem tisztán 
..tanítói" szakiskolák, legalább olyan 
értelemben nem szakiskolák, a milyenek-
nek az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 
betűjénél és szelleménél fogva kellene 
lenniök. Iparkodtam kimutatni azt is, 
hogy tanítóképzőink miért nem válhattak 
tanítói szakiskolákká s azt az eredményt 
vontam le értekezésemből, hogy a 
tanítóképzőkben való tanítás súlypontjá-
nak a „tanítás mesterségének" a biztos 
elsajátítására kell esnie, s ez okból 
mindent el kell távolítanunk onnan, a 
mi szorosan oda nem való, illetve, a 
mi e szakképzésre időt nem enged. 

Nem akarom fejtegetni, hogy mennyi-
ben vált aktűalissá az ú j tantervnek a 
kiadása szükségszerűség szempontjából, 
csupán csak annak a fölemlítésére 
szorítkozom, hogy addig is, míg az 
1868. évi XXXVIII. törvényczikknek a 
reformálása be nem következik, vár-
hattunk volna vele már csak azért is, 
mert a népiskola körülményeihez kell 
tulajdonképen alkalmazkodnia a tanító-
képzésnek és nem megfordítva. 

A tény az. hogy az Országos Közok-
tatásügyi Tanács még a m. év folyamán 
készült el a tanítóképző-intézetek új 

tantervjavaslatával, a melyet a Tanító-
képző-intézeti Tanárok Országos Egye-
sületének választmánya ugyancsak mult 
évi november hó 24.-én tar tot t ülésén 
magáévá is te t t némi módosítással. 

Az Országos Közoktatásügyi 'Tanács 
nagyon helyesen abból a pedagógiai 
fontos alapigazságból indult ki, hogy 
a tanítás mindenkor és mindenben 
a tanítványok egyéniségéhez alkal-
mazandó. Úgy fogta föl a dolgot, hogy 
egy 14—15-éves ifjúnak a lelkét nem 
lehet psychologice kielégíteni azzal, 
hogy végig rágcsáljuk vele ismét ugyan-
azt a szellemi táplálékot, a melyen 
eddig úgyis rágódott. Azt az elvet 
követte tehát, egészen helyesen, hogy 
annak az ifjúnak eddig megszerzett 
szellemi kincsére kell tovább építenünk 
tanítóképző-intézeti tanulmányait. Ehhez 
képest azután meg is alkotta a tanterv-
javaslatát olyképen, hogy a középiskolák 
négy osztályának a tananyagát — ter-
mészetesen ott, a hol ez lehetséges 
volt — alapul fölhasználta és erre föl-
építette a nagy egészet. — A ki köze-
lebbről érdeklődik az 0. K. Tanácsnak 
ezen fontos munkálata iránt, egész ter-
jedelmében megtalálhatja azt a ,,Magyar 
Tanítóképző" mult évi junius és szep-
temberi egyesített füzetében. 

A K. Tanácsnak ezen javaslatával, 
nemkülönben azon módosítványokkal 
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szemben, a melyeket a tanítóképző-
intézeti tanárok országos egyesületének 
a választmánya eszközölt rajta, az iglói 
állami tanítóképző - intézet tanári tes-
tülete állást foglalt és fölszólította az 
ország összes társintézeteit, hogy nyilat-
kozzanak az iránt: vájjon a Közoktatás-
ügyi Tanácsnak fönnebb vázolt alapján 
készült új tantervjavaslatát czélszerű-
nek és hasznosnak látják-e életbe lép-
tetni avagy nem. A beérkezett vála-
szoknak több mint fele arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy nem látja 
czélszerűnek és hasznosnak a kontemp-
lált tantervnek életbeléptetését. Erre 
az összes pro és contra véleményeket 
fölterjesztették a ministeriumhoz s most 
azok újabb tanulmányozás végett ki 
vannak adva a Közokt. Tanácsnak. 

Ez a dolog genezise és jelenlegi 
stádiuma. Új tantervünk tehát még 
mindig nincs. De ha már lennie^ kell, 
legyen az a lehető legjobb. Éppen 
azért szükségesnek látom, hogy maga a leg-
illetékesebb fórum: az országos tanítóság is 
nyilatkozzék ez ügyben, mert ő érzi és 
tudja tényleg a legjobban jelenlegi 
tanítóképzésünknek összes fogyatkozá-
sait és előnyeit. Sietni a tanterv nyélbe-
ütésével nem kell; mert ha tudtunk 
20 esztendeig várni vele, elvárhatunk 
még egy-két esztendeig, hogy tanító-
képző-intézeteinket aztán csakugyan 
modern tanítói szakiskolákká tehessük. 

A tantervkészítő-bizottság bár nagyon 
is helyes alapból indult ki, de szerény 
véleményem szerint nem eléggé vette 
figyelembe a következőket: 1. hogy 
jelenlegi tanítóképző-intézeteinknek kettős 
czélt kell szolgálniok; nevezetesen; nyuj-
taniok kell az általános műveltséget és 
meg kell oldaniok mellette a szak-
képzést is; 2. hogy nem vette figye-
lembe — és ez szerintem a legnagyobb 
fogyatkozása a tantervjavaslatnak — 
hogy ezt a kettős czélt helyesebben 
megoldani a mostani rendszer keretében 
nem lehet semmiféle tantárgycseréléssel, sem 

pedig óraszaporulattal, hanem igenis úgy, 
a mint én ezt „Állami tanítóképzés" 
czímű értekezésemben javasoltam. T. i. 
távolítsuk el a mostani tanítóképzésünk 
rendszeréből mindazt, a mi szorosan 
oda nem való s az így nyert időt for-
dítsuk jelen képzésünk szellemi nívójá-
nak és szakjellegének az emelésére. 

Az imént fölemlített és a tanterv-
készítő-bizottság által kellően figye-
lembe nem vett dolgok és körülmények 
oly döntő fontosságúak épp ez esetben, 
hogy azokat egy kissé közelebbről kell 
bonczolgatnunk. 

Mostani tanítási rendszerünkben, fáj-
dalom, nincsen oly iskolánk, a mely 
hivatva volna azt a bizonyos, min-
denkitől megkívántató általános mű-
veltséget nyújtani. Hiányzik az a 
bizonyos egységes középiskola, a melynek 
szükséges voltát pedig mindenki átérzi. 
Csonka maga a népiskolánk az ő 4 
osztályával, csonkák a középiskolák, 
úgymint a polgári iskolák az ő 4 
osztályukkal. Befejezett egészet a gyermek 
és mondjuk az ifjú sehol sem nyerhet. 
Pedig — és ez mellesleg legyen 
mondva — a létesítése igen egyszerű 
volna. A mindennapi 6 osztályú nép-
iskola fölé emelni az egységes 4 vagy 
5 osztályú középiskolát, mely az álta-
lános műveltséget nyújtaná s ennek 
tetejébe kellene emélni az egyetemekre 
előkészítő középiskolák felsőbb osztá-
lyait, nemkülönben a különböző szak-
iskolákat. 

Tanítóképző - intézeteink növendékei 
tehát épp az imént említett oknál fogva 
nagyon is csonka és hézagos — fogya-
tékos — általános műveltséggel jöttek 
az anyaintézetek falai közé. Pedig ha 
valakitől, úgy első sorban a tanítótól 
megköveteljük azt a sokat hangoztatott 
általános műveltséget. Nem maradt 
tehát egyéb hátra, mint az, hogy 
a tanítóképző-intézeteknek maguknak 
kellett arról gondoskodniok. 

Ezt az általános műveltséget olyan 
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módon nyújtotta eddig a tanítóképző, 
hogy a tanítónövendék annak elsajátí-
tása közben megszerezte azt a didak-
tikai képességet is, a melylyel élnie 
kell majd, a midőn maga is tanító lesz. 
Evvel az eljárással eddig két fölötte 
fontos czélt értünk el, nevezetesen: 
biztossá és maradandóvá tet tük a legtöbb 
esetben amúgy is csak ingadozó álta-
lános műveltségét képező ismereteit, s 
beavattuk egyúttal önkéntelenül, a mód-
szertan tanítása nélkül, a tanítás tit-
kaiba. De elértünk még valamit, a mi a 
tanítás mesterségébe nagyon is belevág, 
azt t. i., hogy a tanítónövendék arra 
az időre, a midőn a gyakorló-iskolában 
neki aktive kell gyakorolnia jövendő 
mesterségét, teljes birtokában volt annak 
a tanítási anyagnak, a melyet neki ott 
tanítania kellett. Es ez nem kicsiny-
lendő dolog és eredmény. Mert a sikeres 
és jó tanításnak első és utolsó föltétele 
a tanítási anyagnak biztos tudása, annak 
minden részleteire kiható áttekintése. 

Mindezen tényleges eredményekkel 
az ú j tantervkészítő - bizottság nem 
számolt, vagy ha igen, úgy nem eléggé 
méltatta azokat. Tantervjavaslatával 
halomra dönti azokat és mit nyújt 
helyökbe ? Tán magasabb általános mű-
veltséget? Azt ugyan nem, mert hisz 
az össztananyag ugyanaz, mint a mi 
eddig is volt. Kivéve a gazdaságtanhoz 
csatolt közgazdaságtant talán, mert 
hisz a gazdaságtan szaktanára, meg 
a mathematikus és a természettudo-
mányokat tanító kollegája amúgy is 
tanították ezt eddig is tananyaguk 
keretében. Avagy talán emelni vélik a 
szakszerűséget azzal, hogy az eddigi 
neveléstani tárgyakat egy, mondd: egy 
órával megszaporítják? Avagy avval-e, 
hogy a történelmet az első osztályban 
kezdik már tanítani s a IV. osztálynak 
meghagyják az alkotmány tant ? Avagy 
avval-e. bogy a földrajzot megkezdik az 
első osztályban annak csillagászati ré-
szével és befejezik a I I I . osztályban a 

magyar állam földrajzával ? Avagy 
avval-e, hogy a mennyiségtant az I. 
osztályban megkezdik az algebrával és 
a IY. osztálynak meghagyják a könyv-
viteltant? Avagy avval-e, hogy a leiró 
természetrajzi tudományokat megkezdik 
az első osztályban a növénytannal és 
befejezik a I I I . osztályban az ásvány-
tannal ? Pedig ez utóbbival kellene 
tulaj donképen megkezdenünk a tanítást, 
mert a másik kettőnek ez képezi az 
alapját. Avagy végül avval kivánják-e 
emelni a tanítóképzők szakjellegét, hogy 
minden egyes szaktanár tárgyainak 
befejezése után tartozik a népiskolai 
anyagot módszeresen földolgozni ? Nem, 
így nem emelhetjük azt a bizonyos 
szakszerűséget. Erre szakszerűen tanítva 
nevelni kell a leendő tanítóságot. Annak 
vérévé kell hogy váljék az a szaksze-
rűség, mielőtt odaérkezünk, hogy a 
népiskolai tananyagot módszeresen föl-
dolgozzuk. 

A mostani tanterv, a míg ez álta-
lános és fönnebb közelebbről érintett 
állapotok és körülmények tényleg meg-
vannak, az új tantervhez hasonlóan 
részletezve, meggyőződésem szerint 
sokkal jobb az új tantervjavaslatnál. 
Es hogy eddig nem emelhettük azt a 
bizonyos általános műveltséget és a 
szakképzést a mindnyájunk által hőn 
kivánt fokra, annak egyedüli oka abban 
keresendő, hogy egyrészt a tanítványok 
szellemi erejét a tárgyak sokasága és azok-
nak sokfélesége miatt egészen szétforgácsoltuk, 
és másrészt az egyes tárgyak kellő 
taníthatására nem juthatott elegendő 
idő. 

Annak, hogy tanítóképző-intézeteink igazán 
tanítói szakiskólák lehessenek, csak egy 
módja lehet és ez az, hogy tcmítóképző-
intézeteink összes erejöket és idejöket csak 
egy czél, tisztán a tanítóképzés szolgálatába 
hajtsák és ne akarjanak a jövőre is ott 
kántorokat, gazdászokat, kézimunka-
tanítókat, stb.-it képezni. 

(Igló.) Huzják Lukács. 
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A tanítóegyesület! élet reformja. 
A ki a hazai tanítóegyesületek jelen hanyatló 

élete fölött igazságosan akar Ítélni, annak előbb 
a mai idők uralkodó eszméivel kell tisztába 
jönnie. Elvégre mi is csak éppen úgy függünk 
a müveit világnak nálunk is gyökeret vert 
káros közszellemétől, mint a nemzeti társada-
lom bármely más tényezője. 

Erősek és hatalmasok valánk a 70-es évek-
ben. A kik közülünk akkor, mint kezdő taní-
tók részt vehettek hazai népnevelésünknek 
magasztos törekvéseiben, az egyszerű vissza-
emlékezés hatása alatt is megujul egész életök. 
Nagyok és hatalmasak valánk akkor, mert a 
nemzeti élet fönséges ideái rendkívüli erővel 
és nagysággal nyertek általunk és bennünk 
életet. Fönséges eszmék uralkodtak akkor a 
nemzet vezetőin s mi rajtunk néptanítókon is. 
Hát ma talán másképen van, mint akkor volt ? 
Eltűntek volna teljesen a klasszikus kor orszá-
gos vezetői és a mi nagy apostolaink ? Számuk 
ugyan kevesebb, de azért még igen sokan 
vannak, kik nagy bölcseséggel s igaz ember-
szeretettel intézik a nemzet sorsát és a mi 
sorsunkat, a kik a száraz, puszta értelmi 
haszon, a materializmus sivárságán fölülemel-
kedve, mintha csak ma is a 70-es években 
átélt újjászületés idejében volnának, ritka ön-
feláldozással kalauzolják az ifjabb nemzedéket 
a népnevelés fejlesztésének nemes útjain előre. 
Ok még elegen volnának, de leapadt követőik 
seregének benső ereje, bizodalma, hite, reménye. 
Ügy tetszik nekem, mintha Magyarország nép-
nevelőiben teljesen kialudt volna a hivatás-
szeretetért való lelkesedés lángja; mintha ők 
már nem volnának, rendkívüli fényben nyilat-
kozó tettekre ingerelhetők. Honnan ez elszo-
morító lemondás? 

A ki közülünk ennek motívumait föltalálja, 
s elég erős hatásuk ellensúlyozására, az nagy 
szolgálatot tett a hazai népnevelésnek s általa 
az egész nemzeti kultúrának. 

En nem hiszem, hogy a jelen viszonyok mel-
let bárki is képes lenne a különben igen érde-
mes hazai néptanító-világ szellemének eszményi 
értelemben vett átalakítására. Ha azok a nagy 
lelkek, a kik a 70-es években győzelemről 
győzelemre vezették az ország tanítóegyesüle-
teit, nem voltak képesek a nemcsak számban, 
de tudásban is gyarapodó tanítókat a hivatás-
szeretet dúsan termő mezején megtartani, 
hogyan sikerülhetne másnak, a kit nem esz-
ményi idők neveltek, hanem a mindennel való 
megalkuvás korszaka? 

Hogy mennyire lentjáró a mi lelkünk, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a leg-
szentebb gondolatok fölött éppen úgy térünk 

napirendre, mintha nem volnának egyebek 
egyszerű, pillanatnyi életet érdemlő szellem-
szikráknál. 

Hogy a sok közül csak egyet is említsek, 
emlékezetbe hozom a ministernek az iskola 
szabad szelleméről az országgyűlésen tett 
örökké emlékezetes nyilatkozatát. „En nem 
elégszem meg az iskolaszabadsággal. Nekem 
több kell. En az iskolában a szellemszabadságot 
akarom." 

Ha egészséges időket élnénk, a szellemsza-
badságnak a törvényhozásban való ünnepélyes 
kihirdetése egész irodalmat teremt, szárnyaira 
ragad s megtermékenyíti a nemzet miihóit. 
Es mi történt ? A mint szokták mondani r 
„Nyomtalanul elhangzott a pusztában." Lel-
künk nem szabad; mert megkötik a mulandó 
földi érdek ezer és ezer szálai. Az anyagiasság 
zsarnok hatalma alatt álló lélek nem nevelhet 
független, csak rabszolga nemzetet, nem virá-
goztathat föl a szabadság fejlesztésére hivatott 
intézményeket. 

Avagy említsem-e az Eötvös-alapot s vele 
többi országos jótékonyczélú intézményeinket? 
Miért tegyem? Sohasem volt helyes sebeket 
szaggatni föl, ha egyúttal nem állott hatal-
munkban azokat meg is gyógyítani. 

Nincsen egészséges tanítóegyesületi élet, 
mert az anyagiasság leköti lelkünket, maga-
sabb, tisztultabb gondolatoknak helyet nem ad, 
mindenben csak addig s oly mértékben lát 
értéket, míg egyoldalú javát előmozdítja. Elerőt-
lenedtünk, még mielőtt az anyagiakban való 
dúslakodás elerőtleníthetett volna bennünket. 
A gazdagság pettyhüdtté tette a gazdagok 
testét és beteggé szellemét. A mi lelkünk 
beteg lett, mielőtt testünk, idegrendszerünk az 
anyagi élvektől elsatnyult volna. 

Es én ebben a kibontakozásnak, a javulás-
nak természetes útját ismerem föl. Magyar-
ország néptanítóinak testi élete még üde, 
eleven, csak a szelleme nem az. A materializ-
mus minden téren hódított. Mi magunkba 
szívtuk a belőle eredő káros gondolatokat, 
érzéseket és vágyakat a nélkül, hogy azokat 
akár a magán, akár a nyilvános élet küzdő 
terén megvalósíthattuk volna. Mert szegények 
vagyunk, ránk nézve a materializmusnak csak 
teoretikus értéke van. A mely elmélet nem a 
való élet talajából meríti táplálékát, mulandó 
hatású. Mert ez így van, erősen hiszem, hogy 
tanítóegyesületeink egy-két év alatt újra föl 
fognak lendülni. Nekünk nem lehet erre nézve 
sürgősebb és fontosabb föladatunk, mint gon-
doskodni a helyes irányításról, a tanító-köz-
szellemnek az anyagelvüség hatása alól való 
fölszabadításáról és a felekezeti s nemzetiségi 
féltékenység enyhítéséről. 
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Minden, egy-egy vármegye tanítóinak helyes 
irányításán fordul meg. A ki erre képes, az 
meghonosítja a népnevelés szabad szellemét is 
és harmóniát teremt egyesület, felekezet és 
nemzetiség között. Az irányító önzetlen, mély 
és bensőséges testvéri szeretete igen könnyen 
teheti az ideális gondolatokat, érzelmeket és 
vágyakat uralkodókká. Hogy ez könnyen lehet-
séges, arról engem a sárosvármegyei általános 
néptanítóegyesület rövid három-éves élete 
győzött meg. 

Egy-egy vármegye tanítóegyesületének helyes 
irányítása nagyon nehéz dolog. Ha nem sikerül 
a vezetőnek az egyesület külső és belső életét 
állandóan összhangzásban tartani, csakhamar 
bekövetkezik a tagokban a közöny, a lemondás, 
a viszály, a felületesség és a látszat bálvá-
nyozása. 

Ne higyjük azt, hogy mindazoknak a hazai 
tanítóegyesületeknek virágzó életök van, a 
melyektől a „Néptanítók Lapjá"-hoz oly szép 
ismertetéseket küldenek be! Elismerem, akad 
1—2, a melynek valóban gyönyörű az egész 
belső és külső élete, de legtöbbé csak látszat. 

En nem csudálkozom azon, hogy így van. 
A tanítóegyesületek vezetői nem a népnevelés 
igaz képét követik, hanem hazánk más társa-
dalmi intézményeiét, a melyek át és át vannak 
itatva a külsőség, a forma, a látszat minden 
föltételével. Ám figyeljük meg egy kultúr-
egyesület közgyűlését! Mennyi csengés-bongás, 
lárma, bankét, dikczió, koriczert, táncz, zene! 
Ha csak egy ezredrésze válnék valósággá, a 
a mit ott fölszinre hoznak, mily rohamosan 
gyarapodnék édes hazánk erkölcsben és gaz-
dagságban. A mint itt nyomtalanul hangzanak 
el az ideális eszmék, nálunk sem történik 
másképen. Nem mondom, hogy ne tartsunk 
banketet. konczertet, tánczmulatságot, ne vigad-
junk is. Ez is szükséges része az egészséges 
tanítóegyesületi életnek, csak arra ügyeljünk, 
hogy társas együttlétünknek ne ezek a dolgok 
legyenek az uralkodó elemei. 

Egészséges a tanítóegyesület belső élete, ha 
azok a gondolatok, érzelmek és vágyak, a 
melyek a gyűléseken tervszerűen fölszinre 
kerülnek, nemcsak ideig - óráig kötik le lel-
künket, hanem otthonunkban is állandóan 
foglalkoztatnak bennünket. Az a tanítóegyesü-
let teljesíti igaz értelemben hivatását, a mely 
tagjainak érdeklődését, munkakedvét, lelkesedését 
állandóan ébren tudja tartani. Ennek egyedüli 
módja a vezetőnek igaz testvéri szeretete. 

Az így irányított tanítóegyesület föllendül, 
tiszteletreméltó vármegyei tanítói közszellemet 
teremt s az ország népnevelésének egészséges 
szervévé lesz. 

A néptanítói szabad szellemet ma nem kor-
látozza más, mint az anyagi vágyak s ezek 
zsarnok képviselői. A tanító, mint ma bárki 
más, az iskolai szabad szellemet alárendeli az 
önérdeknek, a közjót az önzésnek. De való az 
is, hogy sorainkban még igen sokan vannak, 
a kik a szabad szellem érvényesítésére képte-
lenek, nem lévén hozzá sem elég pedagógiai 
tudásuk, sem müveltségök. Ez nem volna oly 
nagy baj, ha az egyesület vezetője példát ad 
a testvériségből táplálkozó szellemszabadságra. 
A szeretet övezte szabad szellem oly hatással 
van gyöngébb tudással és műveltséggel bíró 
tanítótársainkra, mint a nap melege és villá-
gossága a tenyészetre. 

Ma is magasra szárnyal az én lelkem, ha 
visszagondolok azokra az igénytelen, de tiszta 
lelkű, völgyek elrejtett zugaiban munkálkodó, 
sárosmegyei tanítótestvéreimre, a kiknek sze-
mében a testvéri szeretet s az ideális szabad-
gondolkozás örömkönyeket fakasztott; a kik 
a tanítóegyesületi élet hatása alatt új vágya-
kat, reményt, bizodalmat és lelkesedést vittek 
viskóikba. Ez, ez adja meg a tanítóegyesületi 
élet belső értékét. Erre van nekünk nagy szük-
ségünk. 

Nem alapszabály-revízió, nem kerületenkint 
való tömörülés a mi gyógyító szerünk. Megjön 
ez is, ha előbb megteremtettük az igaz tanítói 
közszellemet. A hősök győzedelme nincsen a 
formákhoz kötve. 

Tanítóegyesületi életünk föllendítésének har-
madik lényeges alapföltétele a harmónia. Ezt 
is csak az igazi testvéri szeretet hozhatja 
létre. A természet rendje szerint egy hazának 
a gyermekei is felekezetekre és nemzetiségekre 
oszlanak. Németország fennen hirdeti, hogy 
egységes állam s a bajor mégsem érti meg a 
porosz nyelvét, de azért a faji jelleg mégis 
egygyé fűzi őket. Miért ne olvadhatnánk mi 
is egygyé ama közös tulajdonságokban, a 
melyek e hazában minden nemzetiséggel és 
hitfelekezettel közösek? Hogy ez lehetséges, 
újra Sárosmegyére hivatkozom, a hol 1893-ban 
38-an, 1896-ban másfélszázán valánk együtt 
felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül. 

Tanítóegyesületi életünk föllendül, ha a 
helyes irányításról, a szabad szellemnek az 
anyagiasság alól való fölszabadításáról és a 
felekezeti és nemzetiségi féltékenység enyhíté-
séről gondoskodunk. 

Egy magunkra hagyatva e szép czélokat el 
nem érjük. Szükségünk van a nagy nemzeti 
társadalom, a sorsát intéző kormány és a 
„Magyarországi Tanítók Országos Bizottságá-
nak" támogatására, illetve útmutatására. 

(Léva.) Lány Mihály. 
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A fölmentett tanulók osztályoz-
katók-e? 

Az 1868 : XXXVIII. t.-cz. 53. §-a így szól: 
„A mindennapi iskolába járó növendékek 
10-éves korukig, a szünidő kivételével, télen-
nyáron egyformán tartoznak iskolába járni; a 
10 évesnél idősebb gyermekekre nézve azonban 
a földmíveléssel foglalkozó községekben az 
iskolaszék megengedheti, begy a szünidőn 
kívül még két hónapig a legnagyobb munka-
időben csak vasárnapi iskolába járjanak." 

A legnagyobb munkaidő a tavasz. Föld-
míveléssel foglalkozó községekben a szántás, 
vetés; a szőllőmíveléssel foglalkozó községek-
ben pedig a szőllőmunka az, mely kora tavasz-
szal elvonja 10 éven fölüli tanulóinkat a 
rendes iskolalátogatástól. Vissza nem tarthat-
juk őket, mert az iskolaszék fölmenti; az 
iskolaszék pedig B-t is azért fogja fölmenteni, 
mert előzőleg A-t ugyanezen oknál fogva 
már fölmentette; tehát egy és ugyanazon 
körülményt fölhozó egyének közt különbséget 
az iskolaszék sem fog tenni, nem is tehet, 
mert B. épp úgy rá van szorulva e nagy 
munkaidőben 10 éven fölüli gyermekére, mint 
A. Mi következik ebből ? Az, a mit mind-
annyian tapasztalunk, t. i. hogy a nagy munka-
idő beálltával tanulóinknak száma felényire 
apad le. 

Márcziusban még nagyon távol vagyunk 
attól, hogy anyakönyvünk kitöltve, készen 
feküdjék az asztalon. Ennek ideje ott, a hol a 
szorgalmi idő 10 hónap, május utolsó vagy 
junius első hete; ott, a hol 9 hónapból áll a 
tanév, ápril utolsó hete; ott pedig, a hol csak 
8 hónap a szorgalmi idő, ott is csak márczius 
utolsó vagy ápril első hetére kerülhet az anya-
könyv kitöltésére a sor, a midőn pedig fölmen-
tett tanulóinknak se hire, se hamva már, mert 
márczius végén már nagyban folyik a mezei- és 
szőllőmunka. Az évzáró vizsgálat pedig, tudo-
másom szerint, sok helyen már márezius hóban 
(Szt József-napja körül) tartatik meg. A vizs-
gálat után pedig csak „itthon maradt egy-két 
nyomorult" nézeget föl az iskolába. No ter-
mészetes, ha a vizsgálat ily korán tartatik, 
kell, hogy az anyakönyv arra az időre is 
készen álljon; no de még az is, hogy az 
egész évi tananyag, a min mások 10, 9, eset-
leg 8 hónapon át nyargalnak, itt 6 és fél 
hónap alatt rendeltetési helyén legyen! 

Itt a vizsgálat nyilván azért tartatik meg 
9ly korán, hogy a 10 éven fölüli gyermekeket 
e nagy munkaidőben ne kelljen fölmenteni, 
mivel vizsgálat után csak a kicsikék járnak 
már iskolába, azok közül is csak az, a ki 
otthon unatkozik. A tíz éven fölüli pedig, 

mivel nyilvános vizsgálatot tett, a tanévet 
befejezte, ha mindjárt 6 és fél hónap alatt is, 
ez mellékes; ő ott van 67a hónap után, a hová 
a másik csak 10 hónap árán juthat. A törvény 
szerint a nagy munkaidő miatt fölmentett 
tanulók vasárnapi iskolába kötelesek járni. 
Ma már azonban ilyen iskola nincsen, vagy 
legalább nem kellene lennie, mert helyét a 
gazdasági ismétlő iskola foglalja el. Itt is 
azonban mit csináljunk a márczius hóban 
jelentkező tanulókkal ? Tulajdonképen hová 
tartozik most egy a hétköznapi iskola látoga-
tás alól fölmentett tanuló? Amott megkezdte 
a tanévet, de be nem fejezte; itt meg a 
tanév végén ezt akarja befejezni?! Amott ki-
törüljük, itt meg fölveszszük. Amott mint 
„fölmentett", jobban mondva „kimaradt" fog 
az anyakönyvben szerepelni, emitt pedig mit 
csináljunk vele ? hisz csak a 12 évet betöltött 
tanulók, a már nem mindennapi iskolakötele-
sek vétetnek föl a gazdasági ismét'ő-iskolába, 
melyben a beiratások szintén szeptember 
hóban eszközöltetnek. Rendesen fölvenni sze-
rintem nem lehet őket, mert 12 ik évüket 
még be nem töltötték; a mindennapi iskolából 
pedig kimaradtak, azaz fölmentettek előbb, 
mielőtt az anyakönyv elkészült volna, tehát 
mint „kimaradt fölmentett" tanuló kell, hogy 
szerepeljen ott az anyakönyvben. Már most, 
hová tartozol te szerencsétlen tanuló ? Az 
egyik iskola elbocsájt, a másik ellenben nem 
vehet föl téged. Ki ad majd neked év végén 
bizonyítványt? Egyik sem adhat; mert mind-
kettőnek a keze meg van kötve. A minden-
napi iskola azért nem adhat, mert az anya-
könyv elkészülte előtt hagytad ott; a gazd. 
ismétlő-iskola pedig azért nem adhat, mert 
még csak 10 vagy 11-éves vagy. Va'amid 
azonban marad, a mivel igazolhatod legalább 
azt, hogy egy darabig jártál mégis iskolába 
s ez a havi „Értesítőd". De ez is csak olyan 
helyen lesz a kezedben, a hol az iskolai rend-
tartás a törvény előírta módon végrehajtatik. 

Vegyünk példának oly községet, melynek 
lakói részben földmívesek, avagy szőllőmunká-
sok, részben pedig iparosok. A földmívesnek 
és szőllőmunkásnak 10 éven felüli gyermeke 
márczius elején, a nagy munkaidő beálltával 
kimarad, az iparosé pedig jár tovább. Amazok 
kedvéért nem szoríthatom a tananyagot 6 és V2 
hónapra össze, mivel emezeknek a törvény a 
tananjag elvégzésére 10, 9, illetve 8 hónapot 
biztosít. Természetes, hogy amazok a rövi-
debbet fogják húzni. A rendesek rovására nem 
dédelgethetjük azokat, a kik a rendes időt be 
nem tartják, ha mindjárt föl is mentetnek. 

Ezen a bijon segíteni kell; mert ezen ked-
vezményes fölmentés káros a fölmentettre 
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nézve, sőt maga a törvény is az állami nép-
oktatási tanintézetek gondnokságai számára 
kiadott utasítás 49. és 55. §§-aiban foglalt 
világos rendelkezései e mellett bizonyítanak. 
Mert ba a tanuló, bár a nyilvános vizsgálat 
előtt, de oly időben marad ki az iskolából, 
midőn a tanító az 55. §. értelmében a B. minta 
szerinti anyakönyvet elkészítette, az ebben 
foglalt osztályozás alapján a bizonyítvány 
kiállítható; ha pedig a tanuló az anyakönyv 
elkészülte előtt marad ki az iskolából, akkor 
évvégi osztályozást ugyan nem nyerhet, de 
ezen esetben kezében marad a 49. §. értelmé-
ben kiadott Értesítő, a mely kilépése idejéig 
föltünteti a tanuló magaviseletét, szorgalmát, 
előmenetelét, iskolamulasztásait. (1894. április 
3.-án 44.819—1893. sz. a. kelt vall. és közokt. 
min. rendelet.) As anyakönyv elkészülte előtt 
fölmentett tanulók szerintem nem osztályozhatók, 
tehát osztályismétlésre utasítandók. Mert az 
előbbi rendelet értelmében ezek is az anya-
könyv elkészülte előtt maradtak ki. 

Az ily fölmentés egvenlő a kimaradással, 
tehát épp oly elbírálás alá is esik. 

Mi történjék tehát az ily fölmentett tanulók-
kal, hogyan segítsünk rajtuk ? Megmondja majd 
a jövő. A fönn említett törvény és az utóbb 
fölhozott min. rendelet értelme szerint igaz-
ságot köztük nem tehetünk, sorsukat igazsá-
gosan el nem intézhetjük; ezekre nézve egy 
újabb intézkedés szükséges. 

(Paks.) Denkler Gáspár. 

Az iparostanoncz-iskola hajai. 
Bizony sok baj van ott! De merre ne vol-

nának bajok? 
Elsőnek veszem, hogy ez iskolát a közföl-

fogás majdnem országszerte a többi iskolák — 
különösen pedig a népiskola — mögé helyezik. 
Mintha az iparostanoncz-iskola csak csatlósa 
volna annak. Pedig onnan toborozza tanulóit 
és az iparos-osztály értelmi fölemelése elvitat-
hatlanul magas fontosságú intézmény. 

Másik tapasztalatom, hogy az iparostanoncz-
iskolába általában gyönge anyag kerül. Külö-
nösen sok közöttük az értelmileg gyönge, meg 
a munkától elcsigázott és kifáradott lelkű. 
Szóval nagyrészük a rendes tanításra alig 
alkalmas. 

Nagyon érthető, hogy™ ilyen körülmények 
az iskolai fegyelmezésre döntőleg hatnak. 

Összes iskoláink közül sehol sem olyan 
nehéz a fegyelemtartás, mint inas-iskoláinknál. 
Lehetne beszélni akárhány esetről, hogy rend-
őri beavatkozás, sőt a tanítás alatt is rendőri 
felügyelet vált szükségessé. Pedig éppen akkor 
üli diadalát az ipar-iskolák lenézése, a mikor 

a városban, a népben, a kávéházakban s min-
denütt közbezéd tárgya, hogy rendőri beavat-
kozás vált ismét szükségessé. Persze, hogy 
helyénvalónak tartják és biztatják is a tanítót, 
hanem mindez olyan bothoz hasonlítható, 
melynek egyik vége a tanítóra üt. 

Mikép lehetne ily körülmények között az 
inasok tisztesség-tudását istápolni ? 

Legelső eszköz maga a velők való bánás-
mód, második meg a tanítás. Nem részletez-
hetem itt ezeket, csak annyit emelek ki, hogy 
ennek a bánásmódnak fölötte szigorúnak, de 
fölötte jónak is kell lennie, a tanítás pedig 
legyen figyelmet lekötő. Akkor előáll a jó 
fegyelem is. 

De ha ezek meg vannak, még akkor is 
gyakori az inasok elvetemültsége. Az, tőlünk 
nem függő más körülmények folytán van így. 
A sütők, mészárosok, hentesek, pinczérek pl. 
a napnak legtöbb órájában ébren vannak s 
alig alusznak valamit. Ne vessünk követ reájuk, 
ha az iskolában alusznak el. Egész tanításunk 
most már ezeknek a fölkeltegetéséből álljon?... 
Mit ér ezeknek az iskola? Majdnem igazuk 
van akkor, a mikor azt mondják: „Ugy se 
tanulunk itt semmit!" Ezek elaluszszák a 
tanulást, sőt egyik-másik még hortyog is 
közbe s álmosságuk másokra is átragad. Ha 
fölkeltegetjiik őket, akkor is baj, ha nem, 
akkor is baj. Kimondhatatlan baja ez inas-
iskoláinknak. 

Igen megnehezíti még a tanítást az is, hogy 
egy iskolában sincsenek a tanulók annyira 
iskolai fölszerelések híján, mint az inasok. 
Könyveik, rajzoló s Írószereik vannak is nekik, 
meg nem is. Ha vannak, akkor is, gyakran 
nem használhatók. Pl. más-más kiadású, bár 
azonegy olvasókönyvek, szedett-vedett vonalzók, 
körzők stb. Hogyan lehetne itt segíteni ? . . . 
Parancsolás, nógatás, figyelmeztetés, minden-
minden hiába, csak azon egyszerű okból, mert 
nehezen kerül miből vagy nem képesek 
átlátni, hogy csak jó eszközökkel lehet sike-
resen haladni. Szerintem: tanítási díj czímén 
kellene a tanszerek árát beszedni. 

A fölsorolt bajokból eme két utolsó volna 
a legnagyobb, a melyek miatt majdnem lehe-
tetlen eredménynyel tanítanunk. 

Ezekkel szemben azonban ki kell mon-
danom : hogy mégis nem eredménytelenül. 
Az iparostanoncz-iskola utolsó évfolyamában 
már érezhető, hogy ragadt reájuk valami. 
Már látni vélem rajtuk, hogy intelligens iparo-
sokká fejlődhetnek még. Megérzem azt a 
gyönyört is: mit tesz ifjakat tanítani, hogyan 
lehet bennük szítani az erény, a hazaszeretet, 
a tudnivágyás és az életrevalóságnak már-már 
fölvillanó tüzét. Sejtem bennök: mit tesz a 
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jellemet ébresztgetni. Megsejtem azt is, hogy 
óriási tér áll előttünk, hogy nagy útat egyen-
getünk, a mely idővel tömegesen viszi hazai 
iparunk körébe a bátor, az értelmes, józan és 
ügyes iparos-nemzedéket. Adja Isten, hogy ez 
ne legyen csak látomás! 

(Kőszeg.) Kiss Károly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: a Heinsélmann-

féle vasbányatársulahiak a miért Hisnyóvíz-
gyártelepen 24.000 kor. költséggel el. iskolát 
állított. 

Kinevezte: Tóth Lajos és Tóth Lajosné, 
szül. Joos Anna oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a zalamihályfai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé; Smetana-Ékes Margit oki. 
tanítónőt a pilis-szántói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Steller Rezső oki. tanítót a nagy-
bocskói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Külyéni 
Juha oki. tanítónőt a hosszufalu-í'ürészmezei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Csere Mihály 
oki. tanítót az apáczai áh. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Tóth Endre oki. tanítót a pátkai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Beinovszky Rezső 
oki. tanítót a szedliczei áll. el. iskolához r. 
tanítóvá; Faics Irén meg Jablonkay Katalin 
oki. tanítónőket az ó-dombovári áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónőkké. Trumits Márk oki. 
tanítót a csentai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Matusch Pál, Lechnitzky István és Szuknovics 
Mária oki. tanítókat, ill. tanítónőt a nagyrőczei 
áh. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; 
Gömöry Mihály és Pepich Zsella oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a dobsinai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé; Gémessy Aranka oki. 
tanítónőt a kis- és nagy-szulányi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Schopf Erna oki. tanító-
nőt a rahói áh. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Gyenis Antal gattájai áll. el. 
isk. tanítót az ó-dombovári áll. el. isk.-hoz, az 
igazgatói teendőkkel megbízván; Szántó Gyula 
apáczai áh. el. isk. tanítót a tiszolczi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Gálfalvi Ferencz 
csegezi áh. el. isk. tanítót a sinfalvi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Baranyayné-Sz. 
Ilona brassói áh. el. isk. tanítónőt az újtordai 
áll. el. isk.-hoz és Moórné-Boór Ilona hosszu-
falu-fürészmezei áll. el. isk. tanítónőt a brassói 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; Boba-
csinszky József csongrádi áh. el. isk. tanítót a 
gattájai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Mihálka Ilona szolnoki és Barabás Bella gyön-
gyösi áll. kisdedóvónőket kölcsönösen; Simon-
kay Erzsébet gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőt 

a szolnoki áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Gaál János tiszolczi áll. el. isk. tanítót a 
dobsina-gölniczvölgyi áll. el. isk.-hoz; Polócz 
Mária kis- és nagv-szulányi áll. el. isk. tanítónőt 
a köpcsényi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítet te: Krsepelka János 
új-ogradenai közs. isk. tanítót jelen állásában; 
Giurginka Szilárd pettniki közs. isk. tanítót 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Popa János 
fófeldi g. kel. tanító részére évi 380 koronát; 
Frontilik Lajos keczer-kapi-pálvágási munka-
képtelen közs. tanító részére évi 280 koronát; 
Tatár József h.-böszörményi munkaképtelen 
ev. ref. tanító részére évi 640 koronát; Szabó 
Pál nagykereki munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 760 koronát; Popovics Bazil 
pászikai munkaképtelen g. kath. tanító részére 
évi 660 koronát; Matolcsy Gyula belényes-
ujlaki munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 580 koronát; Tóth Sándor feketepataki 
gör. kath. munkaképtelen tanító részére évi 
660 koronát; Petrule László füzes-szt.-péteri 
g. kel. el. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 500 koronát; Isztratyc János kapori 
munkaképtelen g. kath. tanító részére évi 
380 koronát; SchüUer Mária apatini közs. polg. 
isk. munkaképtelen tanítónő részére évi 720 
koronát; Berár Konstantin bükktótfalui gör. 
kath. munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 
500 koronát; Both Sándor gáncsi gör. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 460 
koronát; Bogoszáv György szanádi munka-
képtelen gör. kel. szerb tanító részére évi 
1020 koronát; Kolényi József tót-aradáczi 
munkaképtelen ág. h. ev. tanító részére évi 
940 koronát; Gatter Mihály lovrini munka-
képtelen közs. tanító részére évi 880 koronát; 
Bebreczeni Áron cserefalvi ev. ref. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 680 koronát; 
Szávit Simon germáni munkaképtelen gör. kel. 
román tanítónak évi 620 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néh. Botos Dénes nyug. volt sárdi ev. ref. 
tanító özv., szül. Török Anna részére évi 300 
koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
e l rendel te : néh. Filep Endre volt dunapataji 
ev. ref. tanító Jolán nevű árvájának a kecs-
kemétibe ; néh. Niedermiiller Ferencz volt 
vörösvári róm. kath. tanító Teréz nevű árvájá-
nak a kecskemétibe; néh. Leszó József volt 
bustyaházai gör. kath. tanító János és Irén 
nevű árváinak a kecskemétibe; néh. Mindák 
József volt halmi róm. kath. tanító Ede nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Kovácsevics 
István volt tüskeszeri róm. kath. tanító István 
nevű árvájának a kecskemétibe. 
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Imádság. 
Viselem békességtüréssel 
Vállaimon a Irús keresztet; 
Uram! nem állok perbe véled 
Ha a bajt, gondot rám ereszted. 
Fellázadni nem fog a lelkem 
Ha vessződ csapásokat mér rá, 
Hiszen a vasat a kohóban 
Nagy tűz edzi kemény aczéllá. 

Fejet hajtok akaratodra, 
Nem bírálgatom bölcseséged', 
Te tudod, nékem mi szükséges 
Ki által látod a veséket; 
Csak arra kérlek, hogy szivemben 
Hitem forrásvizét neveljed, 
Hogy a remény színes virágát 
Táplálgassam hüs cseppje mellett. 

A Krőzusok kincsének fénye 
Nem csábit engem itt e földön, 
Bár éltem napjait szegényül — 
Be megelégedetten töltöm. 
S ha tán olykor szükséget látnék: 
Panasz nélkül megnyugszom rajta . . , 
Megváltómnál az is hiányzott 
Hová fejét nyugvóra hajtsa. 

S ez élettől mit is kívánnék ? 
Hatalmat tán s nagyúri rangot ? 
A biborfödte szívek ellen 
Már annyi panasz szertehangzott! 
Én százszorta inkább óhajtom 
Az éhező Lázárok sorsát 
Mintsem tőlem kerüljenek ki 
A panaszos asztali morzsák. 

Hiszen mit jó kedvében adhat : 
Az Isten már megadta nékem; 
Van két mosolygó rózsabimbóm — 
Mint tündérek a népmesékben, 
S van már czélja az életemnek, 
Olyan magasztos, oly nemes czél! . . . 
Megismertetni őket azzal 
.i ki a csillagok felett él. 

A ki könyörül a szegényen 
S kenyeret ád az éhezőnek, 
Puha pelyhet, dalt a madárnak — 
S virágot ád a sík mezőnek; 
Ki a megtérő bűnösökre 
Irgalmának palástját vonja, 
S bár a m indenséget vezérli: 
Gondot visel a liliomra . . . . 

Én Istenem! Gyermek koromtól 
A szemem annyi könnyet látott! 
Hányszor kergettem vérző szívvel 
A csalogató délibábot!. . . 
Az ösvény, melyre lábam lépett 
Tövist termett csak, . . . kenyeret nem 
S megnyugodván akaratodban 
Egy zokszót soha nem emeltem. 

Jó volt a hogy volt . . . s úgy leszen jól 
A mint akaratod kiszabja; 
Nem élne már a hit szívemben, 
Ha a jövőtől megriadna. 
Magam sorsa miatt aggódni 
— Tudod Uram jól, — sohse szoktam, 
A földi élet bús keresztjét 
Viszem tovább tovább, nyugodtan. 

Be kik ma még vigan kaczagva 
Hímes szárnyú pillangót űznek 
S játékból egymás homlokára 
A kert alján koszorút fűznek: 
Szivem azok miatt aggódik 
S féltem az idők viharátul — — — 
Velők leszesz-e jó Atyám, majd 
Mikor az én szemem lezárul ? . . . 

Kincset nem hagyhatok reájuk 
S országos hírű nagy nevet sem ; 
Nincs bőség nálam a kenyérben, 
Falatonként kell megkeresnem. 
A hit legyen hát földi kincsük, 
Mely véd minden kísértés ellen . . . . 
A mélységből kiáltók hozzád 
Én Istenem! hallgass meg engem !! 

(Magyarrégen.) Nagy Lajos. 

Ki a hibás? 
Ketten ültünk a vasúti kocsiban. Útitársam 

törvényszéki bíró volt, ki a társalgás irányát 
csakhamar az oktatás ügyére terelte, mely iránt, 
úgymond, nemcsak mint apa, hanem- hivatá-
sánál fogva is érdeklődik, mert gyakorlatában 
elégszer merülnek föl oly esetek, melyek 
mérlegelésénél a családi nevelést és az iskola 
befolyását is számba kell vennie, hogy igaz-
ságos Ítéletet mondhasson. 

— E szerint — megjegyzém — a bíróság 
működési köre az oktatásügygyei is határos. 

— A mennyiben a lélektani ismeretek 
nélkül a bíró is csak úgy tapogat, mint a 
tanító, de biztos nyomon nem halad. Jellemző 
eset történt nem régen is. Egy suhancz 
lopással volt vádolva. Elitéltük. Mikor kér-
deztem, hogy megnyugszik-e az Ítéletben, azt 
felelte, hogy nem, mert ő csak azzá lett, a 
mivé nevelték, mintegy jelezni akarta, hogy 
ezt a bíróság enyhítő körülménynek tekintse. 
Föltűnt nekem ez a szokatlan mentség, érdek-
lődni kezdtem a fiú múltja iránt, de csak 
annyit tudhattam meg, hogy selyempárnák 
közt ringatták és hogy szülei tönkrementek; 
az igazi ok azonban, mely világosságot vetne 
a fiit elzüllésére, most sincs birtokomban, 
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pedig az eset gyakrabban megujul emlékeze-
temben : valóban a rossz nevelés áldozata 
volna a fiú ? 

— A hírlapokból ismerem az ügyet; külön-
ben is ismerem a fiú családi viszonyait, ki 
egy barátom tanítványa volt. A bűneset tár-
gyalásakor elmondta nekem barátom, hogy a 
fiú tanuló korában is hasonló vétség miatt 
büntetve volt. 

— Kérem, mondja el, mert a dolog nagyon 
érdekel. 

- Az elitélt szülei gazdag emberek voltak 
és mint ilyenek, hódolva az uralkodó szo-
kásnak, fiók nevelését már csecsemő korától 
fogva idegen kezekre bízták. Kilencz-éves 
korában barátom osztályába került. Mint 
afféle elkényeztetett, fegyelmet nem ismerő 
gyermekkel sok baja volt. Egy napon bepana-
szolta a szomszédja, hogy ellopta a kését. 
Barátom nem akarta elhinni, hogy a gazdag 
szülők gyermeke, kinek otthon minden kíván-
sága parancs, ilyesmire vetemedett volna. De 
a panaszos megmaradt állítása mellett, s a 
legnagyobb óvatossággal végrehajtott vizsgálat 
igazolta azt. Mikor a tanító kérdezte, hogy 
miért lopta el a kést, hisz szülei sokkal 
szebbet vehetnek neki, csak szólnia kell, azt 
felelte, hogy ő nem lopott, hogy ő csak el-
vette a kést, mert megtetszett neki, megtudja 
ő annak az árát fizetni. A tanító észrevette, 
hogy a fiú fölszínes nevelésében az „enyém 
és tied" fogalmára nem igen voltak tekin-
tettel, vagyis inkább az enyémre, mint lenni 
szokott az rendesen ott. a hol a gyermekek 
nevelése oly személyekre van bízva, kik csak 
a gyermek kedvét keresik. Föltett akarata volt 
a fiú nevelésén ejtett csorbákat lehetőleg 
kiköszörülni, de a fiú atyja viselete megakadá-
lyozta abban. A megtörtént eset után ugyanis 
az apa azt követelte, hogy a fiának olyan 
elégtételt adjon, hogy becsületén szennyfolt 
ne maradjon, s mivel a tanító minden jó 
igyekezete az apa elfogultságán megtört, a 
kivánt elégtételt igazságos úton meg nem 
adhatta, a fiút kivették az iskolából és a 
háznál taníttatták. Nemsokára a fiú szülei, az 
apa szerencsétlen vállalatai következtében, 
tönkrementek és a család meg nem szokott 
szegénységében elzüllött. 

— Most már kezemben van a keresett 
fonál — szólt a bíró élénken. — A fiút 
valóban a rossz nevelés juttatta mostani sor-
sára. Mennyivel jobbak volnának társadalm i 
^ iszonyaink, mennyivel kevesebb dolga lenne 
a bíróságnak a bünfenyítő ügyekkel, ha a 
szülők inkább nevelnék, mint neveltetnék 
gyermekeiket. 

— Es sajátságos az, bíró úr, hogyha utóbb 

a szülők maguk is siratják gyermekeikben a 
gondatlan nevelés következményeit, önmagukat 
csak a legritkább esetben okolják, hanem 
vagy az iskolára, vagy a társadalomra hárítják 
a hibát. Azt mondják, hogy rossz az iskolai 
nevelés és önmulasztásaikra nem is gondolnak. 
Igaz, hogy az iskolának nemcsak az észre, 
hanem a szívre 'is kell hatnia, hogy nemcsak 
tudományos, hanem jellemes embereket is kell 
képeznie; de a szülőknek azt is meg kellene 
gondolniok, hogy a legelső alapot a nevelésben 
nem az iskola rakja le, hanem a család és 
hogy az iskola a gyermek lelkéből ama fekete 
nyomokat, a melyekkel esetleg a családi ne-
velés azt beszennyezte, nem törülheti ki vég-
kép, ha a család rombolja azt, a mit az 
iskola épít, ha, mint az elmondott esetben, 
nem az iskolát, hanem bűnös gyermekét és 
benne a maga fogyatkozásait pártolja, mi által 
megingatja vagy megsemmisíti a gyermekben 
az őszinte tiszteletet, szeretetet, a melylyel 
tanítója iránt viseltetnie kell, hogy működé-
sének sikere legyen. És épp oly tévesen Ítél-
nek a szülők, ha a társadalmat hibáztatják, 
mely nem más, mint a családok összesége, 
képviselője, az a tükör, a melyben látjuk a 
családokat a maguk bűneivel és erényeivel. 
Ha a társadalmat salakjától meg akarjuk 
szabadítani, tisztává kell tennünk a forrást, a 
családot. Mindezeket nem azért mondtam el, 
mintha nem volnék meggyőződve róla, hogy 
a bíró úr is ezeket az elveket vallja, de jól 
esik, ha meghallgattatásra talál, a mi szivünket 
nyomja, ha elmondhatjuk védelmünket az 
igazságtalan támadásokkal szemben. 

— Magam is úgy értelmezem a család, az 
iskola és a társadalom hivatását, a hogy a 
tanító úr mondta el, de fejtegetéseihez toldást 
teszek, melv^ a tulajdonképeni népnevelésre 
vonatkozik. Én a tanító urak működése iránt 
a legnagyobb elismeréssel vagyok, de teljesen 
csak akkor méltánylom. ha működésük köre 
az iskola falain túl is kiterjed, ha munkálko-
dásuk azokra is kiliat, a kik már átlépték az 
iskola küszöbét; vagyis ha önök nemcsak a 
gyermekek tanítói, hanem igazi népnevelők. 
Mert különbséget kell tennünk a gyermek- és 
a tulajdonképeni nép-nevelés között. Az, hogy 
a gyermek tanul egy kis írást, olvasást, számo-
lást és egyéb elemi dolgokat, s hogy gyenge 
korának egy pár évén át a tanító fegyelme 
alatt áll, még nem maga a népnevelés, az csak 
annak alapja, kezdete, mely maga is elvész, 
ha befejezetlenül hagyják. A néptanító hiva-
tása az iskolában megkezdett alapot a társa-
dalmi téren, az élet különböző viszonyainak 
számbavételével, folytatni és a körülmények 
megengedhetősége szerint betetőzni, mert mű-
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ködésöknek csak így lesz maradandó becse. 
Igen érthetően jelezte ezt az irányt egy volt 
ministerük, mikor egyik beszédében azt 
mondta, hogy a népoktatást, illetőleg nevelést 
akként kell vezetni, hogy annak, a ki isko-
lába járt, általában véve jobb erkölcsei, szo-
kásai legyenek, mint az iskolakerülőknek; 
hogy az iskolázott földmívelő, kézműves job-
ban értse dolgát, mint azok, a kik oktatásban 
nem részesültek; hogy a nép az iskolában 
tanulja meg, mi szükséges az egészség fön-
tartásához. A kik népoktatásügyünk fejlődését 
figyelemmel kisérik, örömmel látják, hogy 
annak jelenlegi vezére egész odaadással, szive 
rajongásával ezen czél elérésére, ezen eszmék 
megvalósítására törekszik, s hogy működését 
siker koronázza, mert derék hada, Magyar-
ország néptanítói lelkesedéssel követik. 

Mikor az eszmecsere után utunk kettésza-
kadt, sokáig elgondolkoztam azon : vájjon 
helyes-e az a törekvés, mely az iskolából a 
külső befolyást ki akarja zámi. Engem nem-
csak ez, de sok más alkalom is arról győzött 
meg, hogy az iskolát nem szabad elszigetelni, 
sőt ellenkezőleg szoros összeköttetésbe kell 
hozni a családdal, a társadalommal, hogy váll-
vetve egymást támogassák, hogy a közös 
munkában kölcsönös legyen a felelőség. 

(Sárosfa.J Zádor Gyula. 

IRODALOM. 
Megjelentek: Paedagogiai Zsebnaptár az 

1901/902. tanévre. Tanárok, tanítók, tanító-
nők. tanítóképezdei növendékek és felsőbb 
leányiskolái tanulók használatára szerkesztette 
(nagyon ügyesen) Orbók Mór tanítóképezdei 
igazgató. XVI. évfolyam. Ára kötve 1 korona 
32 fillér. Megrendelhető Sineer és Wolfner o o 
könyvkereskedésében (VI., Andrássy-út 10. sz.) 
Ajánljuk megszerzésre. — A lakóhely ismer-
teiéi e és Szilágy vármegye földrajza. Irta Zoványi 
Lajos. Hogy kitűnő munka, az is mutatja, 
hogy ez immár a harmadik kiadása. Ára tér-
képpel együtt, csinosan kötve, 50 fillér. — 
Hasonlóan kitűnő munka, melyről a hivatalos 
birálat is nagy dicsérettel nyilatkozott, a követ-
kező: „Földrajzi előismeretek, Győr sz. kir. 
város részletes leírása és Győrvármegye föld-
rajza, a győrmegyei népiskolák III. osztálya 
számára. Pályadíjat nyert munka. írták Benedek 
Vincze és Gróf Endre, győri tanítók. Több 
ábrával és szemléltető képpel." Ára kemény 
kötésben 50 fillér. „Pannónia" irodalmi és 
nyomdai vállalat kiadása, Győrött (Baross-út 26.). 
A derék kis munka 3 részre oszlik. Az I. rész 
a földrajzi előismereteket tárgyalja, tehát azon 
alapfogalmakat, melyek nélkül rendszeres föld-

rajzi oktatás nem képzelhető. A II. rész Győr 
sz. kir. város leírását foglalja magában. A 111. 
rész Győrvármegye földrajzát tartalmazza. — 
Földrajz kath. népiskolák számára. Magyarok 
története és Természetrajz kath. népiskolák 
felső osztályai számára. Irta Győrffy János; 
áruk 20—20 fillér. — Kolozsvár szab. kir. 
város és Kolozsmegye r földrajza. (Népiskolák 
III. osztálya számára). írta Gombos Antal. Ara 
50 fillér. A tiszta jövedelem a Tanítók Házait 
illeti. Megrendelhető Gámán János könyv-
nyomdájában Kolozsvárit. — Rövid bibliai 
történetek, fi. és II. oszt. kath. gyermekek 
számára.) Irta Fonyó Pál. (Rózsa Kálmán 
kiadása.) Ára 30 fillér. — Polgári iskolai tanítók 
zsebkönyve. (Az 1901/902. iskolai évre.) Szer-
keszti Kovács Samu; kiadja SchnThof Károly, 
Szeged; ára 1 korona 20 fillér. — A Magyar 
Könyvtár augusztusi sorozata. A 238—239. 
kettős szám gróf Széchenyi István korszak-
alkotó munkáját, a Hitelt-1 teszi olcsó kiadás-
ban hozzáférhetővé. Épp ily becses füzet a 
236—237. szám is, mely Baróti Szabó Dávid 
Aeneis fordításának első öt énekét közli. A 228. 
szám Benedek Eleknek néhány elbeszélését 
tartalmazza Apró Történetek ezímmel. A 229. 
szám Charles de Berkeley franczia író „A kis 
márkiné" regényét tartalmazza. A Magyar 
Könyvtár eddig megjelent számainak teljes 
jegyzéke minden könyvkereskedésben ingyen 
kapható. Egyes számok részletfizetésre is meg-
rendelhetők a kiadónál, Lampel Róbert (Wodi-
áner F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkeres-
kedésében, Budapest, Andrássy-út 21. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A Csanád megyei Tanító-Egyesület 

szeptember 2. és 3.-án tartotta évi XXX-ik 
rendes közgyűlését, Makón a megyeház nagy-
termében, hol úgy a tanítóság, mint a megye 
kitűnőségei — közül igen sokan megjelentek. 
Ott voltak Groó Vilmos tanfelügyelő, dr. 
Meskó Sándor alispán, dr. Xávay Lajos m. 
főjegyző, Hervay István tb. m. főjegyző, Barna 
Sándor ülnök, Török Imre főügyész, Farkas 
Mór fősz.-bíró, Boross János gör. kath. lelkész. 
Kristóffy József orsz.-gy. képviselő és ott 
volt, a kit előbb kellett volna fölemlíteni, a 
tanítók ügye és érdekének lankadatlan munkása: 
Ujváry Béla kir. tanácsos, a Népt. Lapja f. 
szerkesztője. A gyűlés mindkét napon d. e. 
10 órakor vette kezdetét. Az első napon 
Strausz Gyula elnök legelőször is Groó Vilmos 
kir. tanfelügyelőt üdvözölte — mint a ki ez 
alkalommal először jelent meg a közgyűlésen 
a tanítók között. Groó tanfelügyelő lendületes 
szép beszédben válaszolt az elnöki üdvözlésre 
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s bizonyos büszkességgel említé föl, bogy 
helyettes - tanítósággal kezdette meg élet-
pályáját. Tanító volt — annak tartja magát 
ma is. — Majd Ujváry Bélát — a mi magas 
színvonalon álló lapunk f. szerkesztőjét üdvö-
zölte az elnök azzal a melegséggel és ragasz-
kodással, melylyel őt az ország tanítósága 
mindenütt körülveszi, mire Ujváry B. szivből, 
szivhez szólóan üdvözölte a megye tanítóságát, 
egyben tolmácsolta a 31. T. Orsz. Biz. s az 
Eötvös-alap általa küldött üdvözletét, melyhez 
a Néptanítók Lapja szerkesztőségének üdvöz-
letét is hozzácsatolta. Az elnöki megnyitó és 
üdvözletek elhangzása után a közgyűlés dr. 
Wlassics Gyula vall.- és közoktatásügyi minis-
tert és Lázár József makói jubiláns tanítót 
tiszteletbeli tagokká egyhangúlag megválasz-
totta s erről a ministert táviratilag értesítették. 
Lázár Istvánt, a ki immár 50 év óta tanít, 
küldöttség értesítette megválasztásáról s az 
öreg úr meleg szavakban fejezte ki háláját 
kartársai elismeréséért. Zajos óvácziókban 
részesítették. A Czirbus István titkár által 
előterjesztett s tudomásul vett titkári jelentés 
után Biró Albert beszélt az Eötvös-alapról és 
helyi gyűjtő-bizottságáról. Előadó lelkesült-
séggel ismertette ezt a megyei tanítóság előtt 
már ismert nemes czélú intézményt. Meg-
győződéssel, szivből eredő érzülettel kérte a 
megye tanítóságát arra, hogy ne legyen köz-
tük egy sem, a ki ez egyesületnek tagja ne 
volna. Ennek az ügynek tárgyalásakor Ujváry 
Béla sem tudta megállani, hogy szóra ne 
emelkedjék s azzal a nemes hévvel, — mely-
nek hangját a Népt. L.-ból jól ismerjük — 
beszélt az „Eötvös-alap" áldásos voltáról. 
Azzal a nem tudni honnan lábrakapott ferde 
hirrel szemben, hogy a „Tanítók Háza" mái-
nem csupán a tanítóké, kijelentette, hogy, de 
igenis, valóban a tanítóké! A dörgő éljen-
zéssel fogadott s örömmel vett hozzászólást a 
tanítóság jegyzőkönyvi köszönettel hálálta meg, 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazván az előadó-
nak is. Ezek után Czirbus titkár és több 
egyesületi tag indítványára az utóbbi időben 
a tanítóság érzületét éppen nem tolmácsoló 
egy-két tanügyi lapban méltatlanul megtáma-
dott Péterfy Sándornak és Lakits Vendelnek, 
a kik már 30 éve dolgoznak önzetlenül a 
tanítóságért, bizalmat szavaztak s ezt a hatá-
rozatot hozzájárulás czéljából az ötszes hazai 
tanítóegyesületeknek megküldik. A számvizs-
gáló-bizottságjelentésének tudomásul vétele után 
Lászlóné-Janda Ilona értekezett a „Kedély-
képzés a népiskolában" cz. tételről, egy tarta-
lomban gazdag, nyelvezetben szép munka kere-
tében. Az alapszabályok módosítása Irlanda 
Dezső bemutatásában elfogadtatott és a könyv-

tárnoki jelentés tudomásul vétetett. Ezzel az 
első napi gyűlés véget ért, a tanítóság a 
kiállítás területére vonult, a hol a közebéd 
után a kiállítást nézték meg. Este az „Eötvös-
alap11 javára „szórakozó-estély" volt, reggelig 
tartó tánczvigalommal. Folyó hó 3.-án (a má-
sodik napon) a bírálati jegyzőkönyvet olvasták 
föl a beérkezett pályamunkákról. Pályadíjat 
nyertek Veress Károly tornyai volt áll. iskolai 
igazgató és Czirbus István makói tanító. 
A tanítói oklevél egyenértékesítéséről Purjesz 
Mór makói tanító tartott szabad előadást, 
tanítói otthon létesítéséről pedig Beney Antal 
kiskirályhegyesi tanító. A tanítói fizetésekről 
Bóna János makói igazgató-tanító értekezett. 
Ezután a különböző választások ejtettek 
meg. (B. A.) 

TANÍTÓK TANACSADOJA. 
Ií. E. Eny. Az „új" tantervet még nem adták 

ki s így az nem is kapható. — T. K. 1. Ezelőtt 
utólag többször beszámítottak egyes éveket 
nyugdíj alapjául; ma már — a tapasztalat 
szerint — nem számítanak be. 2. A mu-
lasztások igazolására az osztálytanító jogosult. 
Állami iskolákban — kétes esetekben — 
az igazgatót illeti az elbírálás joga. — 
Egy tanítónő. Fontos kérdéseire nem vála-
szolunk, mivel becses nevét szíveskedik eltit-
kolni. Ez nem kíváncsiság, hanem illendőség 
kérdése. Különös véleménye lehet a szerkesztői 
felelősségről és diskréczióról, kivált midőn saját 
hasznára szívességet kér tőlünk. — I. János. 
Az illető veterán kartársunk 67-éves korban, 
45 év óta működő levén, munkaképtelenség 
igazolása nem szükséges a nyugdíjazási kér-
vényhez. Ha róm. kath. vallású, akkor az 
1870. év előtti szolg. után az iskolaföntartótól 
kaphat megfelelő nyugdíjrészt; ha ág. hitv. 
ev., akkor csak 1870 óta, még pedig az orsz. 
nyugdíjalap terhére számítják szolgálatát. Az 
új nyugdíjtörvény — bizonyára — javítani 
fogja a helyzetet. Az előmunkálatok folya-
matban vannak; de hivatalos titkot képezvén, 
azokról nem szólhatunk. Törődött ember 
nyugdíjazását a miatt kár volna elodázni, hogy 
talán majd az új nyugdíjtörvény a kántori 
fizetéseket is elfogadja tanítói nyugdíjazás 
alapjául. — Klein Lipót. Ha valaki más 
helyütt foglal el újabb tanítói állást és pl. 
aug. 31-ig volt egyik helyütt s szept. 1-étől 
működik másutt — vagy pedig csak szünidőre 
esik a megszakítás — akkor a működés 
nyugdíj • szempontjából is folytonosnak tekin-
tendő. Ha új állomásán nem véglegesítenék 
— az csak szabályszerű okokból történhetik — 
akkor ez veszteség lenne a tanítóra. A köz-
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igazgatási bíróság kimondotta 1901. évi 543. 
számú ítéletével, hogy „ideiglenesen megválasz-
tott tanító nincsen." — V. Sz. N.-Bereg. 
A felügyelő-bizottság illetékes a heti szünet 
megállapítására. Ennek akarata ellen a szünidő 
kierőszakolását nem tartjuk lehetőnek, mert 
valóban a szombat d. u. szünidőül adása a 
szülők és növendékek szempontjából jobban 
megokolt, mint a szerdán délelőtt. — L. J. 
A tanítónak semmi köze ahhoz, hogy a párbért 
a plébános és a harangozó részére miként 
szedik be. Ránézve az a fődolog, hogy az 
1893. évi XXVI. t.-cz. végrehajtására vonat-
kozó utasítás szerint kellő időben megkapja 
saját fizetését. A fizetési hátralékok behajtása 
tekintetében ön teljesen tájékozatlan; másként 
nem tűrhetné el, hogy már 2500 korona hát-
ralék van. Ez el is évül, ha idejében nem 
intézkedik. A Tanítók Tanácsadója cz. könyv 
153. stb. lapján tüzetesen foglalkozik evvel. 
Ha olvasta volna, nem lenne ilyen kára. Azt 
csak nem kívánhatja, hogy mi egész lapokat 
kiirjunk az ön számára. — Fizetés lefog-
lalása adó fejében — bizonyos föltételek 
mellett — előfordulhat. Erre nézve a Tanítók 
Tanácsadója 143. lapja ad választ. Vegyék ezt 
tudomásul Krizsánczy Ágost (Nógrád), Békey 
István (Koltha) s más kartársaink, kik ebben 
a kérdésben tudakozódtak. — Csollák János. 
A szorosan vett magyarországi róm. kath. és 
gör. kath. tanítókra (— tehát ide nem értve 
a volt erdélyieket —) alkalmazandó a Ratio 
educationis, mely szerint 1870. év előtti szol-
gálatuk után az iskolaföntartóra rójjják ki a 
nyugdíjrész fizetését. A kirovást nyugdíjazás-
kor a közoktatásügyi ministerium eszközli. — 
K. A. R. Ha törvényes alap nélkül erőszakolják 
a „helybeliek" az ön nyugdíjazását: forduljon 
oltalomért a kir. tanfelügyelőhöz. Különösen 
ügyeljen rá, hogy a tiszti orvos képes-e kon-
statálni a huzamos időre való szolgálatképtelen-
séget. Azért, hogy a tanító meghűl s beteg 
lesz, nem kell mindjárt nyugdíjaztatása árán 
tőle szabadulni. Mit csináljon az nyolczad-
m agával ? — R. I. Forberg. Mindenben 
igazat adunk önnek, de czikke közlését fölös-
legesnek tartjuk, mert a kisebb elterjedésü 
lapok rosszakaratú czikkei épp akkor nyer-
nének fontosságban, ha mi komolyan reflek-
tálnánk rájok. On is azt írja czikkében, hogy 
a ki komolyan gondolkodik, az nem tekintheti 
ezt a dolgot „seftelés"-nek. „Nem inkonze-
kvenczia az, kérdi ön, hogy egyszer anyagi 
nyomorúságunkkal, máskor pedig üy indoko-
latlan érzékenykedéssel, szinte nagyralátással, 
tisztességes keresetágaknak a lenézésével kür-
töljük tele az országot?" Persze, hogy inkon-
zekvenczia, főleg attól a laptól, mely a „taní-

tók nyomorúságából" már tőkét kovácsolt, 
csakhogy... ismerni kell a kulissza-titkokat! 
Egyébiránt azt a czikket, a melyen önön kívül 
a tanítók százai botránkoztak meg (ezrei azért 
nem, mert ezer számra nem olvassák azt a 
lapot) nem tanító írta. — B. Üzentük már. hogy 
csak rendes tanítók részesülhetnek korpótlékban. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— Péterfy és Lakits. A magyar tanítóság 

csak az imént jubilálta ezt a két érdemes 
férfiút, a kik immár 30 éve, hogy önzetlenül 
dolgoznak a tanítóságért. A magyar tanítók 
hálásak és nem is fukarkodtak hálájok nyil-
vánításával. De — fájdalom! — akadtak olya-
nok is, a kik rossz szemmel nézték ezt az 
egyhangú ünnepeltetést s a kik épp a jubileum 
idejét használták föl arra, hogy a tanítóság e 
két nagyérdemű vezérét megtámadják. Nem 
éppen a személyüket, hanem azokat az intéz-
ményeket, a melyeknek az élén állanak, a mi 
egyre megy. Az Orsz. Biz-ról azt írták, hogy 
semmit sem tesz a tanítóságért s így nincs is 
létjogosultsága; az Eötvös-alapot meg azzal 
vádolták, hogy „seftelés"-be viszi bele a tanító-
ságot, midőn gyárosok és kereskedők által 
önkéntesen fölajánlott százalékokat elfogad 
jótékony czéljaira. Ezek a méltatlan támadások 
annyira elkedvetlenítették a mi, pihenésre 
különben is vágyakozó vezéreinket, hogy Lakrts 
Vendel is, Péterfy Sándor is kijelentették 
barátaik előtt visszavonulási szándékukat. Meg-
hallotta ezt a „Csanádmegyei Ált. Tanító-
egyesület "-nek az Orsz. Biz. ülésén Budapesten 
járt derék titkára: Gzirbus István s megragad-
ván e régi érdemes tanítóegyesület f. hó 2.-án 
tartott közgyűlésének alkalmát, a következő 
határozati 'javaslatot terjesztette a „Csanád-
megyei Ált. Tanítóegyesület" közgyűlése elé: 
„A Csanádmegyei Alt. Tanítóegyesület XXX. évi 
r. közgyűlése azon méltatlan támadásokkal 
szemben, melyekben a tanügyi sajtó egy része 
a tanítóság javáért immár 30 éve önzetlenül 
munkálkodó Péterfy Sándor kir. tanácsost, az 
Eötvös-alap érdemes elnökét és Lakits Vendel 
igazgatót, az Orsz. Bizottság érdemes elnökét 
újabb időben részesítette, bizalmát fejezi ki e 
két vezérférfiú, valamint általában az Eötvös-
alap és az Orsz. Biz. vezetői iránt és kéri 
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•őket, hogy áldásos munkájukban nem csüggedve, 
az eddigi irányban továbbra is folytassák köz-
hasznú tevékenységűket; kimondja továbbá, 
hogy az Eötvös-alapot anyagilag és erkölcsileg 
támogatni a maga részéről minden tanító 
kötelességének tartja, úgy az alap kötelékébe 
Taló belépéssel, valamint a Tanítók Házai 
javára jövedelmező iparczikkek fölkarolásával 
-és terjesztésével. Ez a határozat, hozzájárulás 
ezéljából, sürgősen közlendő az összes társ-
egyesületekkel és tudomásul vétel végett az 
Eötvös-alap és az Orsz. Biz. elnökségével." — 
A „Csanádmegyei Tanítóegyesület" egyhangú 
lelkesedéssel fogadta el ezt a határozati javas-
latot s nincs okunk kételkedni abban, hogy 
•az egész ország tanítósága, mint egy ember, 
meg fogja ragadni az alkalmat, hogy vezérei: 
Péterfy és Lakits iránt osztatlan és rendületlen 
bizalmának kifejezést adjon. 

— Yilág folyása, Az országgyűlés képviselő-
háza f. hó 5.-én tartotta utolsó érdemleges 
ülését, melyen a kérvények hosszú sorozatát 
intézték el. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület-
nek az „erdélyi püspök" czímére vonatkozó 
kérvényére Wlassics minister hosszabb beszéd-
ben fejtegette álláspontját s oda konkludált, 
hogy az „erdélyi püspök" czímet nem tekinti 
•egyébnek, „mint egy régi időben is használt 
czímnek, melylyel a mai államjoggal ellentétes 
tartalom vagy az egyházak törvényes paritása 
elvébe ütköző bármely következmény kapcso-
latba semmiképpen nem hozható." Tárgyalták 
a nem-állami tanárok és tanítók ama kérelmét, 
hogy ők is részesüljenek az állami vasutakon 
ugyanazon kedvezményekben, a melyekben az 
államiak részesülnek. Leidenfrost László és 
Major Ferenez képviselők pártolták a kér-
vényt, melyet végül a keresk. ministernek 
adtak ki. F. hó 9.-én 0 Fölsége trónbeszéddel 
oszlatta föl a képviselőházat. — A kinai 
engesztelő küldöttség mégis csak eljutott Ber-
linbe, illetőleg Potsdamba s ott Csun herczeg, 
a kinai császár öcscse, fölolvasta Vilmos csá-
szár előtt a kinai császárnak sárga selyemre 
sajátkezüleg írt levelét, melyben sajnálatát 
fejezi ki Ketteler német nagykövet meggyilko-
lásáért. — Aji észak-amerikai köztársaság 
elnöke: Mac Kinley ellen anarkista merény-
letet intéztek. A merénylő, a kit Czolgosz 
Leónak hívnak és német-lengyel származású, 
a buffalói kiállításon kétszer lőtt az elnökre 
és mind a két lövése talált. Az egyik golyó 
az elnök mellébe nyomult, ezt kihúzták; a 
másik golyó benn maradt az elnök gyom-

rában. Az orvosok remélik, hogy Mac Kinley 
elnököt megmentik az életnek. 

— Középen van az igazság. Az Orsz. Biz-
augusztusi nagygyűlésének határozataiért egyes 
lapok „konzervatív maradisággal" vádolták a 
bizottságot, most pedig egy egri katholikus 
tanügyi lap radikális fölforgatással vádolja 
ugyanezt a bizottságot az egyesületi élet reform-
jára vonatkozó határozatáért. Vájjon hol van 
itt az igazság P Bizonyára a középúton: az 
Orsz. Biz. határozatában, a melyet lapunk 35. 
számának első czikkében méltattunk. A t. 
elégedetlenkedőknek ajáidjuk e czikk elolva-
sását. Most még csak egy - két felekezeti 
tanügyi lap ama téves értesülését igazítjuk 
helyre, hogy az Orsz. Biz. a felekezeti egye-
sületek megszüntetését mondotta ki szükséges-
nek. Ellenkezőleg! Ezt indítványozta ugyan 
Nagy László cz. igazgató, de az ő indítványait 
tudvalevőleg nem fogadta el az Orsz. Biz. 
közgyűlése. 

— A I . T. Orsz. Bizottsága az aug. 19.-i 
közgyűlésen hozott határozatok végrehajtása 
tárgyában Lakits Vendel elnöklete alatt f. hó 
8.-án igazgató-tanácsi ülést tartott. Az iskola-
széki intézmény és a záróvizsgálatok reform-
jára vonatkozó határozatokat 3 tagú (Somlyay, 
Peres, Hajós), az egyesületi élet reformjára 
vonatkozó határozatot és az előadói javaslato-
kat 5 tagú (György Aladár, Somlyay, Ember 
Károly, Schőn József és Józsa Dániel) bizott-
ság fogja az igazgató-tanácsban való tárgya-
lásra előkészíteni. Szóba került a Népnevelők 
Lapjának, az Orsz. Biz. „hivatalos" közlönyé-
nek az Orsz. Biz.-gal szemben tanúsított s 
legalább is különös viselkedése. Az Orsz. Biz. 
igazgató-tanácsa visszautasította azt a hangot, 
a melyen e „hivatalos" lapjában az Orsz. Biz.-
ról írtak. Ez volt a legkevesebb, a mit az 
igazgató-tanács tehetett. Ügy halljuk egyéb-
iránt, hogy Lakits Vendel leköszönt elnöki 
állásáról. 

— A példa vonz. Lapunk mult számában 
megírtuk, hogy Szatmármegye érdemes kir. 
tanfelügyelője fölszólította a megyei tanítóságot, 
hogy tömegesen lépjen be az Eötvös-alap tagjai 
sorába. Most ugyanezt írhatjuk Csanádmegye 
közszeretetben álló, népszerű kir. tanfelügye-
lőjéről: Groó Vilmos kir. tanácsosról, a ki a 
folyó hó 2.-i közgyűlés után tartott lakomán 
szellemes beszédben szólította föl ugyanerre 
vármegyéje tanítóit. A fölszólításnak oly nagy 
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sikere volt, hogy az aláírásra kitett ívek 
egészen megteltek s ma már alig van csanád-
megyei tanító, a ki ne volna az Eötvös-alap 
évdíjas rendes tagja. Mert erve kell törekedni; 
a 3 korona évi tagsági díjat minden tanító 
megfizetheti s ennek az alapján is részesülhet 
az alap minden jótéteményében. Ha az Eötvös-
alapot minden kir. tanfelügyelő fölkarolná, a 
tanítók országszerte belépnének e nemes czélú 
egyesületbe s nem kellene keserűséggel emle-
getnünk. hogy, 3 K. évi tagsági díj mellett, 
28 ezer magvar tanító közül még 4 ezer o . o 
tagja sincs az Eötvös - alapnak! Ugyancsak 
Groó Vilmos kir. tanfelügyelő, a ki egyike az 
Eötvös-alap legrégibb tagjainak, azt a gömör-
megyei szokást is meghonosította Csanádban, 
hogy társas-ebédek alkalmával a felköszöntőket 
az Eötvös-alap javára meg kell váltani. A 
makói közebéden fillérekből 16 korona gyűlt 
össze a mondott czélra. Mosonból is hasonló 
örvendetes hírt hallunk. Az ottani állami iskola 
derék igazgatója: Garami Béla belépett az 
Eötvös-alap évdíjas rendes tagjai közé s föl-
szólítást intézett a tanítótestület tagjaihoz, nem 
volnának-e hajlandók példáját követni ? A tes-
tület tagjai erre egytől-egyig szintén beléptek 
az Eötvös-alap kötelékébe, mint rendes tagok, 
név szerint (az igazgatón kívül): Ga>-ami 
Béláné, Horvát Ferencz, Stier Ignácz, Vajda 
István, Szekeres Ferencz, Vemer Jenő, Szekeres 
Ferenczné, Zorgóczy Béláné, Smerál Fanny és 
Manninger Irma. Garami Béla igazgató-tanító 
beküldte hozzánk e 11 tagnak folyó évre eső 
tagsági díját: 33 koronát, a mit mi áttettünk 
Schmidt Albin úrhoz, az alap pénztárosához. 

A Pestmegyei Ált. Tanítóegyesület 
küldöttsége Földes Károly vezetésével f. hó 
6.-án adta át Péterfy Sándornak, Lakits Vendel-
nek és Ujváry Bélának a tiszteletbeli tagságról 
szóló, szépen kiállított díszokmányt. A beszédet 
mindenütt az egyesület tevékeny, érdemes 
elnöke: Földes Károly mondotta. A mi szer-
kesztőségünkben beszélgetés közben szó esett 
azokról az aggasztó jelenségekről is, a melyek 
újabb időben a tanítóság egyetértését meg-
bontással fenyegetik. A küldöttség tagjai egy-
hangúlag úgy nyilatkoztak, hogy az ország 
tanítósága — a miben mi, a kik a közhangu-
latot jól ismerjük, nem is kételkedtünk — 

rendületlen bizalommal viseltetik Péterfy Sándor 
és Lakits Vendel iránt. 

A Magyar Nyelvőr augusztusi száma 
közli a föltett kérdésekre érkezett válaszokat 
(a válaszok beküldői, ha lev.-lapon kérik, meg-
kapják a füzetet) s ezúttal újra a következő 
kérdéseket intézi a nemzeti nyelvet kedvelő 
közönséghez : 1. Mely városokban és vidékeken 
van különbség a katholikusok és protestánsok 
beszédmódja közt ? és mi az oka a különb-
ségnek ? 2. Kik tudnak fölvilágosítást adni 
egyes néposztályokban s a gyermekek közt 
elterjedt titkos és tréfás nyelvekről? 3. Minő 
népies neveik vannak a világtájaknak és sze-
leknek ? 4. Mondja-e a nép a látszik igét 
főnévi igenévvel ilyenekben: fölülről látszik 
jönni ? menni látszik ? kenyeret látszik enni ? 
5. Mely vidékeken dívik az első s hol dívik 
a második a következő kétféle szórend közül ? 
annyit néztem, hogy maji a szemem kinéz-
tem annyit néztem, hogy majd a szemem 
néztem ki; úgy örült, hogy majd a bőréből 
kibújt — úgy örült, hogy majd a bőréből bujt 
ki; annyit jártunk, hogy majd a lábunk el-
kopott — hogy majd a lábunk kopott el; 
fizess ha a nyelved kiöltöd is — fizess ha 
nyelved öltöd is ki! a szivem meghasad sze-
gényért — a szivem hasad meg szegényért! 
stb. (Min i a két eseben a dűltbetüs szón van 
hangsúly.) 6. Hol és minő jelentésben élnek a 
népnyelvben a következő szók ? év, öltő (ember-
öltő?), alak, eszköz, őr, kisért (megkisért?), 
táplál, táplálék, szipoly, pocok v. pucők, fenyér, 
sajin (sain, csahin), csonkatollas („csonkatalvas 
suhancok" : ha'f-fledged stripling, Geöcze S. 
Washington Irving: Karácsony estéje, B. H. 
1891. 353. mell.), kelengye (ha így nem, hát 
hogy mondják ?), kortina, koboz (gebe jelentésé-
vel is előkerül Kónyi Jánosnál, Florentz 41!); 
„a cseléd oltja a kis gyereket" (e h. szop-
tatja ! Ballagi), pállos, pállas (e h. pállott, 
Ballagi). 7. A többes 1, személy névmásai 
közül — mi, mink, mük stb. — az egyszerű 
mi alakot mely vidékeken használják még 
alanyesetül (mi nem megyünk, mi is ott vétünk 
stb.) ? 8. Használja-e a nép ezeket a szavakat: 
alap, alapít, alapszik, alapos, minta, minta-
szerű, inga, kedély, kedélyes, köteg, csomag, 
csomagol, csavar (főnév), huzal, sodrony, öltöny, 
sétány, táp, tápszer, szülésznő, mérnök, naptár, 
rajzón, irón, ruggyanta ? Ha nem mondják, 
mit mondanak helyettük ? 9. Használja-e a 
nép az ilyen összetett mellékneveket: túlerős, 
túlnagy, túlsók, tülédes? 10. A tárgy esetnek 
köv. két alakja közül melyiket használják 
inkább : helyt v. helyet ? jelt v. jelet ? — Mond-
ják-e fáit, tált, szált e b. falat, tálat, szálat? 
A szives válaszokat szeptember végére kéri a 
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Magvar Nyelvőr szerkesztősége. Minden egyes 
választ külön VÍG ívre tessék írni, a lapocs-
káknak hosszában! 

Furcsa ajánlat egy czég részéről. 
A napokban a szegedi tanárok és tanítók a 
következő levelet kapták az alant megnevezett 
czégtől: „Igen tisztelt Tanár úr! Tudvalevőleg 
a könyvkiadók elárasztják a Tanár urakat 
iskolai könyvek tiszteletpéldányaival, melyek 
átnézés után a Tanár urak részére teljesen 
fölöslegessé válnak és nagyobbrészt elkallód-
nak. Yan szerencsénk tiszteletteljesen tudo-
másul hozni, hogy ily tankönyveket — a 
mennyiben azok 1900., 1901. és 1902-ik évi 
kiadásuak és kifogástalan állapotban vannak — 
készpénzért átveszünk féláron, p. o. 10 frt 
bolti árú könyveket 5 frtért, — tehát oly 
valóban magas árakat fizetünk, a minőt 
egyetlenegy más czég sem fizet. Régibb kiadású 
példányokat pedig tényleges értékük szerint 
taksálva veszünk át. A vidéki városokban levő 
igen tisztelt Tanár urakat fölkérjük tehát, 
sziveskednének ily nélkülözhető, illetve fölös-
legessé vált iskolakönyveiket jól becsomagol-
tatni és czímünkre postán portómentesen meg-
küldeni. A csomag beérkezése után a meg-
felelő összeget azonnal küldjük discret módon 
utalványon. Kiváló tisztelettel „Uránia" könyv-
kereskedés és antiquárium Budapest, IV. ker., 
Muzeum-körút 27. sz." — Mivel nagyon való-
színű, hogy e föltűnően élelmes czég ilyen 
levelekkel az egész országot elárasztotta, föl-
hívjuk a tanító-, tanártestületeket, hogy ez 
ajánlatot, mint a tanító tisztességét sértő föl-
tevést utasítsa vissza. Mondanunk sem kell, 
hogy a szegediek egytől egyig így tettek s 
megbotránkoztak ez eljáráson. Sassi Nagy Lajos. 

— Nyilatkozat. Lapunk 34. számában olvas-
tam a Kendecsy Pál nyilatkozatát, melyben 
megczáfolja a 32.-ik számban tett állításomat. 
Szinte megütközve olvastam. Hisz K. P. még 
az intézettel kapcsolatos „gyakorló - iskolába" 
járt akkor, midőn én már képezdész voltam!! 
Velem egy osztályba soha sem járt s hogy az 
utánunk következő osztályok azaz IV-évesek 
már hallottak az „Eötvös-alapról", annak csak 
örvendeni tudok. Gáva, 1901 szept. 4. Magyar 
Imre Lajos. 

— Rövid hirek. Vinczellér-tanfőlyam. A 
tapolczai m. kir. vinczellér-iskola igazgatósága 
1902. évi jan. hó 1.-től kezdődő egyéves tan-
folyamra pályázatot hirdet. A tanulók lehetnek 
saját költségesek (évi 240 K.) és ingyenesek 
államköltségen. A kérvényeket (1 K. bélyeg), 
a m. kir. földmívelési ministeriumra czímezve, 
november 1.-ig a tapolczai vinczellér-iskola 
igazgatóságához kell küldeni. — A népiskolai 
könyvtárak ügyét még ez évben rendelettel 

fogják szabályozni olyképen, hogy a kiadók 
által beterjesztett könyveket személyes felelős-
ségre fektetett bírálati rendszer alapján veszik 
föl a könyvtári Jegyzékbe. — Gyűlések. A 
„Tolnavármegyei Alt. Tanítóegyesület f. év okt. 
3.-án tartja évi közgyűlését Szegzárdon, a 
vármegyeház nagytermében. A „Szombathely-
egyházmegyei Róm. Kath. Tanítóegyesület" f. 
hó lO.-re kitűzött gyűlését f. hó 17.-re halasz-
totta; a közp. bizottság 16.-án ülésezik. — 
A Tanítók Háza gyufáját újabban megrendel-
ték : Podhradszky György tanító ajánlatára 
Váczi János dunaegyházai kereskedő, Gazsi 
A. Gyula tanító közbenjárására Elirenstéin 
Vilmos nagyjáczi kereskedő, Doczkálik Jenő 
tanító ajánlatára Kassán (fő-utcza) Freundné-
Sztinhcüek Zsófia dohányárusító üzlete, Gász 
József tanító buzdítására Kohn Viktor véméndi 
kereskedő; Kacz Lajos székelyhidi tanító pedig 
értesíti érmellék-vidéki kartársait, hogy aján-
latára úgy a tanítók gyújtóját, mint szappanját 
Székelyhidon Haupt Mór kereskedő megren-
delte ; Gang István kartársunk végül arról 
értesít minket, hogy az ujszászi fogyasztási 
szövetkezetben a Tanítók Háza gyufája 3 f. 
minőségben kapható, épp úgy Haasz tanító 
légyfogója, melynek jövedelméül Haasz Ferencz 
15 K. 65 fillért már be is küldött lapunkhoz. — 
Füleken a „Tanítók Háza gyufáját" és „szap-
panját" Bakó János róm. kath. kántortanító 
ajánlatára Andor testvérek vas- és vegyes-
kereskedő-czég árusítja. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Haasz Ferencz (az általa gyártott 
és eladott légyfogók árának 5%-a) 15 K. 
65 f.; Váczy István (Kistelek) 1 K. — 
2. Eötvös-alapra: Oszoly Jolán (Újlak) 1 K.; 
Horváth József, Csurgó (czikkének tiszteletdíja) 
8 K.; Halász Janka, Paks (tagsági díj) 3 K.; 
Balogh Jenő, Nagy-Lózs (tagsági díj) 3 K.; 
Bán Hugó, Nagy-Lózs (tagsági díj) 3 K.; 
Garami Béla, Moson (a fönebb megnevezettek 
tagsági díjai fejében) 33 K. — 3. Wlassics-
árvaalapra: Lázár József ig.-tanító gyűjtése 
(Sarmaság) 1 K. 40 f. (ehhezjárultak: Ábrahám 
Gábor körjegyző 1 K.; Zilbermann Sámuel 
40 f.) Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII., Wesselényi-u. 52. sz.) 

Tarta lom : Az állami tanítóság új tanterve. 
Huzják Lukács. - A tanítóegyesületi élet reformja. 
Láng Nihály. — A fölmentett tanulók osztályoz-
hatók-e ? Denkler Gáspár. —- Az iparostanoncz-iskola 
bajai. Kiss Károly. — Hivatalos rész. — Szünóra: 
Imádság. Nagy Lajos (Vers.) — Ki a hibás ? 
Zádor Gyula. — Irodalom. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.- egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázat. 

(1665-1-1) 
Faragó Ödön, 

elnök. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A bánokszentgyörgyi (Zalam.) áll. segélyezett 

községi népiskolánál osztálytanítói állomás betöl-
tendő. Fizetése 800 korona, bútorozott szoba fűtés-
takarítással. Kötelessége egyik tanteremben a tanítást 
végezni, az ismétlő-iskolásokat tanítani és a kánto-
riakban segédkezni. Kérvények a bánokszentgyörgyi 
községi iskolaszék elnökéhez intézendők szeptember 
20-ig. Iskolaszék. (1522—II—2) 

A várföldi (Zalam.) róm. kath. iskolánál tanítói 
állásra szeptember 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 
tisztességes lakás, 'U holdnyi konyhakerttel, két hold 
föld, egy hold rét a község által megmunkálva és 
legeltetési jog = 48 korona. Terményekben: buza, 
rozs, borjárulék és fapénz 318 korona, készpénzben 
240 korona. A fizetés rendezése folyamatban van. 
Tanítónők is pályázhatnak. Kérvények a bánokszent-
györgyi plébános, iskolaszéki elnökhöz intézendők. 
Iskolaszék. (1523—II—2) 

A farkasfalvi (Vasmegye) róm. kath. osztály-
tanítói állomásra szeptember 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme 600 korona és 2 öl puhafa, lakáson 
kívül. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(1525 -111—2) 

A szegedi községi iskolaszék pályázatot hirdet 
elhalálozás folytán üresedésbe jött egy belterületi 
elemi iskolai Il-od dijosztályú rendes tanítói, esetleg 
üresedésbe jövő egy tanyai rendes tanítói állásokra. 

A belterületi II, díjosztályú tanítói állás java-
dalmazása előleges havi részletekben esedékes évi 
800 korona fizetés, továbbá 300 korona lakáspénz, 
40 korona irószerátalány, és az államtól juttatott 
törvényes ötödéves korpótlékból áll. Ezen II. díj-
osztályú állásból, üresedés esetén szolgálati évek 
szerinti sorrendben előléptetés útján jut az illető az 
I. díjosztályú állásba. A tanyai tanítói állás java-
dalmazása áll az első 3 évben 800 korona, a 4., 5., 6. 
évben 900 korona, s a hetedik évtől kezdve 1000 
korona előleges havi részletekben esedékes évi fize-
tésből, természetbeni lakásból, 80 korona szolgatartási 
20 korona irószerátalányból és az államtól juttatott 
törvmyes ötödéves korpótlékből. 

A város köztörvh. 128/896 K. gy. sz. a. kelt hatá-
rozatának 5-ik pontja szerint, ha tanyai tanító válasz-
tatik meg II. díjosztályú belterületi tanítóvá, ez a 
külterületen élvezett fizetését új alkalmaztatásában 
is megtartja, I-ső díjosztályú tanítóvá való előlépte-
tésénél pedig a külterületen eltöltött évei is beszá-
míttatnak. Az iskolaszéknek 91/901. számú határozata 
folytán azon esetre, ha az alkalmazásban levő két 
helyettesítő II. díjosztályú tanítónál kevesebb szol-
gálati idejű külterületi tanító választatnék be II. 
díjosztályú tanítóvá, ekkor sorrend szerint az lesz 
a helyettes-tanító. 

A szabályszerűen fölszerelt kérvények, melybon 
határozottan kiteendő, hogy mely állásra pályázik 
a folyamodó, a szegedi községi iskolaszék irattárába 
— közművelődési palota — 1901. évi szeptember hó 
23-ig adandók be. A később érkező vagy hiányosan 
fölszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

A megválasztottak állásukat folyó évi október 
1-én kötelesek lesznek elfoglalni, fizetésük is ugyan-
ezen időtől fog kiutalványoztatni. 

Szegeden, 1901. évi szeptember hó 4-én. 

Magyar és német nyelvben egyaránt jártas óvónő 
alkalmazást keres mint tanító- vagy nevelőnő. Wittchen 
Emilia, Szepes-Bélán. (1519—11—2) 

Pályázat a bük-i (Sopronm.) róm. kath. népisko-
lánál osztálytanítói állásra. Fizetése: 500 korona 
készpénz, élelmezés, egyszobás bútorozott lakás, 
fűtés, takarítás, '/< hold kert haszonélvezete. Köte-
lessége egy tanteremben önállóan tanítani és a kán-
tori teendőkben segédkezni. Pályázat határideje f. é. 
szeptember 10. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
intézendők. Bük, 1901 augusztás 19. Rozsos Ferencz, 
plébános, iskolaszéki elnök. (1439—II—2) 

Felső-Töbörzsök pusztai iskolán tanító vagy 
tanítónői állás betöltendő. Évi fizetés: 600 korona, 
120 korona községi szokott pótfizetés vasárnapi 
iskoláztatásért, négy méter tűzifa és 150 négyszögöl 
kertföld. Okmányok küldendők Popper Ernő és 
Henrik bérlőkhöz Felső-Töbörzsök, pósta Sárbogárd. 

(1499—III —2) 
Pályázat a tószegi (Pestmegye) ev. ref. orgonista-

kántortanítói állásra. Javadalom: 18 hold per 
1200 • szántóföld, melynek adóját az egyh. fizeti. 
40—45 véka buza s ugyanannyi árpa. Tandíj : min-
den gyermektől egy véka árpa, tankötelesek: 
48—50. Gazdasági ismétlő-iskolások tanításáért 60 
korona. A convencio levél AJ pontja 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 8. tétele alatt említett javadalma fejé-
ben = 34 korona. Szántás váltságdíjában — 20 ko-
rona. BJ pont 1—8-ik tétele alatt említett javada-
lom fejében: 138 korona 80 fillér. Forgó-féle alapít-
ványból 24 korona. 3 ünnepi prédikálásért 12 korona 
60 fillér. Lelkészt akadály esetén helyettesíti. Kér-
vények szept. 16-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők ; 
a megválasztott állását szept. 25-dikén elfoglalni 
tartozik. (1501—II—2) 

Ref. segédtanítót keresek hivatalom túlterheltsége 
miatt. Képezdei magántanulóknak kiválóan alkalmas, 
Lévához közel. Fizetése havi 10 forint és teljes ellátás. 
Ajánlkozások Székely Kálmán, Nagy-Szecse , u. p. 
Alsó-Várad czímre küldendők. (1510—II—2) 

Tanítói (nevelői) állást keres Muhoray Sándor 
s.-tanító. Jászberény, VI. ker. (1505—VI-2) 

Az apateleki (Aradm.) ág. hitv. ev. egyház álla-
milag segélyezett iskolájába kántortanítót keres. 
Tannyelv: magyar-tót. Az iskola államosítása ügyé-
ben a lépések megtétettek s januárban az iskola 
államosítva lesz s a megválasztott tanítót az állam 
átveszi. Jelentkezhetni szeptember 14-ig a lelkészi 
hivatalnál. (1506—II—2) 

Róm. kath. végzett képezdész állást keres. Szives 
megkeresés : „Tanító" czím alatt Verbóra (Nyitram.) 
küldendők. (1502—H—2) 

Ujvásár (Gömörmegye) ágh. ev. anyaegyház 238, 
Borosznok leányegyház 510 korona államsegélyes 
iskolájához okleveles tanítót keres. Az állások azon-
nal elfoglalhatók. Pályázók forduljanak a lelkészi 
hivatalhoz. (1503—II—2) 

A dobriczai községi állandó menedékház-veze-
tőnői állás betöltése czéljából pályázat hirdettetik. 
Ezen állás javadalmazása: 240 korona készpénz, a 
község pénztárából havi előleges részletekben és 
szabad lakás. Fölhivatnak a pályázni szándékozók, 
hogy kellőleg fölszerelt kérvényeiket alulírott köz-
ségi elöljárósághoz czímezve, legkésőbb folyó évi 
szeptember hó 30-ig ide benyújtsák. Kelt Dobriczán, 
1901. évi augusztus hó 1-én. Petrovics, községi 
bíró, mint isk. elnök. Jaurosics T., községi jegyző, 
mint isk. tag. (1272—II—2) 

Pályázat a bicsiczai ág. h. ev. áll. segély, feleke-
zeti tanítói állomásra. Fizetése: 800 kor., lakás és 
fűtés. Pályázhatnak okleveles tanítónők is folyó hó 
szeptember 15-ig az alulírottnál. Tannyelv: tót. 
Zsolnán (Trencsénm.). Krizsán M., ág. h. lelkész. 

(1541-11—2) 
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Az apat in i közs. el. népiskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett rendes tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 1. Előleges havi részle-
tekben fizetendő 10U0 kor. évi törzsfizetés. 2. Elő-
leges negyedévi részletekben kiutalványozandó évi 
200 kor. lakbér. 3. Törvényes korpótlékok. Ha netán 
ezen állásra a helybeni tanítók egyike léptetnék 
elő, úgy köv. javadalommal egybekötött állásra 
nyitunk pályázatot: 1. Előleges havi részletekben 
fizetendő 720 kor. évi készpénzfizetés, mely összeg 
az iskolaszék 1890. évi, 45. számú jogerős határozata 
értelmében a helyben eltöltött első 3 évi működés után 
140, további 3 év után ismét 140 koronával, 6 év után 
tehát 1000 koronára emelkedik. 2. Megfelelő szabad 
lakás, vagy helyette előleges negyedévi részletekben 
fölvehető 200 kor. évi lakbér. 3. Törvényes korpót-
lékok. Német nyelv kívánatos. Kellőleg fölszerelt 
kérvények az iskolaszék elnökségéhez folyó évi 
szeptember hó 20-ig nyújtandók be. Apatin, 1901 
aug. 27. Áman Bálint, iskolaszóki elnök. Schaffer 
Jakab, iskolaszéki jegyző. (1545—III—2) 

A k i sok los i (Hunyadmegye) államilag segélyezett 
községi iskolához tanító kerestetik. Fizetése állam-
segélylyel együtt évi 800 korona, lakás és 3 öl tűzifa. 
Ezen állás véglegesítése egy próbaév sikerétől függ. 
Kérvények az iskolaszéki elnökséghez küldendők 
szeptember 20-ig. (U. p. Szászváros.) Kisoklos, 1901 
aug. 29-én. Popovies Toma, elnök. (1560—II—2) 

B o l g á r t e l e p községben levő osztatlan községi 
iskolánál nyugdíjaztatás folytán a kántortanítói 
állomás üresedésbe jővén, annak betöltésére folyó 
évi szeptember hó végéig nyilvános pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása: tisztességes szabad lakás (2 
szoba, konyha, pincze, padlás), 1600 Qj-ölből álló 
udvar és kert ; készpénzben pedig 800 korona, a 
magas kincstártól 10 katasztrális hold kegyadomá-
nyos föld élvezete, mely után járó adó és egyéb 
közterheket az élvező fizetni köteles; ezen föld-élve-
zetés iránt a megválasztott tanító tartozik folya-
modni. A megválasztott tanító a helyben szokásos 
templomi (kántori) teendőket is ellátni köteles, 
mely funkczióért 100 koronát kap. Pályázóktól 
a tanítási nyelv (magyar, bolgár, német) teljes 
ismerete és orgonái jártassága kivántat ik; csak 
róm. kath. vallásúak pályázhatnak. A fölszerelt 
kérvények 1901. évi szeptember hó 20-ig az iskola-
székhez benyújtandók. Bolgártelepen (Torontálvár-
megye), 1901. évi augusztus hó 26-án. Ifj . Bartulov 
Bano, iskolaszéki elnök. (1567 — III — 2) 

Tanító: segédtanítói vagy tanítói állást keres; 
bővebbet B u t h a i póstahivatal (Zemplénmegye). 

(1534—II—2) 
A d é v a v á n y a i róm. kath. népiskolánál önálló 

tanító - állomásra pályázat hirdettetik szeptember 
12-ére. Javadalma: 800 korona a hitközségtől havi 
részletekben előre. Jó kétszobás lakás, konyha és 
^leírni kamara és fáskamrával, kert nélkül. Pályáz-
hatnak okleveles fi- és nőtanítók; fitanító előnyben 
részesül. Kötelességük: ha fitanító választatik, a 
III—VI. fiúosztályt; ha nőtanító választatik, a II. 
vegyes osztályt tanítani; a gyermekeket mindkettő 
a templomba vezetni s ott rájuk felügyelni tartozik. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények az iskola-
szóki elnökhöz küldendők Dévaványára. 

(1549—II—2) 
Pályázat a loosi plébániához tartozó E b e r g ö c z 

község (Sopronmegye) katholikus kántortanítói állo-
mására. Javadalma: 2 szoba, konyha és a szükséges 
melléképületeken kívül földek jövedelméből, karcz-
gabonából, készpénzből és stólailletékből: 1000 (ezerj 
korona körül. Kötelessége a tanítói és kántori összes 
teendőket az eddigi szokás szerint végezni. Pályá-
zati határidő szeptember 23-ika. Major Gergely, 
plébános. (1561-11—2) 

Misz la i ev. reform, orgonista-kán tortanítói állás 
betöltendő. Fizetés: készpénz, földbérlet, rozs, fa, 
tandíj, stólában 990 korona, háromszobás lakás, házi-
kert. Kötelesség: I—VI. oszt. tanítása, lelkész aka-
dályoztatása esetén az isteni tisztelet végzése. Pályá-
zatok szeptember 18-ig Bocsor Lajos esperes úrhoz 
Tengődre (Tolnám.) küldendők. (1582-11—2) 

A r á k ó c z y - i (Szolnok mellett) közs. iskolához 
egy 746 korona és 56 fillér törzsfizetés, 100 korona 
lakbérátalány és 5'/< hold adóköteles föld haszon-
élvezetével javadalmazott tanítói — és egy 800 ko-
rona törzsfizetés és 100 korona lakbérátalánynyal 
javadalmazott tanítónői állásért pályázni szándékozó 
róm. kath. vallású okleveles tanító urak és protes-
táns vallású okleveles tanító kisasszonyok nyújtsák 
be kérvényüket szeptember hó 20-ig a közs. iskola-
széknél. Rákóczy, 1901 augusztus 26-án. Csaba László 
s. k., iskolaszéki alelnök. Hám László, iskolaszóki 
jegyző. (1644—1—1) 

Égy róm. kath. vallású, jó oklevelü tanító, a német 
nyelvet beszéli, osztály- vagy segédtanítónak ajánl-
kozik. Czím: Bohn György, Lázárfö ld (Torontálm.). 

(1587—1—1) 
A bördöcze- iklódi róm. kath. tanítói állásra 

800 kor. — készpénz és termények — évi fizetéssel 
pályázatot hirdet az iskolaszék szeptember 22-ig. 
Pályázhatnak okleveles férfi- s nőtanítók. A kérvé-
nyek Tóth Sándor iskolaszéki elnökhöz Lenti-be 
(Zalam.) küldendők. (1621—11—1) 

A m u c s f a l ág. hitv. evang. népiskolánál lemon-
dás folytán megüresedett másodtanítói állásra pá-
lyázat hirdetik. Fizetés: az egyházi pénztártól 530 
kor. negyedévi utólagos részletekben, egy öl föl-
aprított fa s bútorozott lakás. 800 koronáig való 
állami fizetéskiegészítésért beadott folyamodványunk 
tárgyalás alatt van. Pályázhatnak oki. tanítók, taní-
tónők, óvónők; szükség esetén nem okleveles pá-
lyázó is meghivatik. Anyanyelv német ; az állás 
azonnal elfoglalható. Folyamodványok a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Kelt Mucsfán, u. p. Kis-Vejke, 
1901 szeptember 2. Kurz Sámuel, ev. lelkész. 

(1622-11-1) 
A k i s s z i g e t i (Zalam.) kántortanítói állásra pályá-

zatot hirdetek. Tisztán tanítói jövedelem: kész-
pénzben 696 K, szemes terményekben 490 K, 1 hold 
föld 16 K, szabad legeltetés 10 K, fuvar 36 K, (kor-
pótlék az államtól), összesen 1248 K. Tisztán kán-
tori 20 korona. A választás ideje szeptember 22-én. 
Dancsecs János, s.-esperes-plebános. (1624—II—1) 

A berdárkai ág. h. ev. leáuyegyház megüre-
sedett kántortanítói állására szeptember 20-ig bezá-
rólag pályázat hirdettetik. Javadalma: lakáson 
kívül az államsegélylyel együtt 800 korona, a melybe 
azonban minden legkisebb, nagyrészt terményben 
befolyó jövedelem be van számítva. Pályázhatnak 
oklevéllel bíró tanítók, kik a tót nyelvben járatosak 
vagy ha tanítók nem pályáznának, oklevéllel bíró 
tanítónők és óvónők is pályázhatnak. A kellően föl-
szerelt folyamodványok Járossy Mihály ev. lelkész-
hez (Feketepatak, u. p. Alsó-Sajó, Gömörm.) kül-
dendők. (1627—1—1) 

A m a g y a r k e c z e l i ev. ref. egyház okleveles 
orgonista-kántortanítót keres. Fizetés: tisztességes 
lakáson kívül 800 korona, melyből államsegély 388 
korona. Kérvények nagytiszteletű Viski Pál esperes 
úrhoz intézendők Zovány (Szilágymegye). Jelentke-
zési határidő szeptember 15. Rácz Péter, lelkész. 

(1601—1—1) 
A h a r k á n y i ev.ref.orgonista-kántortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Fizetése közép számí-
tással 472 forint, -/< telek szántóföld s terményekből. 
Az okmányokkal fölszerelt kérvények f. évi szep-
tember 20-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Szűcs 
Sándor, ref. lelkész. (1603—1—1) 



8 6. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 9 

Betöltendő a poklosteleki állami elemi isko-
lánál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból, 
illetve 200 korona lakbér-illetményből álló java-
dalmazással egy rendes tanítói állomás, melyhez az 
ev. ref. egyháznál teljesítendő kántori teendők vég-
zése is a fönnálló szabályzat keretében kötve van; 
de a mely teendők végzéseért a tanító az ev. ref. 
egyháztól külön díjazást nyer. Az állomást elnyerni 
óhajtó okleveles, ev. ref. vallású tanítók kellően 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901 
szeptember 30-áig Biharvármegye kir. tanfelügyelő-
ségénél nyújtsák be. Nagyvárad, 1901 augusztus 31. 
Sipos Orbán, kir. tanfelügyelő. (91/h—I—1) 

A pákai róm. kath. kántortanítói állásra szept. 
17-re pályázatot hirdetek. Tisztán tanítói jövedelem : 
készpénz, föld, rét, legelő és szemes terményekben 
922 K. Tisztán kántori: lélekpénz, stóla, ostyasütés, 
harangozó kéve, 20 akó bor stb. értéke 562 K. 
Esetleg korpótlék. Új lakás természetben. Személyes 
megjelenésért esedezünk. Szept. 2. Danesecs János, 
s.-esperes-plebános. (1623—II—1) 

Gönozruszkai róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 886 kor. 
36 fill., azonfölül lakás két vékás kerttel, csűr, 
kamara, istálló; tanterem fűtéséről szülők gondos-
kodnak. Pályázati vizsga a lelkészlakban folyó évi 
szeptember 25. fog megtartatni. Okleveles tanítók 
folyamodványaikat az iskolaszéki elnökséghez 
intézzék. (1600—1— 1) 

A lucskai (Ung) ev. ref. orgonista-tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 2 szoba, konyha, 
kamara és pinczéből álló lakáson és kerten kívül 
960 korona évnegyedenkint előre fizetve, 80 korona 
fapénz, 9 köböl buza, 9 köböl rozs, egy fél kaszás 
rét és stóla. Pályázati határidő szept. 20. Az állomás 
legkésőbb okt. 1-én elfoglalandó. U. p. Nagy-Mihály 
(Zemp.). Szakai István, ev. ref. lelkész. 

(1605—1—1) 
A s o m o g y s á v o l y i róm. kath. iskolához okle-

veles osztálytanító kerestetik. Fizetése egy polgári 
évre 800 korona, melyből 300 koronáért a főtaní-
tónál kap reggelit, ebédet és vacsorát, továbbá 
ruhamosást. Lakása egy bútorozott, csinos szoba, a 
melyet a hitközség fűttet és takaríttat. Kötelessége : 
az első és második osztály önálló vezetése, az ismét-
lősök tanításában és a kántoriakban való díjtalan 
segédkezés, a tanulóknak templomba és körmene-
teken való vezetése. A szabályszerűen fölszerelt 
kérvények a sávolyi iskolaszékhez czímezve, főtiszte-
lendő Kiss György plébános, iskolaszéki elnök úrnak 
Somogy-Sámsonba küldendők. Az iskolaszék meg-
bízásából : Zsömböly Sándor, főtanító, iskolaszéki 
jegyző. (1606-1 -1 ) 

Az apafalvai ág. hitv. evang. leányegyház okle-
veles kántortanítót keres. Fizetése ; két szobából álló 
természetbeni lakás, kert, korpótlék, 5 öl kemény 
tűzifa, melyből azonban a tanterem is fütendő és 
stóladíjon kívül 600 korona az egyház pénztárából 
és 200 korona államsegély. Ezenkívül 300 korona 
biztos évi mellékkeresetre is nyílik alkalma. Tan-
nyelv : tót-magyar. Pályázók jelentkezhetnek Greguss 
Gyula lelkésznél, Csali (Hontm.), u. p. Kőkeszi, 
szeptember hó végéig. (1607—I—1) 

Rémen (Bácsm.) róm. kath., magyar és német 
ajkú új tanítói állomásra folyó évi szeptember 25-ig 
pályázat hirdettetik. A tanítói állomás javadalma 
600 korona, havi előleges részletekben és 100 korona 
lakbér. Ismétlő-iskola vezetéseért külön díj nem jár. 
A kántori teendők végzésében jártasak előnyben 
részesülnek. A kellőleg fölszerelt kérvények a római 
kath. iskolaszékre czímezve, nt. Klánszky Ferenez 
esperes-plebános úrhoz Jankováczí*, küldendők. 

(1619-1—1) 

A k i secset l róm. kath. filiális egyházhoz kántor-
tanító kerestetik. Fizetése : 800 kor. és lakás. 
Részben kántorális a fizetés természetben, részben 
államsegély. Pályázati határidő szept. 25. Oklevél 
kívántatik. Háztartás ajánltatik. Kelt Nándor, 1901 
szept. 3. Rófusz Gábor, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1604—1—1) 
Gróf Károlyi Tibor úr ő nagyméltósága nyírbátori 

uradalma kerekhalmi gazdaságafelekezetnélküh osz-
tatlan elemi iskolájához egy róm. kath., okleveles, 
magyar néptanító kerestetik. Évi javadalmazása: 
teljes ellátás a tisztnél, évi 300 korona, mosás, vilá-
gításra 100 korona, egy szerényen bútorozott szobá-
ból álló lakás, ágynemű nélkül, szobája és az iskola 
fűtésére 20 ürköbméter kemény hasábfa. Egy évi 
próbaidő kiköttetik, készpénzbeli javadalmazását év-
negyedenkint utólagosan kapja, tandíjt nem szedhet. 
Szükség esetében illető a gazdaságban Írnoki teen-
dőket végezni köteles, melyért azonban a teljesített 
munkához képest 100, koronáig terjedhető külön 
díjazásban részesül. Állomását legkésőbb október 
1-én elfoglalni köteles. Próbaév leteltével az illető 
állandósíttatván, kívánságára 576 koronát képviselő 
tiszti élelmezése megfelelő értékű terményeken adntik 
ki s lakása 2 szoba, 1 konyha és kamarából álló 
lakásra bővíttetik ki, konyhakerttel. Kérvények 
szeptember 25-éig az uradalmi tiszttartósáyhoz Nyir-
Bátorba (Szaholesmegye) küldendők. Mikolay Lajos, 
uradalmi tiszttartó. (1615—11—1) 

A mátészalkai aut. orth. izr. hitközség elemi 
iskolájához próbaévre okleveles tanítónőt keres évi 
800 korona fizetéssel, melyből 60 korona lakbér-
illetmény. Előnyben részesülnek, kik a német nyelvet 
alaposan bírják. Pályázatok legkésőbb szeptember 
15-ig küldendők az iskolaszék czímére. Máté-Szalka, 
1901 szeptember 2. Klein Móritz, hitk. I. alelnök 
llerman József, hitk. jegyző. (1616—I—1) 

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-
társaság kegy urasága alá tartozó aninai (Krassó-
Szörénymegyében) magyar-német elemi fiúiskolánál 
egy tanítói állás azonnal betöltendő. Ezen tanítói 
állás rendszeresített javadalmazása: 800 korona évi 
lizetés, 160 korona lakpénz vagy természetbeni lakás 
és 30 ürméter tűzifa. Az alkalmazás egyelőre egy 
próbaóvre történik és csak ezen idő sikeres lefolyta 
után következik a végleges kinevezés. Az ezen 
állásra pályázók sajátkezüleg írt bélyegtelen kér-
vényeiket, a tanítói oklevél, esetleges működési 
bizonyítvány, nemkülönben erkölcsi és egészségi 

j bizonyítvány csatolása mellett, alulirott igazgatóság-
hoz (VI., Teréz-körút 24/a) folyó évi szeptember hó 
20-ig küldjék be. A magyar és német nyelv töké-
letes birása, valamint az orgonázásbani jártasság 
okvetlenül megköveteltetik. A társaság föntartja 
magának azt a jogot, hogy az illető tanítót szükség 
esetén a kegyurasága alá tartozó bármelyik más 
iskolájához áthelyezhesse. Budapest, 1901 augusztus 
31-én. Szabadalmazott osztrák-magyar állam vasút-
társaság magyar bányái, hutái és uradalmainak 
igazgatósága. (1617—II—1) 

A tótszentpáli (Somogym.) osztálytanítói állás 
előléptetés folytán megürült. Fizetés: 856 korona, 
lakás fűtéssel. Kötelessége: az alsóbb osztályokban 
tanítani, az ismétlő-iskolát fölváltva vezetni, a fa-
iskola-kezelésben, valamint a kántorságban díj nélkül 
segédkezni. Étkezés megegyezés szerint. Okleveles 
tanítók kérvényüket alulirotthoz nyújtsák be. 
Szabady Sándor, főtanító. (1620—1—1) 

Lepsényi (Veszprémmegye) plébániához tartozó 
Balaton-Világos pusztai róm. kath. tanító-állo-
másra pályázat nyittatik. Jövedelme : teljes uri ellá-
tás és 600 korona készpénz. Oki., nőtlen tanító urak 
folyó évi okt. l-ig kérvényeiket főt. Humor Gábor 
plébános úrhoz (Lepsény) küldjék. (1648—1—1) 
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A mátyásfa lv i (Zólyom mellett) evang. iskolánál 
szervezett második rendes tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 720 korona készpénz és 
20 köbméter fa. Lakpénz czímén 240 korona. Köte-
lessége I—III. oszt. tanítása. Az állás rögtön elfog-
lalandó. Kellőleg fölszerelt folyamodványok szept. 
21-ig a zólyomi evang. egyház elnökségéhez külden-
dők. Dr. Huszágh, felügyelő. Blatniezky, lelkész. 

(1646—III—1) 
Bánk most szervezett tanítói állására okleveles, 

ág. h. evang. tanító kerestetik. Fizetése szép lakáson, 
nagy kerten kívül 800 korona. Jelentkezés Hófbauer 
Pál evang. lelkésznél, Bakony-Szombathelyen. 

(1647—11—1) 
Leiére (Csanádm., u. p. Makó) róm. kath. okleve-

les avagy képezdevégzett segédtanítónő kerestetik. 
Fizetése: havi 30 korona, külön bútorozott szoba 
fűtéssel, mosás, világítás és ágyneműn kívül teljes 
ellátás. Megjegyeztetik, hogy az állomás önállósít-
tatni fog és az alkalmazott előnyben részesül; az 
állomáB október l-re elfoglalandó. Fölszerelt kérvé-
nyek főtisztelendő Breisach Béla iskolaszéki egyházi 
elnök úrhoz intézendők. (1649—I—1) 

A nagybesse i ev. ref. előkönyörgő-tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Fizetés megfelelő lakás és ker-
ten kívül 324 korona államsegélylyel, terményekben 
és földben 1000 korona. Kötelessége a tanításon 
kívül a templomi szolgálat teljesítése, számadások 
vezetése és egyéb teendők elvégzése, mint ez filiáV-
ban szokás. Kellően fölszerelt kérvények szept. 18-ig 
alulirthoz küldendők. N.-Salló, 1901 aug. 29. Juhász 
Pál, ev. reform, esperes. (1608—II—1) 

Az őszödi (Somogymegye) reform, kántortanítói 
állomásra újból pályázat hirdettetik. Javadalom: 
800 korona, melyből 526 korona államsegély, a többi 
tandíj, rét és földjövedelem. Két szobából, kamrából 
álló lakás, házikert. Korpótlékot az állam adja. 
Növendékek száma 30, (orgona nincs). Az állás azon-
nal elfoglalandó. Okmányokkal ellátott pályázat 
szept. 22-ig a lelkészi hivatalhoz küldendő. 

A gyönki németajkú reform, egyházközség Il-ik 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalma-
zás államsegélylyel 800 korona, lakbér és kertillet-
mény 200 korona. Kötelessége az alsóbb osztályok 
vezetése és fölváltva kántori teendők végzése. Ag. 
hitvallásúak is pályázhatnak. Pályázatok folyó hó 
20-ig Bacsor Lajos esperes úrhoz Tengődre (Tolnám.) 
küldendők. (1611—1—1) 

Cserenye községben róm. kath. tót - magyar 
önálló tanítói állomás megüresedett. Jövedelme: 
lakáson és kerten felül a nyugdíjba beszámítandó 
800 korona. Pályázhatnak szeptember hó 20-ig 
okleveles tanítók, tanítónők és óvónők is. Iskola-
székre czímzett kérvények Kruppa Pál esperes-tan-
felügyelőhöz (Kis-Keresnye, u. p. Simony) intézendők. 

(1613—1-1) 
III. éves tanítójelölt katholikus tanítónak, nevelő-

nek ajánlkozik. Czím: „Magántanuló" Mura-Szom-
bat, postrestant. (1614—1—1) 

A tarnaörsi (Hevesmegye) róm. kath. hitfeleke-
zeti iskolánál megüresedett rendes tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Javadalma: községi pénztárból 
havi előleges részletekben fizetendő, kertváltságot 
is magában foglaló évi 800 korona, államsegély 
czímén évi 68 korona, faiskola kezelésért évi 40 kor., 
természetbeni lakás. Kötelessége a kijelölendő osz-
tályokat vezetni, az ismétlő-iskolát vezetni, a fa-
iskolát kezelni és a tanköteleseket ugyanott oktatni. 
Szorgalmához képest állandó mellékjövedelemre 
tarthat számot. Az állás október l-ig elfoglalandó. 
Kérvények szeptember 21-ig a tarnaörsi iskolaszék 
czímére küldendők. Személyesen megjelenők előny-
ben részesülhetnek. Tarnaörs, 1901 szept. 1. Vedlik, 
elnök. (1609—1—1) 

Pusztára cseléd-gyermekek tanítására nőtlen tanító 
kerestetik. Fizetési igényök megjelölésével ajánlatok 
kéretnek puszta - barmódi kezelőséghez, u. p. 
Bihar-Illye. (1612-1 -1 ) 

A torony-ondódi államilag segélyezett községi 
iskolánál egy rendes osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése tanévre 800 korona és egy 
külön szoba fűtéssel, évötödös korpótlék. Férfi- és 
nőtanítók pályázhatnak ; férfitanítóktól megkívánta-
tik a róm. kath. kántori teendőkbeni képzettség. 
Kérvények a községi iskolaszék czímére folyó 19(Jl 
szeptember 20. küldendők Toronyba, Vasmegye. Séra 
Lajos, elnök. (1628—1—1) 

A k is -mányai ev. ref. 6 osztályú kántortanítói 
állásra ev. ref. vallású okleveles tanító kerestetik. 
Kétszobás lakáson, kamara, istálló és házikerten 
felül évi javadalma: készpénz 40 kor.; 20 pozsonyi 
mérő gabona, fele buza, fele rozs ; fél bécsi mázsa 
hús ; tíz bécBÍ font faggyú ; két öl kemény tűzifa ; 
deáktartásra egy pozsonyi mérő rozs ; rendes isko-
lába járóktól fejenkint 84 fillér és egy mécz árpa ; 
temetési stóla: énekszóért 1 korona, búcsúztatóért 
3 korona; fél bécsi mázsa só; szántóföld 2 hold 
884 n - ö l első minőségű, a nagyvalkházi határban 
is szántóföld 2'A hold, melyeknek szántása, vetése, 
learatás és behordás az egyházat terheli; állam-
segélyből évi 140 korona. Pályázni akarók kellően 
fölszerelt okmányaikat folyó évi szeptember 20-ig 
Búcsra (Esztergommegye) Veress Ede espereshez 
küldjék. Okleveles pályázók nem létében 3 évi 
képezdét végzett ref. ifjak pályázata is figyelembe 
fog vétetni. (1629-1—1) 

Beczkói (Trencsénm.) ág. hitv. ev. egyház Kálnicz 
nevű leányegyháza számára okleveles tanítót keres. 
Fizetése 800 korona. Tanítási nyelv: tót-magyar. 
Kérdésekre válaszol Bálent István, ev. lelkész. 

(1630-11—1) 
Jeles, évek óta tanítóskodó férfi, jövő évben 

képesítőző tanító, állást keres. Czím: Cz. (poste 
restante) Makón. _ (1597—1—1) 

Az üresedésbe jött nyujtódi róm. kath. tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1. Osz 
kepe 34 kalongya, értéke 68 korona. 2. Tavasz kepe 
39 kalongya, értéke 78 korona. 3. Oszpora 18 korona. 
4. 12 szekér fa, 24 korona. 5. A magtárból 50 véka 
gabona, értéke 95 korona. 6. államsegély 524 korona. 
7. Megfelelő lakásról az iskolaszék gondoskodik. 
Kötelessége: 1. Az iskolaszék által kijelölendő 
mindennapi és ismétlő-tankötelesek tanítása. 2. Az 
egyházi szolgálatokbani segédkezés. 3. Tanév végéig 
ezen állomását nem szabad elhagyni. Pályázati 
határidő szeptember 20, október 1-én köteles állo-
mását elfoglalni. Csak oklevelesek pályázhatnak. 
Nyújtódon, 1901 szeptember 4. Rápolthy Ferencz, 
iskolaszéki elnök. (1631—I—1) 

Az epöli (Esztergommegye) róm. kath. iskolánál 
tanítói állás van üresedésben. Javadalmazása: 350 
frt államsegély és 50 frt a községtől. Folyamodvá-
nyok szeptember 17-ig ftdő Duschek János, alesperes-
tanfelügyelő úrhoz küldendők Komárom-Tardosra. 

(1632—1—1) 
A sárfimizdói (Vasmegye) államilag segélyezett, 

községi elemi iskolai tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 736 korona készpénz, 9 katasztr. 
hold szántóföld, egy hold beltílek, >/J hold rét, 
vagy ezen ingatlanok helyett 64 korona, kétszobás 
lakás melléképületekkel, 40 korona szolgatartás, 
10 kor. irodaátalány, a tanterem fűtésére 2 méteröl 
tűzifa; az okmányokkal fölszerelt kérvények folyó 
év szeptember 14-ig, Simon József iskolaszéki elnök-
höz küldendők, a. mely napon a választás is meg 
fog ejtetni; személyes megjelenés kívántatik. Sárfi-
mizdó, 1901 szept. 2-án. Simon József, elnök. Alasz-
tits Pál, iskolaszéki tag. (1642—1—1) 
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Betöltendő a c segez i állami elemi iskolánál évi 
800 korona fizetésből és természetbeni lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz czímezve, leg-
később folyó évi szeptember hó 28-ig Torda-Aranyos-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőségé-
től, 1901. évi szeptember hó 4-én. Téglás István, 
kir. tanfelügyelő. (92/h—I—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közokt. minister úr 
folyó évi 1901. évi augusztus 23-én 49.120. szám alatt 
kelt rendelete folytán a csongrádi állami elemi 
iskoláknál megüresedett ú. n. „bokrosparti" tanyai 
iskolai rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
A tanító évi fizetése 1000 korona, természetbeni 
lakás, hitoktatásért 80 korona, az iskola fűtéseért 
100 korona. Pályázhatnak róm. kath. vallású tanítók. 
A magy. kir. vallás- és közokt. ministerhez czímzett 
s egy-koronás bélyeggel ellátott kérvények Csongrád-
megye kir. tanfelügyelőségéhez folyó évi szeptember 
26-ig nyújtandók be. Csak oly tanítók pályázhatnak, 
kik a tanyai viszonyokkal ismerősek. Szeged, 1901 
szeptember hó 6-án. Tergina Gyula, kir. tanfelügyelő. 

( 9 3 / h - I - l ) 
Szödemeteri áll. el. iskolánál havi 70 kor. 

díj mellett, okleveles, lehetőleg ev. ref. tanerő-helyet-
tes alkalmazást nyerhet. Ajánlatok Szilágyvármegye 
kir. tanfelügyelőségéhez Zilalira küldendők. Határidő 
szeptember 18. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

(94/h—I—1) 
Rudnói (Turóczm.) ág. ev. iskolánál a fizetés 

800 kor. és kert. Azt elfoglalni akaró tótul tudó 
tanító-óvónők küldjék bizonyítványaikat ev. lelkész-
hez Tót-Prónán. (1593—II—1) 

Rajecz város (vasúti állomás) evang. okleveles 
tanítót vagy tanítónőt keres. Javadalmazása 800 kor. 
készpénz, lakás, két kert, fűtés. Mellékjövedelemre 
számíthat. Tannyelv: tót. Kellően fölszerelt kérvényei-
ket szeptember 20-ig alulirotthoz küldendők. Szúlyó, 
Predmér. Krizsán János, ev. lelkész. (1595—11—1) 

Nyitra-Divéken (u. p. Nyitra-Rudnó) megüre-
sedett, államilag segített, magyar-tót tannyelvű róm. 
kath. másodtanítói állásra 920 kor. évi jövedelemmel, 
(melyből 100 kor. lakbér, 20 kor. kertátalány és a 
többi áll. segély ly el kiegészített tanítói fizetés) 
szeptember 23-ra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
oki. férfi- s nőtanítók és oki. óvónők is. Az állás 
október 1-én foglalandó el. Iskolaszék. (1596—I—1) 

Pályázat a farkasdi ref. egyházban (Nyitram.) 
egy orgonista-tanítóságra. Évi fizetése 760 korona, 
az ismétlők egy osztályának tanításáért 40 korona, 
orgonálásért 200 korona, mely orgonálási díjat, addig 
kapja, míg a mostani kántortanítói állásban változás 
nem történik. Lakásul külön szoba, fűtéssel. Pályázók 
jelentkezzenek szept. 15-ig Veres Ede esperes úrnál, 
Búcs, Esztergommegye. (1598—I—1) 

Bácsúj falui (Bácska) evang. egyház kántortanítót 
keres. Fizetése szabad lakáson kívül 1000 korona 
készpénzben, 350 korona föld- és stóla-javadaloin. 
Tannyelv: tót. Jelentkezzenek szeptember 21-ig, 
Medvecky Károly evang. lelkésznél. (1594—I—1) 

A puszta-rárosi nagyméltóságú gróf Karátsonyi 
Jenő úr kegyúri róm. kath. iskolájához tanítói 
állásra, ez év szeptember 30-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás egy évre : 936 korona készpénz, lakás, 
12 méter fa fűtésre. Az állás azonnal elfoglalható. 
Tanítónők is pályázhatnak. Bizonyítvány-másolatok 
és folyamodványok az uradalmi felügyelőséghez, 
Bánlak, Torontálmegye küldendők. (1635—II—1) 

A köhidgyarmati (Esztergommegye) kath. nép-
iskolához tanítsó kerestetik. Fizetése 752 kor,, 2 öl 
dorongfa, 1 szoba és konyha. Folyamodványok az 
iskolaszékre czímezve, dr. Kopernicky Ferencz esperes-
hez, Nagy-ölvedre intézendők szeptember 26-áig. 

(1599—11—1) 
Kassa szab. kir. város községi elemi iskoláinál 

egy 1400 (tíz év után 1600, ismét tíz év után 180u) 
korona alapfizetéssel, 100—100 korona ötödéves kor-
pótlékkal és 480 korona lakáspénzzel javadalmazott 
tanítói állás van üresedésben. A kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, előtanulmányaikat, tanítóképes-
ségöket, eddigi müködésoket, egészségi állapotukat 
igazoló okmányokkal fölszerelt és kellőképen bélye-
gezett kérvényüket szept. hó 21-ig, Sudy K. János 
igazgatónál nyújtsák be. Az állomás okt. 15-én föl-
tétlenül elfoglalandó. Kassa, 1901 szept. 4. Eder Ödön, 
iskolaszéki elnök. (1637—1—1) 

A gyóni (Pestm.) kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik, melynek jövedelme egyházi alapokból 
70 korona; tandíj 110 kor.; kilátásban államsegély 
bői 480 kor.; kántorális párbér 200 kor.; stóla kis 
halottól 2 kor. 50 fill.; nagy halottól 3 kor.; búcsúz-
tató külön számíttatik ; fűtőpénz minden tanköteles 
után 1 kor., melyből az iskola is fűtendő; lakás 
természetben: egy szoba, konyha, kamra, istálló. 
A megválasztottnak kötelessége a mindennapi és 
ismétlő-iskolát vezetni, a temetéseket és vasárnapi 
litániát a hívekkel végezni. Pályázni szándékozók 
képesítő okmány és működési bizonyítványaikkal 
fölszerelt kérvényüket folyó hó 21-ig Begyáts Lénárd, 
a gyóni rk. iskolaszék elnökségére czímezve Sári, 
u. p. Felső-Dabas, benyújtani kéretnek. (1638—1 —ll 

Á vat ta i (Borsodmegyében, vasúti állomás : Emőd) 
r. k. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 814 korona készpénzfizetés, 112 korona állam-
segély, 50 korona stóla, 11 méter kemény tűzifa 
beszállítva, felvágatva, melyből a tanterem is fűtendő. 
Lakás: két szoba, konyha, éléskamra, a szükséges 
melléképületekkel, zöldséges kerttel. A választás 
szeptember hó 24-én d. e. 10 órára tűzetik ki. 
Az állás október hó 1-én elfoglalandó. Borsod-Harsány. 
Jekelfalussy Viktor, iskolaszéki elnök. (1639 -1—1) 

Egy képesített menház-vezetőnő ajánlkozik, szerény 
igények mellett óvodához dajka - állásra; beszél 
magyar, német és horvátul. Lakása megtudása Tót-
szentmárton, Kósáné Mántel Juliska. (1529—1—1) 

A puszta-miskei (Veszprémmegye) róm. kath. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem, lakás 
és kerten kívül: Vh hold szántóföld, 20 mérő rozs, 
legeltetési jog 'h hely után, készpénz 155 korona. 
Átlag az egészet pénzben számítva, 500 korona. 
Pályázati határidő szeptember 22. Utolsó posta: 
Devecser. (1550—1—1) 

A dunatetétleni községi jellegű pusztai tanítói 
állásra október elsőre nőtelen, okleveles tanító 
kerestetik. Évi fizetése: teljes ellátás, ágynemű és 
mosáson kívül. 400 korona készpénz havi részletek-
ben, egy korona tandíj fejenkint a tankötelesektől. 
Kötelessége az I—IV. elemi osztály tanítása az elő-
irott tanterv szerint. Oklevél - másolatok alolirott 
iskolagondnokhoz küldendők. Duna-Tetétlen (u. p. 
Solt), 1901 aug. 30-án. _ (1570-1—1) 

Az orosházi izr. hitközség iskolájánál egy elemi 
iskolai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
évi 1000 (egyezer) korona törzsfizetés, 250 (kétszáz-
ötven) korona lakbér és kertilletmény ; — továbbá, 
minthogy a megválasztandó tanító a bitk jegyzői 
teendőket is végezni köteles, ezen hivatal ellátásáért 
még évi 200 (kétszáz) korona tiszteletdíjban részesül. 
Pályázati határidő f. é. szeptember 20. Az állás f. é. 
október 8-ig elfoglalandó. Á kellően fölszerelt folya-
modványok az orosházi izr. hitközség iskolaszékének 
elnökségéhez intézendők. Az iskolaszék. (1586—1—1) 
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Pályázat a darázsfalval róm. kath. iskolai 
osztálytanítói állásra, nyelvismeret magyar és horvát, 
esetleg magyar és német. Fizetés 808 korona, 
bútorozott szoba, 2 köbméter kemény hasábfa és 
15 rözse. Határidő szeptember 15-ike. Iskolaszéki 
elnökség. (1641—II—1) 

Pályázat a t isza-inokai ev. reform, kántortanító-
ságra (Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.). Javadalom: két-
szobás lakás, melléképületekkel; 52 korona 44 fillér 
készpénz; 50 véka buza helyett díjlevél szerint 
150 korona; 50 véka árpa helyett 100 korona; 
tandíjváltság 200 korona; 31 hold szántóföld (1200 
Q|°), adóját az egyház fizeti, de gátfentartási díjat 
4 hold után a tanító; stóla egyházkerületi határozat 
szerint; ismétlősökért 20 korona. Kötelesség: I—VI. 
osztályú mindennapi és ismétlő vegyesiskola tanterv 
szerinti vezetése; templomban és temetéseknél 
kántorkodás ; kanonikus napokon s lelkész akadályoz-
tatása esetén isteni tisztelet végzése ; egyháztanácsi 
jegyzőség; irodai segédkezés. Az állás szeptember 
29-ikén elfoglalandó. Pályázhatni 21-ikéig bezárólag ; 
22-ikén énekpróba; de útiköltség nem téríttetik meg. 
Papp Károly, lelkész. (1583—1—1) 

A cs ik-csomortáni községi iskolához a tanítói 
állásra ez évi szept. 15-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 600 korona, de 800 koronára való fölemelése 
a ministeriumnál kérelmeztetett s kilátás van a föl-
emelésre ; továbbá természetbeni lakás, faizási és 
legeltetési jog, melynek értéke 180 korona, 6 öl fa, 
melynek értéke 48 korona, veteményes- és szép 
gyümölcsös-kert, melynek értéke 100 korona, ezen-
kívül ötödéves korpótlék. A pályázatok az írt időig, 
a községi iskolaszéki elnökhöz beadandók. Csik-
Csomortánon. Antal József, iskolaszéki elnök. 

( 1633 -1 -1 ) 
Megyes-pusztán (Tolnamegye) alulírottak által 

föntartott elemi népiskolánál a tanítónői állás 
lemondás folytán megüresedvén, ezen állásra pályá-
zat nyittatik. Az állás október hó 1-én vagy novem-
ber hó 1-én elfoglalható. Fizetés: szabad lakás 
2 padlós szoba, konyha, kamra, 600 korona havi 
előleges részletekben, 300 P]-öl föld, 14 méter tűzifa, 
2 drb öreg sertés legeltetése, naponkint 1 liter tej, 
orvosi és gyógyköltség. Pályázók kérvényeiket és 
okmányaikat alulírottakhoz küldjék be. Megjegyzendő, 
hogy a pályázóknak róm. kath.-nak kell lenni. 
Miklósvár, 1901 szept. 5-én. Hirsch & Lővensohn. 

(1652-1 -1 ) 
A keöl ev. ref. org.-kántortanítói állás megürese-

dett. Jövedelme 230 fizető lélek után : buza = 9 liter; 
borpénz = 50 fillér; kukoricza = 'A nyolczada csutá-
san. Az egyháztól: 9 korona sallárium; 4 m. öl 
kemény tűzifa (á 16 koronájával); 7 hold első-
osztályú föld, adóját a tanító fizeti. Tankötelesektől: 
40 fillér tandíj ; egy nyolczada csutás kukoricza; 
egy csirke. Tankötelesek száma == 30-—35. Községtől 
42 korona ism.-isk. tandíj. Államsegély 26 korona. 
Ez utóbbinak fölemelése kérvényezve van. Egész-
séges lakás, két padlós szoba, konyha, kamara, 
istálló, pincze melleképülettel, 'h hold kert. Pályáz-
hatnak : okleveles tanítók, képezdészek, tanító- és 
óvónők. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Határ-
idő szeptember 30. Keő (Baranyam., pósta Herczeg-
Szőllős). Kiss Lajos, lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1654-11—1) 
Tolna-Szakályba róm. kath. osztálytanító keres-

tetik. Fizetése : 300 korona, lakáspótlék : 120 korona, 
meg egy bútorozott szoba tisztogatással és fűtéssel 
s a kántortanítónál élelmezés. Tartozik: osztályát 
önállóan vezetni, az ismétlősöket tanítani, a kántor-
ságban segédkezni. Tannyelv : magyar. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak, állomásukat tanévközben el 
nem hagyhatják. Kovács Antal, plébános, iskolaszéki 
elnök. (1656-11—1) 

A monostor-apáti róm. kath. oszt.-tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 700 korona, — szoba, 
konyha s kamrából álló lakás. Mellékjövedelemre is 
számíthat. Okleveles tanítók és tanítónők folyamod-
ványaikat szeptember 25-ig főtisztelendő Bakacs 
Imre esperes úrhoz küldjék. Monostor-Apátin (Zalam.). 

(1651—1—1) 
Pályázat. A kápolnás-oláhfalui (Erdély) róm. 

kath. tanítói és segédkántori állomás megüresedvén, 
ezért — egy próbaévre — pályázat hirdettetik. 
Jövedelme — mint tanítónak — a 2 [H-öl fa s 
kevés terménynyel 656 korona; ennek 800 koronára 
való fölemeléseért, állami segélyt kérünk. Mint 
segédkántor és sekrestyés jövedelme 100 koronáig 
fölmegy. Van tisztességes lakás és gazdasági épüle-
tek. A pályázók kérelmüket szíveskedjenek alatt-
írthoz küldeni. Kápolnás-Oláhfalu (Udvarhelyül.). 
Bodó Albert, plébános. (1653—1—1) 

Nagyfa lu i (Szabolcs) reform, egyház kántortanítói 
állására pályázatot nyit. Javadalom: két padozott 
szoba, konyha, kamara, nagy kert, 800 korona elő-
leges részletekben, stóla. Az iskola államos'ítására 
egyházi felsőbb hatóság engedélyt adott. Pályázhat-
nak nők is, kik kántorság alól mentve vannak, 
fizetésök 740 korona lakáson és kerten felül. Állo-
más ideiglenes. Oklevél elengedhetlen kellék. Kér-
vények szept. 25-ig lelkészhez küldendők. 

(1655-1—1) 
A herencsvö lgy-karvacz i áll. segélyezett köz-

ségi népiskola tanítói állomására pályázat hirdet-
tetik. A tanító járandóságai: természetbeni lakás, 
készpénzfizetés 800 korona, szolgatartás 80 kor., 
32 köbméter fa házhoz szállítva (melyből a tanterem 
is fűtendő), irodai átalány 10 kor., tisztogatási átalány 
30 kor. s végül az iskolához tartozó kert és szántó 
haszonélvezete- Pályázati kérvények Táuber Richárd 
elnök czímére, legkésőbb okt. l-éig nyújtandók be. 

(1661—1—1) 
Gróf Almásy Imre puszta-n.-szent-tamási ura-

dalmi iskolájához az 19U1/902. tanévre egy oki., eset-
leg képezdevégzett segédtanító kerestetik. Fizetése : 
400 kor. és ágyneműn, mosáson kívül teljes ellátás. 
Pályázati határidő szept. 20. Kérvények alulírthoz 
intezenaők. Puszta - Poó, Jász-N.-K.-Szolnokmegye. 
Aschenbrenner Sándor. (1662—H—1) 

trönterhaz&n (Zalam.) lemondás folytán ürese-
désbe jött államilag segélyezett községi iskolánál a 
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A tanító 
javadalma államsegély 5U2 korona, a községi pénztár-
ból 120 korona, tandíjból 100 kor., ismétlősök után 
á 1 korona, egy hold rét haszonélvezete, kertbér 
fejében 10 kor., fűtésre 40 korona és lakás mellék-
épületekkel. A választás Göntérházán (Zalam.) 1901 
szeptember 29-én d. u. 2 órakor fog megtartatni. 
Okmányolt kérvények Forintos Titusz iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Dobronak (Zala). (1518—1—1) 

A sz i l lcze i ev. ref. egyház Gömörmegyében a 
népiskola három alsó osztálya vezetésére tanítót 
vagy tanítónőt keres, ki az ismétlő-iskolát is vezeti. 
Fizetése lakáson kívül készpénz és terményekben 
800 korona. Díjlevél kívánatra megküldetik. Pályázati 
határidő szept. 25. A hivatal október 6-ik napján 
foglalandó el. Okmányok alulírotthoz küldendők. 
Szilicze (Gömör), posta helyben. Nagy János, ref. 
lelkész. (1664—1-1) 

A marzsineni román-magyar tannyelvű községi 
iskolához havi előleges részletekben fizetendő 600 
korona évi fizetés, tűzifa, szabad lakás és kert-
illetménynyel javadalmazott rendes tanítói állomásra 
f. évi szeptember végéig pályázat nyittatik. Kíván-
tatik a magyar és román nyelv teljes tudása és 
tanképesítettsége. Pályázatok iskolaszéki elnökhöz 
terjesztendők be. U. p. Fogaras. Az iskolaszéki elnök. 

(1667—1—1) 
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A jákfai (Vasmegye) róm. kath. népiskolához 
osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése 
800 korona, bútorozott szoba fűtéssel; kántorságban 
segédkezni, az osztályt önállóan vezetni tartozik. 
A kérelmezők okmányaikat szept. 18-ig hozzám 
nyújtsák be. Puli György, pl., isk.-széki elnök. 

(1592-1 -1 ) 
Úri leány, 24-éves, magyarul és németül beszél, az 

alsó elemi osztályból taníthat, úgyszintén kézimunká-
ban jártas, keresztény családnál alkalmazást kér. 
Deák Irma, Orosháza. (1554—1—1) 

A puszta-fe lső-varsányl uradalmi róm. kath. 
elemi iskolához tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: 400 korona ós teljes ellátás. Okleveles róm. 
kath. vallású tanítónők folyamodványukat folyó évi 
szeptember 25-ig nagyságos Gorove László úr czímén 
Pa-Fel8Ő-Varsány (u. p. Kákóczy) terjeszszék be. Az 
állás folyó évi október hó 1-én betöltendő. 

(1666—1—1), 
Óvodához dada, ki házimunkát vállal, teljes ellátás, 

megegyezés szerinti fizetésért, ajánlkozzék óvónőnél, 
Piskolt , Bihar. (1668—1—1) 

A b a j ó t h i (Esztergomm.) róm. kath. iskolához 
okleveles tanítónő kerestetik. Jövedelme : 600 korona 
a községtől, 80 korona az államtól; egy bútorozott 
szoba fűtéssel. Az ilykép 680 koronát kitevő fize-
tésének 800 koronára való kiegészítése iránt az 
államnál már kérvényezve. Tartozik a megválasztott 
a kijelendő osztályt vezetni, s az ismétlős leányokat 
tanítani. Kérvények szeptember 19-ig küldendők az 
iskolaszékhez. Iskolaszék. (1618—I—1) 

A turkevei ev. református egyház pályázatot 
hirdet egy id. fitanítói állásra. Javadalom: 1050 
(egyezerötven) korona, évnegyedes részletekben az 
egyház pénztárából előre fizetve. Háromszobás lakás 
a szükséges melléképületekkel. Kötelesség: az I—III. 
fi-osztály tantervszerinti vezetése. Megválasztandó 
hivatalát, — melyet október 1-én elfoglalni köteles — 
iskolai évközben el nem hagyhatja; s állandósításra 
egy évi sikeres működés után számíthat. Pályáz-
hatnak ev. református vallású, okleveles néptanítók. 
Kellően fölszerelt kérvények f. hó 22-ig alulirotthoz 
küldendők. Turkeve, 1901 szeptember 8. Szabó 
Sándor, ev. református lelkész. (1676—I—1) 

A fö ldesi ev. ref. egyház a Vil ik tanítói állás 
betöltésére pályázatot hirdet. Javadalom: az egyház 
pénztárából 100, azaz egyszáz korona; államsegély 
700, azaz hétszáz korona; lakás kerttel vagy 200 
korona lakpénz. Kötelesség: az egyháztanács által 
meghatározott osztály vagy osztályok vezetése. 
Pályázhatnak okleveles tanítónők, kik pályázati 
kérvényeiket folyó hó 21-ig bezárólag az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldjék. Földes (Hajdúm.), 1901 
szept. 9. Karácsony Imre, ev. ref lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1669—1—1) 

Az esztergom-szászvári kőszénbánya-részvény-tár-
saság annavö lgy i bányaművónek iskolájánál egy 
osztálytanítói állás betöltendő. Ez állással a követ-
kező javadalmazás van egybekötve: 1. szabad lakás 
és fűtés; 2. 960, azaz kilenczszázhatvan korona kész-
pénzfizetés, havi utólagos részletekben; 3. 60, azaz 
hatvan korona ismétlős iskolai tandíj ; 4. 48, azaz 
negyvennyolcz korona világítási átalány. A meg-
választottnak kötelessége lesz a reá bízandó I., II. 
vegyes ós az ismétlők egyik osztályának, az állami 
tanterv és a főtanító útmutatása szerint való veze-
tése. Pályázhatnak róm. kath. vallású, okleveles, nőt-
len tanítók és tanítónők. A német nyelv tudása 
megkívántatik. Tanítói oklevél, keresztlevél s eset-
leges működési bizonyítványokkal fölszerelt pályá-
zatok az annavölgyi bányagondnokságra, Esztergom-
megye czímezve, legkésőbb szeptember 20-ig nyúj-
tandók be. A megválasztott egy sikeres próbaév 
elteltével véglegesítetik. Í1602—I—1) 

A lövéte i — Udvarhelym. — róm. kath. elemi 
iskolánál a 4-ik tanítói állás, mely segédkántori és 
sekrestyési teendőkkel is egybe van kötve, nyug-
díjaztatás folytán üresedésbe jővén, arra ezennel 
pályázat hirdettetik. I. Ezen állás óvi jövedelme: 
a) Tanítói czímén: 1. a hitközségtől 700 K, 3 havi 
előleges részletekben; 2. az „Andrássy"-féle alapból 
polgári év végén 70 K; 3. iskola-alapból 48 K 
82 f, utólagos kőt részletben; 4. a tankötelesektől 
tandíj és fa czímén mintegy 80 K ; 5. a politikai 
községtől só-használat természetben 50 K ; 6. vete-
ményes kert és kárpótlás 22 K; 7. szabadlegeltetés 
és faizás 60 K; 8. öt kubik-öl kemény tűzifa, be-
szállítva 100 K; 9. óvötödös korpótlék, a kik arra 
már igényt tarthatnak, bj Segédkántori és sekres-
tyési czímén: 1. a szentmise-alapok évi kamataibói 
39 K 80 f, mi később szaporodhatik. 2. Temetések 
és kézi misékből körülbelül 140 K ; 3. 10—12 szekér 
szénát termő kaszálóhely és 5 vékás szántóföld 100 K. 
Egy szoba és konyhából, 2 pinczóvel ellátott lakás, 
közös udvar, kút és sütőház. Külön istálló, csűr, 
sertésól és faszin, mind köböl és cserép-födéllel. 
II. Az állással járó kötelmek: aj Mint tanító köteles 
a vezetésére bízandó bármelyik osztályt a magyar-
országi nagyméltóságú püspöki kar által kiadott 
tanterv szerint tanítani, b) Mint segédkántor a sek-
restyési teendők mellett minden egyházi ténykedés-
nél a kántornak segédkezni és szükség esetén őt 
helyettesíteni. Ezen állást elnyerni óhajtók kellően 
fölszerelt kérésüket alulirotthoz folyó hó 25-ig szí-
veskedjenek beadni. A kitűzött határidőig a szemé-
lyesen megjelenők előnyben részesülnek. Lövétén. 
Daró Alajos, róm. kath. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1675-1 -1 ) 
A nagyszuha i róm. kath. kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Jövedelme: contipáczió czímén 
80—85 családfőtől a 40 lit. vegyes buza és 60 fill. 
Tandíj : 50—60 mindennapi és ismétlő-tankötelestől 
a 2 kor. = 100—120 kor. A községtől 20 b. mázsa 
széna megváltva 40 kor. Két leányegyházközségtől 
á 12 kor. = 24 kor. Van 7 öl keményfája behor-
dással ós fölaprítással, melyből a tantermet is fűti. 
Van 300 Q ö l kenderföldje; 6 hold 131 Q ö l 
szántóföldje; 1 hold és 800 |J-öl rétje ; 1 hold és 
1100 C]-öl legelő-illetősége. A szántóföld és rét 
jelenleg bérbe van adva 280 koronáért. Alapítvá-
nyokból: 71 kor. 84 fill. Stóla körülbelül 44 kor. 
Van 3 szobából, konyha, éléskamrából és hozzá-
tartozó melléképületekből álló uri lakása kitűnő 
gyümölcsöskerttel, melyben a tanulókat a fatenyész-
tésben díjtalanul oktatni tartozik. Magyar, tót 
nyelv kívántatik. Földjeit mívelni és mindennemű 
adóit fizetni maga köteles. Pályázni óhajtó okle-
veles tanítók a szept. 26-án megejtendő választásra 
saját költségükön megjelenni, de fölszerelt kérvé-
nyeiket szept. 24-ig Bobák Béla iskolaszéki elnök-
höz beterjeszteni tartoznak. N.-Szuha, 1901 szept. 4-én. 

(1636—1—1) 
A sándorházai községi népiskolánál üresedésben 

levő I. osztályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 400 korona készpénz, 25 hektoliter 
buza, 8 G-m. kemény tűzifa és annak befuvarozása, 
fűtésre elegendő szalma vagy a-község kívánságára 
a helyett 14 [3|-m. tűzifa, természetbeni lakás, mely 
3 szoba, konyha, padlás, pincze és éléskamrából áll, 
az udvar és szin a II. osztályú tanítóval közösen 
használandó, 400 Q]-öl pótkert, 10 kor. irodai és 
10 korona tisztogatási átalány. Egy jó sikerrel letelt 
óv után választottnak 200 korona személy pótlék 
biztosíttatik. Kötelessége: az ismétlő-tanköteleseket 
tanítani és a kántort hivatalos akadályozása esetén 
helyettesíteni. Pályázati határidő szeptember hó 
20-án. Kelt Sándorházán, 1901. évi szeptember hó 
8-án. (1677-1 -1 ) 
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Somogy-bécz i kántortanítói állomásra szept. 20. 
határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés: pénz és 
terményekben hatóságilag értékelt 656 korona és 
147 korona biztosított államsegélylyel 803 korona. 
Oklevéllel birók pályázati fölszerelendő kérvényei 
jelzett napig Tanügyi Elnökséghez Kálmáncsára 
küldendők. Hampó Albert, ev. ref. iskolaszóki elnök 

(1670-1 -1 ) 
A neczpál i ág. evang. iskolához I—II. osztály 

vezetésére tanítónő kerestetik. Fizetése az állami 
segélylyel 800 korona Tannyelv: tót. Kérvények 
ág. evang. lelkészi hivatalhoz Xeczpálra (Turócz-
megye) szeptember 24-ig küldendők. (1673—I—1) 

Borsodm. Tibold-Daróczra, e hó 22-ikóig róm. 
kath. tanító, esetleg tanítónő kerestetik. Fizetése: 
iskolával kapcsolatos kétszobás, csinos lakáson, kerten 
kívül 800 korona, melyből 50 korona államsegély, 
30 korona tandíj ismétlősöktől, többit iskolaszék 
fizeti. Mellékkeresetre kilátás. (1672 -1—1) 

A nagykörűi (Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.) állami-
lag segélyzett községi elemi iskola IV-ik rendes 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: évi 
800 korona törzsfizetés, melyből 200 korona községi 
hozzájárulás, 600 korona pedig a magas ministerium-
tól államsegélykép fizettetik; továbbá a község 
részéről 200 korona lak- és kertilletmény czímén. 
Ha azonban a község természetbeni lakást és kertet 
bocsát a megválasztott rendelkezésére ez esetben a 
a lak- és kertilletmény megszűnik. Kellően fölszerelt 
folyamodványok alulirott isk.-széki elnökhöz f. évi 
szept. 30-áig beküldendők. Községi isk.-szék fön-
tartja magának a jogot, hogy megválasztottat belátása 
szerint esetleg más osztály vezetésével bizza meg, 
fizetése épségbentartása mellett. Az állás a választás 
után rögtön elfoglalandó. Nagykörű, 1901 augusz-
tus 7-én. Ehrlich Adolf, iskolaszéki elnök. Romzsa 
János, mint a jegyzőkönyv vezetésével megbízott. 

(1671—11—1) 
A becskei (Nógrádm.) r. kath. kántortanítói állás 

javadalma: kényelmes jó lakás, melléképületek, házi-
kert. 5'800 kataszt. kitűnő szántóföld és 1'475 kat. 
kaszáló, melyért a földet szivesen megmívelik, négy 
marhára legeltetési jog. 180 pártól 180 véka rozs és 
36 kor. Földmunkaváltság 100 kor.; deputatum 
58 kor. 16 fillér. 6 öl kemény tűzifa és 80 kor. 
melyért az iskolát füttetni és ostyát szolgáltatni 
tartozik. Alapítványi misékből 25 kor. 120 minden-
napi tanköteles után 96 kor. és a törvényes korpótlék. 
Faiskola kezeléseért 30 kor. és a faiskola jövedel-
mének fele átlag 50 kor. Kötelessége az összes 
kántortanítói teendők végzése, az ismétlő-iskolázás-
sal együtt. Pályázó kántortanító urak választásra 
szeptember 19-én jelenjenek meg Becskén (u. p. 
Nógrád-Berczel, vasút-állomás helyben). Kérvények 
a határidőig Jakubovits Sándor, iskolaszéki elnökhöz 
Becskére küldendők. (1674-1—1) 

Pályázati hirdetmény. Szerbelemér községben 
(Torontálm.) 4523/1901. sz. közig, bizottsági határo-
zattal rendszeresített községi iskolai tanítói állásra 
ezennel pályázat nyittatik. Fölhivatnak mindazok, a 
kik ezen 1000 korona évi fizetés, 4 öl fütőszalma, 
400 • - ö l házikert, szabadlakás — mely áll 2 szoba, 
konyha, éléskamra, padlás, faszin és ól — élvezeté-
vel egybekötött állást elnyerni óhajtják, mikép 
Kellőleg fölszerelt pályázati kérvényeiket Kvatsák 
Nándor iskolaszéki elnökhöz f. évi szeptember hó 
25-éig beterjeszszék. Megjegyeztetik, hogy a tanító 
az összes fiú- és leányosztályokat, valamint az ismét-
lősöket is köteles tanítani. Szerbeleméren, 1901. évi 
szeptember hő 3-án. Kvatsák Nándor, iskolaszéki 
elnök. (1640-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Pestmegye Duna -Tetét lenre egy szerény igényű 
szolid erkölcsű, kifogástalan magaviseletű 

okleveles tanítónő 
kerestetik 2 kisleány mellé II. és III. elemi osztály 
tanítására, az előirott nyilvános iskolai tanterv szerint 
Javadalmazása 360 korona egy évre, havi részletekben, 
teljes ellátás lakással, bútorozott szoba, ágyneműn 
kívül; ev. ref. vallásúak előnyben részesülnek. Kér-
vények s bizonyítvány-másolatok, melyeknek az 
eredetivel egyezőknek kell lenni, alulírotthoz kül-
dendők. Az állás október l-ig elfoglalandó. Duna-
Tetótlen (u. p. Solt), 1901 augusztus 29-én. Sz i ly 

Sándor, uradalmi kasznár. 
(1552—1—1) 

E m b e r J í i n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 Ii (Bérmentve 1 K 10 f.) 

K ö n n y e N á n d o r | Tanári Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, közép-, polgári- és felső nép-
iskolai czímtárral és rangsorral 1 K 60 f. Megjelentek 
és kaphatók Léva i Mór kiadóhivatalában Ungvárt . 

(1310—IV-3) 

1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel kitüntetve. 

é
S T O W A S S E I l J . 

csász. és kir. udrari hangszergyáros Budapest, II., Lánozhid-utcza 5. 
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bér-

• mentve megküldetik, finom hegedű vonóval 
és lakirozott futókkal 8 frttól, feljebb. 

(1304 -X—1) C s e r e . 
Állami elemi iskolai tanítónő, a ki vármegyei szék-
helyen, kulturális és társadalmi intézményekben 
gazdag, szőlőhegyekkel környezett gyönyörű fekvésű 
csinos városban van alkalmazva s nagy mellékjöve-
delme is van, ehhez hasonló városban, ha nem is 
megyei székhelyen működő állami iskolai tanító-
nővel cserélni óhajt. Megkereső ajánlatok ezen czímre 
küldendők: Gáti György, székesfővárosi vezető-

tanító, Budapest, I. ker., Lipótmezei iskola. 
(1456 -III—3) 

Iskolatáblák 
állványnyal vagy a nélkül, rajz- és lapos vonalzók, 
háromszögek 45° és 60° fogóval vagy fogó nélkül, 
fakörzök, szögmérők stb. épp úgy, mint minden-

nemű fanemű rajz- és Írószer kapható 

Gizellatelepi rajz- és irószergyárnál 
Visegrád (Gizellatelep) 

az egyedüli magyar gyár e czikkekben. 
Jövedelmez a „Tanítók lláza és Arvaalapja" javára. 

(1590—IIÍ—2) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy péklányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elóljárósági 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 előfizetőst 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: 
IH NAPEST, II. KER., OSTROM-UTOZA 17. SZÁM. MAUY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

üessiratolcat nem. adiaiilc vissza. 

Tanítói szakvizsgalat. 
Ausztriában és Horvát-Szlavonország-

ban a tanítóképző 4 évfolyamának 
elvégzése után tanítói érettségi vizsgá-
latot tesznek a tanítónövendékek, aztán 
ideiglenes tanítókká lesznek s két évi 
tanítói gyakorlat után külön országos 
bizottság előtt tesznek tanításra képe-
sítő vizsgálatot. 

Az osztrák és horvát tanító önér-
zettel beszélhet a tanítói kvalifikácziója 
iránt érdeklődő társadalom előtt az 
ő tanítói érettségi vizsgálatáról és 
tanítói szakvizsgálatáról s a társadalom 
mindenesetre méltányolja a tanítói 
oklevél értékét, melynek megszerzé-
séhez a képzőintézeti 4-éves tanfolya-
mok elvégzésén kívül. 2 évi gyakorlat 
s a tanítói szaktantárgyakban való 
önálló búvárkodás és tanulmányozás 
után jutott. Mi magyar tanítók nem 
dicsekedhetünk ezzel, mert nekünk alig 
marad egy hetünk a négy-éves tan-
folyam elvégzése után s azonnal tan-
képesítő vizsgálatra bocsájtanak ben-
nünket. a melyen csak ugyanazok 
előtt szerzünk oklevelet, a kik kiké-
peztek bennünket. 

A tanítóképző-intézeti tanárok orsz. 
egyesülete s több tanítóegyesület állást 
foglalt a tanítóknak kizárólag orsz. 
bizottságok előtt való képesítése mellett. 
Igen. de ez az óhaj a mi viszonyaink 

mellett egyhamarjában nem valósít-
ható meg. A törvény a hitfelekeze-
teknek szabad kezet ád tanítóik kép-
zése és képesítése dolgában. Él is e 
jogával minden hitfelekezet s képzi és 
képesíti tanítóit. 

Nincs kifogásom az ellen, hogy a 
felekezetek maguk képezzék és képe-
sítsék tanítóikat, mert a felekezetektől 
régi szokáson és törvényen alapuló ezen 
jogukat elvenni, országos megrázkód-
tatás és óriási pénz-áldozat nélkül nem 
lehet. A mi hitfelekezeti viszonyainkat 
nem lehet összehasonlítani az ausztriai 
és horvátországi viszonyokkal. Amott 
a túlnyomó és domináló róm. kath. 
hitfelekezet nem gördített akadályokat 
a tanítóknak állami és országos képesí-
tése elé, míg nálunk a szintén túl-
nyomó katholikus, de ezenkívül az 
erős protestáns hitfelekezetek régi 
jogaikról sohasem fognak önkényt 
lemondani. Ezzel a körülménynyel tisz-
tában kell lennünk. A míg a feleke-
zetek tart ják fönn iskoláikat, addig a 
felekezetek fogják képezni és képesí-
teni tanítóikat s mivel messze vagyunk 
attól, hogy Magyarországban minden 
iskola állami legyen, a tanítóknak 
általános országos képesítése egyelőre 
csak óhaj marad. 

De mindamellett, hogy így van, a 
tanítóképesítés a mai alakjában nem 
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maradhat meg. A tanítóképesítés mai 
szervezete tanítói érettségi vizsgálat, 
de nem tiszta szakképesítés! Igen 
fontos érvek szólnak a tanítóképesítés 
reformja mellett. Az életben szeretik a 
tanítóságnak szemére vetni kvalifiká-
czióját. Nem egyszer hallottam beszélni 
a tanító kvalifikácziójának a csekélysé-
géről, azért, mert csak annyi idő alatt 
jut az oklevélhez, mint egy 8 osztályos 
középiskolás az érettségihez. Van valami 
alapja a dolognak, nem a tanítónak álta-
lános műveltsége és szakképzettsége, 
hanem a tanulmánynyal eltöltött évek 
száma tekintetében. Nagy szorgalommal 
erős munkát kell végeznie a tanító-
növendéknek 4 év alatt, míg azt a 20 
elméleti és gyakorlati tárgyat a tan-
tervben előirt terjedelemben elsajátítja. 
Bizony a képzőintézetben a növendék 
annyi elméleti és gyakorlati ismeretet 
és ügyességet szerez, a mik őt, ha 
formailag nem is, de lényegileg az 
általános műveltség és szakképzettség 
tiszteletreméltó birtokosává teszik. Csak-
hogy erről a társadalom nem igen vesz 
tudomást, mert- nem ismeri a képző-
intézetek szervezetét s főleg nem azok 
tantervét, hanem nézi a tanulásra for-
dított évek számát s nézi a mai vizsgálati 
rendszert. Még jó, ha a társadalom a 
tanítói oklevél értékét az érettségi 
bizonyítványnyal egyenlő fokúnak tartja. 
Ámde a legtöbb esetben a tanítói 
oklevél értékét szivesen nyomja és 
sülyeszti le az érettségi alá. 

Nyujtsunk alkalmat és módot arra, 
hogy a tanítói szakképesítés elérése 
necsak 4 középiskolai és 4 képzőinté-
zeti, összesen 8 iskolai évbe kerüljön, 
hanem legalább is tizbe. 

Fölszólalásom oda irányul, hogy a 
képzőintézeti 4 évfolyam elvégzése után 
tegyen a tanítónövendék minden képző-
intézeti tantárgyból vizsgálatot, a mit 
tanítói érettségi vizsgálatnak, vagy tanítói 
alapvizsgálatnak nevezhetünk el s ily 
értelmű bizonyítványt kapjon, mely 

képesítse őt ideiglenes tanítói állás 
elnyerésére. Két, három évi gyakorlat 
után pedig ugyanannál az intézetnél, 
vagy ha ott nem akar, más képző-
intézetnél, tanítóképesítő - vizsgálatot 
tegyen. A tanképesítő-vizsgálatnak tár-
gyait kizárólag a pedagógiai tárgyak 
képezzék ú. m. az embertan, lélektan, 
módszertan, neveléstan, neveléstörténet, 
szervezéstan és tanítási gyakorlatok. 
A tanképesítő-vizsgálaton ne az illető 
tankönyvek száraz anyaga képezze a 
vizsgálat tárgyát s ne annak szaka-
szaiból föltett kérdésekre, hanem arra 
tudjon felelni a tanítójelölt, hogy 
miként kell a nevelés-tanítás tudomá-
nyának egyes eseteit az iskolában 
érvényesíteni, vagyis ne elméleti, ha-
nem gyakorlati irányban mozogjon a 
tanképesítés. Ez lenne az igazi tanítói 
szakvizsgálat. Ezeken a képesítő-vizsgála-
tokon a megye vagy a vidék jelesebi) 
tanítói közül is többen ministeri meg-
bízatással mint vizsgáló-bizottsági tagok 
részt vennének, kik a képzőintézeti 
tanárokkal együtt bírálnák el a tanítói 
szakképességet. Ezenkívül úgy az állami, 
mint a felekezeti képzőintézeteknél az 
illető kir. tanfelügyelők, vagy más 
szakegyének mint külön kinevezett 
ministeri biztosok vezetnék a vizsgálatot. 

Mennyire emelné ez a külön képe-
sítés a társadalom előtt a tanítói 
oklevél értékét! S mennyire serken-
tené a képző-intézetből kikerült fiatal, 
érettségizett vagy tanítói alapvizsgálatot 
te t t tanítójelöltet, hogy a két. három 
évi gyakorlati idő alatt komolyan 
foglalkozzék azokkal a pedagógiai isme-
retekkel, a melyeket életkora és egyéb 
elfoglaltsága miatt nem volt képes 
teljesen megérteni és megemészteni a 
képzőben! Mi tanítóképző-intézeti taná-
rok, tudjuk jól, hogy az a másod- és 
harmadéves, 16 — 17-éves növendék, 
bármilyen gyakorlatilag tanítsuk is 
neki a lélektant s lélektani alapra 
fektetett neveléstant, nem képes be-
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hatolni ezeknek a tudományoknak a 
lényegébe s ennélfogva nem is tudja 
azokat tanítói és nevelői eljárása köz-
ben úgy alkalmazni és értékesíteni, a 
mint kívánatos volna. 

Aztán természetellenes is, hogy 
képző-intézetből kikerült 19-éves ifjú-
nak oklevelet adjunk a kezébe, mely 
őt egész életére följogosítja a nagy-
fontosságú népnevelői és népvezetői 
tisztnek a gyakorlására. Az a 19-éves 
fiatal ember általában még nincsen 
tudatában az ő magasztos hivatásának. 
Az az összes tanítóság rovására föl-
jegyzett legtöbb félszegség ebből a 
korból származik, mert a fiatal, kezdő, 
oklevél birtokában levő tanító, már 
nem lévén előtte semmi iskolai vizsgá-
lati kötelezettség és függés, fürdik a 
szabadságban s a túl fiatal korral járó 
minden társadalmi hibát s botlást 
elkövethet. Legyen előtte még valami, 
a mi őt visszatartsa a teljes szabadság 
és függetlenség érzetétől! Két, három 
év múlva idősebb, tapasztaltabb és 
komolyabb lesz, avattassék föl akkor 
tanítóvá s ne 19-éves korában. A tanítói 
nyugdíjképesség is csak 21-éves korában 
kezdődik, tehát a 2 évi gyakorlat miatt 
nem veszítene ebben a tekintetben 
sem éveket. 

A tanítói állás színvonalának eme-
lése kivánja a külön tanítói szakvizsgá-
latot. A kereskedők kereskedelmi érett-
ségi vizsgálatot tesznek, az állatorvosok 
főiskolává emelték képző-intézetüket, a 
jegyzők közigazgatási, a postatisztek 
postai, a vasúti tisztek vasúti szakvizs-
gálatot tesznek, csak a tanítóság maradt 
el. csak a tanítóságnak nincs külön valódi 
szakvizsgálata. Adjunk a tanképesítő-
vizsgálatnak úgy belső tartalom, mint 
külső forma tekintetében is díszt és 
tekintélyt! A föntebb ajánlott tan-
képesítői eljárás nem kerül pénzbe, 
külön törvény sem kell hozzá, sőt az 
1868-iki népoktatási törvény kivánja 
is a gyakorlati éveket. Egy ministeri 

rendelettel életbe lehetne léptetni a 
valódi tanítói szakképesítést. Kezdjék 
meg az állami tanítóképző-intézeteknél, 
a felekezeti képzők követni fogják 
őket, a mint eddig is szívesen követték 
az államiak jó példáját. 

Foglalkozzanak ezzel a kérdéssel a 
szaklapok ós a tanítóegyesületek és 
követeljék a külön tanítói szakvizsgálat 
életbe léptetését. Van nekünk olyan 
ministerünk, a ki nemcsak anyagi 
ügyeinket, hanem erkölcsi emelkedé-
sünket is szivén viseli és a reformoktól 
sem fél. Kérje őt a tanítóság s kérése 
bizonyára szives fogadtatásra talál. 

(Csáktornya.) Margitai József'. 

Vallásos és hazafias nevelés. 
A történelem lapjain országokat bevilágitó 

fénylő betűkkel van följegyezve, bogy a közép-
kor századai óta a vallásos bit a honszeretet-
tel ölelő karokként kapcsolódott egybe. Vallásos-
ság és honszeretet, államot alkotó nemzetek-
nek soha sem volt külön-külön tulajdona. Ez 
érzelmek egyikét soha sem birta egyedül. 
Egyiknek hiánya megingatta a másik alkotását, 
míg a kettő együttesen világtörténelmi jelentő-
ségű alkotásokat hozott létre. 

Isten a szív és észszel az embert összes 
teremtményei fölé emelte. Megteremté derült 
nyilt homlokát s abba helyezé adománya 
díszét, koronáját: az észt; — hogy érezzen, 
adá a szivet. Az észt tele eszmével, a szivet 
érzelemmel; mindezt azonban úgy. hogy neve-
léssel fejlesztessék. 

Az összes érzelmek közül a vallásos és 
hazafias érzelem a nevelés Napja, mely körül 
a többi érzelmek bolygókként csoportosulnak. 
A nevelésben az embert boldogító útra — 
innen kell kiindulni. 

„Isten, király, haza!" — ez a legszentebb 
három jelszó. Isten imádását és félő tiszteletét, 
mint a ki mindent ad, de el is vehet; a haza 
szeretetteljes tiszteletét, mint őseink szt. örökét, 
bár minden szívbe soha el nem homályosuló 
gyémánt betűkkel lehetne bevésni! Isten és 
honszeretet: vallásosság és hazafiságtól áthatott 
nép szivében verhet csak gyökeret a boldo-
gulásra sarkaló vágy, — a megelégedés édes 
érzete. 

Isten imádása legyen az első érzület, hisz 
mi sincs, mi az emberi szivet oly magasra 
emelné és mi sincs, mi a szivet a létfentartás 
küzdelmeiben a hozzá tapadt salaktól annyira 

38* 
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megtisztítaná, mint az Istenség magasztos 
gondolata. Ez a gondolat teheti megérthetővé 
a természet csodálatos változatosságát. Az 
emberi elme bámulattal gondol arra, hogy a 
hegytetők magas fenyője s a völgyek szende 
kis ibolyája; a hajnal pirosló bibora, — az est 
csendes alkonya; az évszakok változata; a 
kiszabott ösvényen haladó égi testek egész 
tábora; az Isten jóságát dalban diesőitő kis 
madárka, és az Isten lételét tagadó ember, — 
mind egy kéz müve. Nagy az a hatalom, mely 
a lágyan susogó szellőt orkánszerű viharrá 
változtatja át s a szelíden kéklő égboltot 
néhány perez alatt sűrűn gomolygó sötét felleg-
gel takarja el, melyből czikázó villámlás és 
földrengető dörgés tör elő. Ezek elgondolásá-
nak hatása alatt, lehetetlen, hogy a mindent 
teremtő s elrendelő Isten hatalma előtt a 
szabadszárnyú de véges emberi ész meg ne 
hajoljon s lehetetlen el nem ismernie, hogy 
mindez az isteni erő nagyságának bizonyítéka. 
Midőn ezt elismeri, kell, hogy lelkében egy 
édes — vágyó érzés csiráját érezze, mely arra 
készteti, hogy Isten ismeretére s parancsai 
megtartására törekedjék. Ez a törekvés a hit, — 
a vallás, mely szüli az emberiség szeretetét is, 
minden nemes szívnek ez elengedhetetlen föl-
tételét. 

A lelket a vallásos érzelem emelte magas-
lathoz a honszeretet kapcsolja. „A haza az 
Istennek épített oltár. A legszentebb 
kapcsokkal egybefoglalt emberek társasága, 
melyet a test és lélek fentartására szükséges 
sok adomány kell, hogy a szív előtt kedvessé 
tegyen!" mondja Kölcsey „Parainésis"-ében. 

Nevelésünkben lehetetlen e két nagyfontos-
ságú érzelmet elkülönítem. Hisz a vallásos és 
hazafias érzelem egységét jelzi amaz általános 
tudatunk, mely arra tanít, hogy a földi élet 
után a lélek nem semmisül meg, hanem a 
földet körül ölelő mosolygó égen túl egy szebb 
és jobb hazába jut, hol emberi szem nem látta 
boldogságban tovább él. E két élet tudata 
szüli a vallás és hazaszeretet érzelmét s kinek 
szivében e két fönséges érzelem nem egy, az 
nem teljesíti sem az Isten, sem a haza törvé-
nyét, a ki pedig Istene és hazájának nem él, 
nem tölti be hivatását. 

Ez érzelmek nagy fontosságát főleg mi 
tanítók érezzük, mert ezek fejlesztése közben 
több oly lelki tulajdonnal ékesítjük növen-
dékeink szivét, mely nélkül jól és nemesen 
érző senki sem lehet. 

A vallásos érzelem az erkölcsi érzelmek szülő 
anyja, mert a vallásos hit az Istenben az 
erkölcsiség kútforrását ismeri. A vallásos 
érzület, az erkölcsi élet legerősb támasza; a 
tisztán megőrzött erkölcs az országok fenn-

állásának biztosítéka. Vallás, erkölcs nélkül — 
és igazi honszeretet e kettő nélkül nincs! 

A vallásos és hazafias érzelmekből - miként 
nyiló virágból a mag, — ügy fejlődik a lelki-
ismeretesség. A kinek érzéke van a lelkiismeret 
szava iránt, jellemtelen dolog eszközévé nem-
csak hogy nem engedi magát fölhasználtatni, 
de sok gonosz akarat megbénitója is lesz. 
A lelkiismeret szava, hogy mily értékű, bizonyí-
tásra nem szorul. Kant, a nagy bölcselő 
méltán mondotta: — „Két dolog kelti föl 
csodálkozásomat: a csillagos ég fölöttem és a 
lelkiismeret szava bennem!" 

Emez érzelmek együvé tartozását szépen 
jellemzi az államok fennállását biztosító keret: 
a törvény. Minden légi és földi tevékenységnek, 
minden törvényszerűségnek alapja az örök-
törvény, az isteni bölcseség, ebből fakad ama 
törvény, mely a haza polgárainak békés együtt-
élését, gyarapodását, az ország hatalmi állását 
biztosítja. 

A vallásos-hazafias nevelésben fejleszthető 
kiválólag a történelmi érzék. Itt vésődik ki-
törülhetlenül növendékeink szivébe ós eszébe 
ama magasztos érzés és hivatás tudata, hogy 
a hazát őseink szerezték, nagyobbá tenni, 
utódainknak megtartani a mi kötelességünk. 
Tanítói kötelességérzetünk itt munkálkodjék 
lankadatlan buzgalommal s kitartó szorgalom-
mal. Itt lebegjen szemeink előtt az, hogy a 
haza fennállása, fiainak szabadsága s minden 
téren való anyagi gyarapodása törvénynyel 
biztosíttatik ugyan, de a honszeretetet bárkire 
is törvénynyel rákényszeríteni nem lehet. 
E szeretetet a mindeneket létrehozó és fen-
tartó Isten beleoltja ugyan minden szívbe, de 
fejleszteni, erősíteni s a közönyösségtől meg-
menteni neveléssel lehet. 

A vallásos és hazafias nevelésben lehet a 
legboldogítóbb érzelmek egyikét: a szeretet 
érzelmét fejleszteni. Van-e szebb és nemes 
tettekre sarkalóbb érzelem a szeretetnél ?! 
A ki szeretni nem tud, — boldog nem lehet! 
A boldogtalan lélek meghasonlik önmagával 
s elégedetlen. Birhat valaki mérhetetlen kin-
csekkel, de ha szeretni nem tud, ha nem 
szerettetik, nyomorultabb, a legszánalomra 
méltóbb — de szerető szivü — koldusnál! 
A szerető szív elismeri az Isten fönséges hatal-
mát, annak kimondhatatlan jóságát. Az ily szív 
átérzi ama gyönyörű gondolat lényegét, mit 
Vörösmarty így fejezett ki: „Itt élned, halnod 
kell!" A vallásos érzelem megtanít szeretni 
Istent, hazát és felebarátot. Istenben szeretni 
Alkotóját; hazájában a földet, melyen éltet 
nyert s mely fentartja; — felebarátjában szeretni 
azt, a ki örömében vele osztozik, a ki szivére 
ha a fájdalom keserűsége ráborul, a vigasz 
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balzsamát csepegteti; — és e szeretetből meg-
bocsájt annak is, a ki arczárói az öröm rózsáját 
letörli s helyét bánattal árnyalja. A SZÍT e 
gyönyörkeltő érzelmét csakis neveléssel lehet 
kifakasztani s az élet kertjében illatozóvá tenni. 
S lehet-e szeretet az, mely nem a vallás és 
hazaszeretettől nyeri éltető erejét? Oh mily 
boldogtalan az, ki senkit és senkitől nem 
szeretve él! 

Hazám tanítója! ki fönségesen szép eszméjü 
pályádnak szeretetét érzed! — honodnak te 
szerény — de fontos munkása! Krisztusnak, a 
legfönse'gesebb szeretet eszméjének, — a tanítók 
tanítójának követője! lelkedre tudnád venni, 
hogy szeretetre ne nevelj ?! hisz ebből fakad 
a hála érzelme is! A hálás szív — a szeretet 
e drága gyöngye, — nem tagadhatja meg sem 
az Istent, sem a hazát. A vallásos hit s a 
honszeretetből fakadó hála örök, mely csak 
akkor hervad el, mikor az ember éltére alkony 
borul s lelke Istenhez, teste pedig a földbe 
tér, mely csak akkor adhat csendes nyugovást, 
ha útjait nem tapostuk érdemetlenül. 

Pályatársaim! neveljünk vállásosan és haza-
szeretetre. Neveljünk Istent, hazát és felebará-
tot szerető szivet, akkor, ha a bíróság azt 
kérdi: .,Tudod-e fiam mi az eskü?" — a 14-éves 
fiú nem feleli „Nem tudom!" 

A hazafiság és vallásosság 1000 évet adott 
e drága honnak! Hazaszeretet és vallás volt 
az az erős gyökér, melyen fejlődött s nőtt az 
a terebélyes fa, melynek árnyában: „Él magyar 
s áll Buda még!" 

(Kis-Királyhegyes.) Beney Antal. 

Iparoktatásunk fejlesztése. 
Szép és követésre méltó példával jár elől 

Angolország királynéja, mikor hazája iparát 
védelmébe, pártfogásába veszi. 

Nálunk, félszázados alkotmányunk daczára, 
az egyes osztályok között fönnálló magas 
falakon át csak nagy nehezen lehet az ipar-
termékeket bevinni, az iparos-szellemet előre 
vinni. 

Ezen társadalmi elkülönítésben találom föl 
okát annak, hogy kisiparosaink közül mű-
iparos nem igen válik ki, s hogy iparosaink 
és kereskedőink nagy része nemcsak szak-
ismeret, hanem társadalmi tekintetben is el-
maradt álláspontot foglal el. Kihez forduljunk, 
hogy a jövő iparos-nemzedéket ezen elmara-
dottságából kivezessük, ha nem a mi derék 
tanítóinkhoz, a kik kitartó munkásságukkal 
teszik erőssé nemzetünket és hazánkat. 

Ebreszszük föl iparosainkban is a munka 
iránti tiszteletet, tevékenységet és fejleszszük 
az iparos-szellemet, hogv önálló termékekkel I 

a mai kornak megfelelő Ízlésünket kielégít-
hessék. 

Ne legyenek kénytelenek ország-világ előtt 
kijelenteni, hogy akarnak dolgozni de nem 
tudnak. Ezt tette legközelebb egy marosmenti 
kis város 72 iparosa, kik Hegedűs ministertől 
szakoktatást kértek, hogy megélhessenek. 

Első sorban világosítsuk föl azt a szülőt, 
kinek gyermeke az iparos vagy kereskedő 
pálya iránt hajlammal bir, hogy az elemi 
iskolai osztályának teljes bevégzése nélkül e 
pályák egyikére se adja gyermekét. 

Mert öt-éves tanfelügyelői működésem ideje 
alatt több tankerületben tapasztaltam azt a szo-
morú körülményt, hogy az iparos vagy keres-
kedő pályára szánt gyermekek 35—40%-a 
alig egy-két elemi osztály elvégzése után. a 
szülői ház körül éveken át erejűket meghaladó 
munkát végeznek s csak azután kerülnek az 
iparos- vagy kereskedő-tanoncziskolába. 

Ilyen előképzettség mellett a tanoncz nem 
érdeklődik az iskolája iránt, a tanulás nem fér 
a fogára és megelégszik, ha szabadulása idejéig 
az iparos-tanoncziskola első osztályából ki sem 
mozdítják. 

Es mit mondjak az ilyen inasról akkor, ha 
olyan mesterhez kerül, a ki maga sem tud 
többet az irás-olvasásnál? Tapasztalatom szerint 
az ilyen mester inkább lefizeti a bírságpén-
zeket, de inasát nem engedi egyszer sem 
iskolába és fönnen dicsekszik azzal, hogy 
társai ezt nem merik megtenni. 

Természetes következménye ennek az, hogy 
a rest tanonczok örömmel keresik föl az ilyen 
„jó ̂  természetű" mesterurakat. 

Ámde az e fajta fölszabadítás keserű csa-
lódással szokott járni. Mert a fiatal iparos 
vagy kereskedő, különösen, ha családot is 
alapított, éjjel-nappal dolgozik, számít, de meg-
élni nem tud. De hogyan is tudjon megélni, 
boldogulni, mikor értelmi képessége az iskolá-
ban nem fejlesztetett, gondolkozni, önállót 
teremteni nem képes, csak utánoz és azt is 
ügyetlenül teszi. 

Az ilyen iparosok és kereskedők kevés 
munkát mutatnak föl és azt is értéken alul 
kénytelenek eladni. 

Ezeknek munkássága nemzetünket, hazánkat 
erőssé soha sem teszi; velők nem leszünk 
képesek hazánkat a versenyképes iparállamok 
közé fölemelni. 

Ezen demoralizált, a jövő iparos- és keres-
kedő - nemzedéket megrontó tagok számát 
évről-évre kisebbíteni kell; az iparos- és keres-
kedő - tanoncziskolák, az iparos - közönség és 
a társadalom kötelessége őket a napszámos 
pályára kényszeríteni. 

Az ügyes és értelmes mesternek nem szabad 
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haboznia, az ügyetlen vagy éppen rest ta-
nonczczal a szerződést bontsa föl idő előtt és 
szülőinek mondja meg, Hogy keressenek fiók 
részére már foglalkozást. 

Szüntessük meg a rendetlen iskolábajárást, 
mert az eddigi állapotok mellett úgy az iparos, 
mint a kereskedő-tanoncziskolai tanítóknak 
küzdelmes életök daczára még nem sikerült 
meggyőzniök a mester urak nagy részét arról, 
liogy az iparos- és kereskedő-tanoncziskolák 
az ő érdekeiket szolgálják. 

Ezen iskolák adják meg az iparosnak és 
kereskedőnek a műveltségét, anyagi és szellemi 
jólétét, biztosítják helyét a társadalomban. 

Mily kedvező és irigylésre méltó helyzetük 
van iiz angol- és németországi iskoláknak, a 
tanonczok 20—30 korona évi tandíjat fizet-
nek s egy-egy iskolára mégis 70—300 tanoncz 
esik. 

Nálunk az ingyen-oktatás mellett is foly-
tonosan kell figyelmeztetnünk az iparos-mester 
és kereskedő urakat — még pedig a jobb 
módúakat, hogy a tanonczokat rendes időben 
Írassák be és az órákra járassák pontosan, 
nehogy az illetékes hatóságok az 1894. évi 
XVIII. törvényczikk 257. §-ában meghatározott 
40—400 koronáig terjedő büntetésben elma-
rasztalják. 

A társadalom és iskola legyen azon, hogy 
az évnyitó- és záró-ünnepélyek megtartásával 
a tanonczok szivében az együvé tartozás nemes 
érzetét fölébreszszék. 

Az évzáró vizsgálatokon jelenjünk meg 
minél számosabban és jutalmazzuk meg a 
tanonczokat szellemi fejlesztésükben és tech-
nikai ügyességükben tett előhaladásukért. 

A jutalmak legyenek állandóbbak, mert a 
pénzbeli jutalmazások verseny helyett irigy-
kedést szülnek. 

Miután a vidéki iparostanoncz- és kereskedő-
iskolák tanonczai a falvakból különböző képzett-
séggel jönnek be, korra és nemzetiségre nézve 
is igen elütnek egymástól, a viszonyok mérle-
gelésével megfelelő tanmenetről kellene gon-
doskodni és jóváhagyással követni. 

Igen kívánatos volna az iparostanoncz- és 
kereskedő-iskolák mellé könyvtárak szervezése 
és legalább megyei székhelyeken a könyv-
tárakkal kapcsolatosan „Otthon"-okát terem-
teni, melyek egy-egy tanító vezetése alatt 
ének és szavalatok rendezésével hasznos szóra-
kozást nyújtsanak, a nemzeti és hazafias szel-
lemet továbbfejleszszék, ápolják, mert ez nem 
érdem, hanem minden jó hazafinak kötelessége. 

A könyvtárak alapját adakozásokból, íol-
olvasásokkal és tánczmulatságok rendezésével 
teremthetjük meg. 

Nagy súlyt helyezek arra, hogy az iparos-

tanoncziskolák föntartói sürgősen gondoskodja-
nak tantermekről és berendezésekről. Mert a 
16—19-éves ifjúra nézve valóságos ember* 
kinzás, hogy a 6—12-éves elemi iskolások 
számára készült padokban hetenkint háromszor 
két órai szellemi munkát végezzen, a mikor 
testileg az egész napi munka után majdnem 
ki van merülve. 

Végül a tanonczok szelídebb erkölcseinek 
ápolása czéljából föl kell venni minden iskolába 
a hittant rendes tantárgynak. 

(Dévaj Szentgerivzei Katjy Géza. 

Az elemi rajztanításról. 
Népoktatásunk a legutóbbi évek alatt óriási 

arányokban fejlődött, jelen állapotunk a rövid 
idő előttivel alig hasonlítható össze. 

De midőn a haladás a tanítás és nevelés 
minden ágában észrevehető, addig egyes-
egyedül a rajzról ha nem is feledkeztünk 
meg, de ügyét a legcsekélyebbel sem sikerült 
előbbre vinnünk, pedig ezirányú további mu-
lasztásunk az élelmes nyugati államok szom-
szédságában anyagi tönkrejutásunkat idéz-
heti elő. 

Még inkább föltűnt elmaradottságunk az 
1900. évi párisi kiállítás alkalmával, a midőn 
egyes államok a világversenyben a tökéletesí-
tett rajztanítás mellett éppen iparmüvészetiik 
révén, nevezetesen Franczia- és Angolország, 
de a gyors föllendülésükkel főképen bámulatot 
keltő amerikai Egyesül -Államok nyerték el a 
babért. t 

Elhanyagolt rajztanításunk ügye iránt érdek-
lődő tanférfiak a párisi kiállításon tehát leg-
inkább az Amerikában használt Prang-féle 
módszert tanulmányozták, hogy ennek alapján 
minél előbb az Egyesült-Államok nyomába 
juthassunk. 

Szüts Izsó, a nagyváradi szakirányú iparos-
tanoncz-iskola igazgatója ezen amerikai mód-
szerrel ugyanott megismerkedvén „A rajztaní-
tás reformja" czímű iratában a következő tan-
tervet ajánlja elemi iskoláink számára: 

Az I. és 11. osztályban. Képzelet utáni 
rajzolgatások, beszéd- és értelemgyakorlatok 
keretében, továbbá kész rajzok kiszinezése. 

A 111. és . IV. osztályban. Olvasmányok 
illusztrálgatása és igen csekély mértékben váz-
latos másolási gyakorlatok a tanító táblai elő-
rajzai után. Ezenkívül emlékezet utáni rajzol-
gatás, szilkuett-rajzok kivágása, agyagba min-
tázás és természet utáni rajzolás. 

Az I. és II. osztályban a beszéd- és értelem-
gyakorlatok alkalmával rajzolgatott apróságok 
mai állapotukban is megfelelnek ezen tanterv 
követelményeinek, mivel tudvalevő dolog 
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— a miben a világ összes pedagógusai meg-
egyeznek — hogy 8—9 évesnél fiatalabb O- öi/ 
gyermekekkel komolyabb értelemben rajzol-
tatni lehetetlen. 

A III. és IV. osztály számára tervezett 
tananyag azonban mai tanítótestületünk előtt 

legyünk őszinték — olyan idegenszerű, 
hogy. keresztülvitelébe fogni nem tudom hány-
nak támadna merészsége s ha valaki mégis 
megpróbálkoznék vele, kérdés, tudná-e lelki-
ismeretes törekvését megnyugtatni azzal, hogy: 
ember, nagyot haladtál, sokra vitted! 

Mit is jelent a 111. és IV. osztály tananya-
ga ban pl. az olvasmányok ihusztriílgatása, vagy 
ezzel egyenrangban az emlékezet utáni raj-
zolgatás 'í 

Példa. Gyermekek, ide figyeljetek! mesélek 
valamit. 

Egy fiúcska kisétál a mezőre, észrevesz az 
erdő szélén egy legelésző bárányt, egyszerre 
csak kiugrik a közeli bokor mögül egy éhes 
f a r k a s , rárohan a mit sem sejtő szegény bárány-
kara, széttépi és fölfalja. — Rajzoljátok le ezt 
á jelenetet! 

Más példa. 
Benyitunk egy udvarba, az udvar tágas, 

jobbról-balról terebélyes fák vannak benne, a 
közepe gyepes, a gyepen át jól kitaposott 
ösvény vezet a háttér felé; hátid van egy 
épület, rajta látható egy ajtó, három ablak, 
tető és kémény. Szinek: a ház fala fehér, a 
tető piros, a fák sötétzöldek, a gyep világos-
zöld. az ösvény sárga. — Hozzáfogni e tájkép 
elkészítéséhez! 

Xe beszéljük most meg a dolog egyéb 
körülményeit, ne nézzük a tantervben foglalt 
többi kívánságokat, Amerika elemi iskoláinak 
berendezését, egyes osztályok népességét se 
hasonlítsuk össze honi viszonyainkkal, azoktól 
eltekintve is be fogjuk látni, hogy előtanul-
mány nélkül ilyen módon rajzot tanítani nem 
kezdhetünk; előbb keh, hogy e szükségleten 
eo-vrészt a magas ministerium által rendezendő O. o 
szünidei kurzusok, másrészt a tanítóképzők 
segítsenek; ez azonban, ha rákerül is a sor, 
nemzeti létünk égető szükségleteivel szemben 
világos okoknál fogva oly lassú eljárás leszen, 
hogy alig fogunk két évtized alatt észrevehető o</ O D 
eredményhez jutni. 

Amerika 30 évvel azelőtt vetette meg mai 
iparművészeti bámulatos sikereinek alapját, 
a midőn Walter Schmidt az első, említett 
értelmű rajzkurzusokat megnyitotta. 

Amerikában azonban a gyermekek rajztaní-
tásának szükségét maga a nép érezte át erősen, 
beleavatkozott a törvényhozásba s 1870-ben 
kierőszakolta az elemi rajztanítás kötelezettségét, 
hogy ez által a nép zömét ügyesítvén, annak 

minden rétege a szerzett kézügyességek s 
mechanikai készültségek révén idővel jobb 
kenyérkeresővé váljék. 

A nép! — ezt ne hagyjuk figyelmen kívül 
a nép t. i. élete módjával, szokásaival, termé-
szetével s vágyaival boldogulását, anyagi elő-
haladását nagyon is befolyásolja. 

Amerikában gyakorlati a szellem. A munka 
elismerésben részesül és kellő tiszteletnek 
örvend, ennélfogva ki-ki hozzálát a munkához 
tehetségeinek e's akaratának minden erejével. 

Be másképen folynának a dolgok minálunk, 
minden jóra termett nemzetünknél, ha hasonlóan 
cselekednénk! 

A magyar nép faji jellegénél fogva azzal 
szemben ez idő szerint nagyon kedvezőtlen 
talaj az iparművészetnek és ezzel kapcsolato-
san a kereskedelemnek gyors föllendítésére, 
pedig mi nem várhatunk 30 esztendeig, mert 
a szomszéd államok legkevésbbé sem fognak 
kedvünkért pihenőt tartam. 

A magyar általánosságban véve nem a/.t 
kívánja a sorstól, hogy minél számosabb éven 
keresztül lehessen tevékeny polgára a hazának, 
hanem a munkát más felebarátjára bízva mér-
legeli azon előnyöket és körülményeket, melyek 
által ennyi meg annyi, de minél kevesebb év 
múlva — nyugalomba mehessen. 

Az ipar visszamaradottságával és az üzleti 
pangással szemben túltermelés észlelhető sok 
hivatali és tudományos pályán. 

A ki valami úton-módon rajzolni megtanult, 
az művésznek készül, vagy ebbeli tudását más. 
nem neki való pályán gyümölcsözetlenül hever-
teti. Iparosnak mai nap csak az megyen, a ki 
nem végzett semmi iskolát, a napszámos s a 
földmíves gyermeke, a kinek a kapa s az 
ekevas kezelése nem elég nemes foglalkozás O O 
többé. 

Hol vannak azok a boldog középkori czéh-
rendszeres idők, a midőn valaki csak bizonyos 
szabályok szigorú betartása után avattatott föl 
mesterré ? Akkor a fiú az apjától örökölte, 
fejlesztette és tökéletesítette mesterségét. A 
mai mesterember fia röstelli apja kenyerét és 
„úr" akar lenni minálunk minden törekvő 
fiatal hazafi, ezen fogalom alatt tévesen értve 
azt, hogy korántsem az az úr, a ki az ipari 
vagy kereskedői pályán ügyességével és értel-
mével megszerzi az éppen nem megvetendő 
mindennapi kenyerét, hanem azt, hogyha 
anyagilag ugyancsak szűken van is, de hogy 
minden előrelátó számítgatást és nevezetesebb 
ipárkodást nem igénylő fix havi jövedelme 
legyen, a korán megutált műhelyben ne kény-
szerüljön idejét eltölteni, vagy — a mint 
magát egy rövid ideig volt lakatos előttem 
kifejezte, kinek az a „szerencse" jutott osztály-
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részül, hogy írnoknak fölcsaphatott — hogy 
ezentúl most már mindig ünnepi ruhában 
járhat. 

Szerintem a rajzolás maga nem olyan neve-
zetes tényező óriási faji hibánkkal szemben 
mielőbbi boldogulásunkra nézve, mert rajzolni, 
ha nem is elegen, de igen sokan tudnak mái-
hazánkban, csakhogy azok. a mint előbb 
említettem, nem gyümölcsöztetik azt kellő 
módon, mivel akkor a rajzolás mellé egyúttal 
a véső, fürész, reszelő stb. azaz szerszám, 
illetve a műhely is szorosan odatartoznék; 
iparosnak pedig ferde szokásaink mellett 
— tudjuk — éppen az készül, a kinek a raj-
zolásról semmi fogalma sincsen. 

Mindent él lcell tehát követnünk és mielőbb 
arra, hogy az ipari pályát valamiképen meg-
kedveltessük, az intelligens iparost és a kiválóbb 
ipari termékeket megbecsültessük, hogy így 
legalább a teljes elemi iskolát, de lehetőleg 
néhány polgári vagy középiskolai osztályt 
végzett növendékek is bizonyos ideális foga-
lommal, örömest lépjenek a természetüknek 
megfelelő ipari pályára, miáltal ezen fontos 
életpályának nívója mai lenézett állapotából 
az ezt megillető magasságra emeltetnék. 

Az amerikai rajztanítási módszer nagyon jó 
és igen szép. 

Ha azonban valakinek kombinált a beteg-
sége, először azon bajt kell eltávolítani, mely 
eljárás nélkül a másiknak gyógyulása legalább 
is kétséges. Már pedig az amerikai rendszerrel, 
még ha azonnal is a dologhoz foghatnánk, O O O • 
pedig bizony jó távol állunk még tőle (a 
franczíáknál 5—6 éven belül sikerült csak 
magában Párisban is az új irányú rajztanítást 
általánosítani), sem érhetjük el a gondolt ered-
ményt, legföljebb több pingáló dilettáns tá-
madna nyomában, mivel ez a módszer semmit 
sem változtatna a magyar nemes és a jobbágy-
ság közötti viszony idejéből ránk maradt azon 
káros szokáson, hogy a kinek csak módjában 
van, fogja a dolog kényelmesebb oldalát, a 
helyett, hogy szorgalmának megfeszítésével 
mindenki a neki legmegfelelőbb munkakörben O O 
édes hazánk jólétét előmozdítani iparkodnék. 

Ismételve mondom tehát: nekünk hamar, 
azonnal kell valamit tennünk, hogy már a 
jelen tanítói kar addig is, míg — ki tudja 
mikor említett nyári rajzkurzusra nem 
kerül, ne legyen rajztanítás tekintetében tét-
lenségre kárhoztatva s hogy fiatal nemzedé-
künk a specziális viszonyainknak megfelelő 
rajztanítás áldásaitól még hosszú időre meg ne 
fosztassák. 

(Pavcsora.) Htenhura Vendel. 

— 

IRODALOM. 
Megjelentek: A Mintalapok Vll-ik évfolya-

mának második sorozatához tartozó faipari, 
továbbá szövő- és nőipari, nemkülönben a vas-
és fémipari füzetek. A faipari füzetben meg-
jelent egy ebédlő- és egy előszobaberendezés-
nek bútorzata modern Ízlésben. A vas- és 
fémipari füzetben 4 szövegábrát, 8 műmellék-
letet és 2 rajzmellékletet találunk. A szövő- és 
nőipari füzetben női kézimunkára és részben 
szövésre is közvetlenül alkalmazható remek 
mintákat találunk és pedig 4 lapot színes 
kivitelben. 4 lapot pedig sikerült fénynyomat-
ban. A füzetek 3 koronáért a „Mintalapok" 
kiadóhivatalában Budapesten, V. ker., Akadémia-
utcza 3. sz. a. kaphatók. — A mértani rajzolás 
elemei. Iparostanoncz-iskolák számára össze-

| állították Grünwald István és Schmidt Antal 
tanárok. I. füzet. Síkbeli szerkesztések. Ára 
50 fillér. („Pátria" könyvnyomda.) — Képes 
elemi katekizmus. (Az I—III. o&zt. számára.) 
Irta Fonyó Pál. Második átdolgozott kiadás. 
(Rózsa Kálmán, VIII., Szentkirályi-u. 30. sz.) 
Ára 50 fillér. — A mese és (annak) fölhaszná-
lása az el. népisk. alsóbb osztályaiban. írta 
Földes Lipót. (Singer és Wolfner kiadása.) — 
Fatenyésztés és szőllőmívelés. A hazai fák és 
cserjék legnagyobb részének ismertetésével és 
rövid pomológiával. Az állami ismétlő-iskolák 
fiúosztályainak használatára, nép- és iskolai 
könyvtáraknak írta: Dobóczky Lajos. Ára 80 
fillér. (Nagy-Tapolcsáiiy, Zhorella Gyula ki-
adása.) Dobóczky Lajos neve előnyösen ismert a 
gazdasági szakirodalom terén. Ez a munkája 
is méltó módon sorakozik eddigi gazdasági 
munkáihoz. A talaj és megmunkálásának ismer-
tetése után 8 fejezetben foglalkozik a tate-
nyésztéssel, majd a szőllőmívelést tárgyalja, 
szól az eperfa-tenyésztésről, élősövények készí-
téséről, gazdasági és erdei famagvak gyűjtéséről, 
a gazdasági és erdei fák ültetéséről és dugvá-
nyozás által való szaporításáról, a fák beteg-
ségeinek gyógyításáról s végül a díszfákról és 
díszcserjékről. Ezt a derék kis könyvet ajánljuk 
az ismétlő-iskolai tanítók figyelmébe. — Petrik 
Mihály zinkóczi gazda szomorú históriája, vagy 
ne menj Amerikába. A magyar nép számára 
írta Szabó Albert, záhonyi néptanító. Jóízű 
versekben, ügyes történet keretében igyekszik a 
magyar népet az Amerikába való kivándorlástól 
visszatartani. Ez a 15 oldalra terjedő füzet már 
csak tárgyánál fogva is megérdemli, hogy men-
nél inkább elterjedjen a nép között. Ára 20 fillér. 
A tiszta jövedelem 20%-a a Tanítók Házának 
jut. Megrendelhető a szerzőnél Záhonyban; 15 
példányon fölül portómentesen szállíttatik. Mele-
gen ajánljuk t. kartársainknak terjesztésre. 
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Emberismeret. 
Sipos büntető-törvényszéki jegyző úrnak 

mindjárt bűnügyi vizsgálói működésének első 
idejében igen érdekes esete volt a Jaczkó-eset. 

Közönséges sunyi arczú, holdvilág - képű 
ember volt ez a Jaczkó az első látásra. Alá-
zatos. szemlesütő, kezeit tördelő, minden percz-
ben sirásra kész. a kit láthatólag megtört a o o 
vizsgálati fogság. Mert hát nőszabó létére O O O 
elzálogosította a neki földolgozás végett átadott 
szöveteket, ezért került a törvény kezére. 

Egészen, mindennapi, tuczat sviháknak tekin-
tette Sipos úr ez embert az első kihallgatás-
kor. L)e mióta a károsultakat egyenkint maga 
elé idézte s azok kijelentéseit meghallotta, 
lassankint erőt vett rajta a meggyőződés, hogy 
nem a fogság törte meg ezt a szegény Jaczkót. o o o o J 
hanem a szégyen, s az önérzetén a balsors 
által ejtett csorba. Mindinkább meggyőződött 
arról, hogy eleinte annak a barom börtön-
őrnek. a Mátyásnak a véleménye által hagyta 
magát befolyásoltatni ennek a szegény Jaczkó-
nak a megítélésében. 

Mert hát valamennyi károsult fél — csupa 
előkelő asszonyságok, divathölgyek, kiknek a 
dologra vonatkozó véleménye szentírásnak 
vehető! — ritka egyetértéssel azt vallotta, 
hogv .Jaczkónál zseniálisabb ember még nem 
igen működött a női ruha-szabászat terén 
meszsze földeken. Gyárfás miniszteri tanácsos 
neje, Pongory báróné, az isteni Pille Zsófi, 
egyik színházunknak soubrette-divája, meg a 
többi, meg a többi hölgyek egytől-egyig azt 
jelentették ki, hogy Jaczkó csak pillanatnyi 
elmezavarában követhette el meggondolatlan 
tettét, s hogy megmérhetetlen kár volt az ellene 
tett följelentés. E kijelentéshez csatlakozott 
a nyugalmazott helytartótanácsi elnök úr is 
— előkelő feszes úr, még a régi német világ-
ból ! — távollevő neje nevében, s még hozzá-
tette lelkesülten azon meggyőződésének nyilvání-
tását. hogv Jaczkó a női ruhák megalkotásában C>J _ o 
oly fenséges fantáziát, oly teremtő őserőt 
tanúsít, mely őt akár egy shakespearei dráma 
megírására képesítené. És erős öntudattal 
azon véleményét mondá ki, hogy Jaczkó csak 
valami ellenálhatatlan kényszernek áldozata, 
hogy nem rossz ember, hogy e mostani meg-
próbáltatása bizonyosan örökre meg fogja őt 
szabadítani ezen átkos ellenállhatatlan kényszer 

uralma alól. s hogy ennélfogva ő felesége 
nevében Jaczkó meg)tüntetését, nem is kivánja 
és panaszát visszavonja. A nagytekintélyű úr 
nézetét valamennyi hölgy magáévá tette, s a 
panaszt valamennyien visszavonták. 

Sipos úr, ki szabad óráiban maga is lantot 
pengetett, nagy elnézéssel volt a zseniális 
emberek iránt s igazán tele volt a szive 
örömmel, mikor látta azt a hálát, melylyel 
Jaczkó szabó a megszabadulás hírét fogadta, 
s hallotta azon szent fogadásokat, melyeket 
Jaczkó jövőbeli megjavulása dolgában tett. 

— De aztán úgyis legyen ám Jaczkó! — 
hiszen kár volna ily zseniális emberért, mint 
maga! 

Jaczkó nagy könyezés közt fölordított erre 
a nagy _ elismerésre : 

— Oh nagyságos úr, én zseniális nem 
vagyok, semmi sem nem vagyok, csak hálás 
ember megvagyok! Nagyságos úr engem a 
börtönből kimentette, hálás hü kutyája leszek 
a sírig, még azontulra is. Csak azt én bánok, 
hogy nem férfiszabó vagyok, olyan nadrágot 
szabnék a nagyságos úrnak, de olyat ám — ujjé! 

Sipos úr nevetett. Szerette a hála ily 
ömlengő megnyilvánulását. A romlatlan szív 
jele az! 

S aztán így szólt hozzá jóakaró hangon: 
— Maradjon csak maga a hölgyeknél Jaczkó, 

de aztán ne kövessen el ám többé ily csunva 
dolgot! 

Jaczkó égnek fordította savó szemeit s 
aztán ismét lesütötte, mondván: 

— Soha se nem, nagyságos úr! Jaczkó 
nem rossz ember, most se ne 111 tette volna ezt. 
de utamba akadta a Teruska Árvából, enyim 
faluból, elveszett az eszem Teruska szép 
szemibe! (Sipos úr mosolygott; gyanította 
régen, hogy asszony képében vetett gáucsot 
az ördög a szegény embernek!) — de nem 
lesz többet, mert haza küldte ütet a rendőrség 
s én megokosodtam. De nini, nincs van nagy-
ságos úrnak úrasszony felesége ? Olyan ruhát 
varrnék neki, a milyent világ se soha nem látta! 

Mintha csak Sipos úr lelkébe látott volna 
a Jaczkó. Valóban azt forgatta már félóra óta 
elméjében, hogy mily jó lenne az ő kis felesége 
számára fölhasználni ezt a véletlent. Egy olcsó 
s mégis előkelő szabású finom ruha! Mily 
szépen ki lenne elégítve egyszerre mind az ő, 
mind a felesége óhajtása! 
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Bele is ment h;ít a dologba. 
— Jól van Jaezkó, valóban van feleségem, s 

bogy megjavulásában való bizalmamat tanúsít-
sam, megengedem, hogy neki egy ruhát varrjon! 

Jaezkó nagyot ugrott örömében és Sipos 
űr nem tudta megakadályozni, hogy kezet ne 
csókoljon neki. 

Hivatal után Sipos úf Jaezkó csakugyan 
a kapuban várta — megvette a finom szövetet 
s nagy volt kis feleségének öröme, mikor 
mértékvevés után a szolgálatkész, örömragyogós 
képű férfiú megígérte, hogy egy hét múlva 
oly ruhát hoz a nagyságos asszonynak, a 
milyent fölvehetne egy herczegasszony is. 
Sipos úr még előleget is adott neki. hogy 
fönnakadás ne legyen s mikor felesége az 
alázatos" távozó után nézve gondolkozva kérdé: 

De aztán kedvesem, megbízható ez a 
te embered ? 

Sipos úr ellenállhatatlan meggyőződéssel 
feleié: 

Azt csak bizd rám drágám, ember-
ismeretemben nem csalódhatom! 

Elmúlt a hét, elmúlt kettő is, de se Jaezkó, 
se ruha. Sipos úr nem hihette a roszszat, 
de mégis fölkereste Jaczkót a lakásán. 

Ot ugyan nem találta, de lakásadó asszonya 
elegendő fölvilágosítást adhatott. Bizony ismét 
eltűnt a Jaezkó, a gazember. Régi előkelő 
kundsaftjai visszatértek hozzá, s újra elzálo-
gosította a rábízott szöveteket. A gépen egy 
ismerős szövetdarab hevert. Az ő felesége új 
ruhaalja! Készen; ez bizonyított Jaezkó lelki-
ismeretességének diadalma mellett, de a derék-
nak s a többi szövetnek semmi nyoma! Azt 
már elnyelte a Jaezkó fölött újra uralomra 
jutott ellenállhatatlan kényszer! 

Sipos úr összecsavargatta a holmit, s aztán 
ment, a lépcsőn felhúzott gallérral takarta el 
az arczát — úgy röstelte emberismeretének 
fölsülését! — S ez volt a szerencse, nem 
ismerte föl a nyugalmazott helytartótanácsi 
elnök úr, ki vele szemben fölfelé tartott, 
bizonyosan Jaezkó lakása felé. Ez is bizonyosan 
hitt Jaezkó megjavulásában s így ez is osztá-
lyosa az ő csalódásának! Ez volt a sovány 
vigasztalás. 

A ruhát azért megcsináltatta máshol, 
feleségének egy kicsempészett ruhadereka után. 
Felsülését egy világért sem árulta volna el az 
asszonyka előtt! A ruha szép is lett. felesége 
nagy dicséretekkel is halmozta el azt a derék 
Jaczkót, s mindig sürgetölődött uracskája 
körül, hogy mikor jön el már újra a zseniális 
szabó új ruhára utasításokat venni. 

Következő nyáron Sipos úrék fürdőre 
mentek egy kisebb vidéki városon keresztül, 
a hol ebédre beszálltak Siposné nagynénjéhez. 
Délután a kávéra összegyűlt előkelő hölgyek 
nem győztek eléggé dicsekedni, hogy mily 
kitűnő nőszabó telepedett meg náluk; oly 
ruhákat varr, hogy túltesz a párisi mintákon 
is. .faczkónak hívják. 

Sipos úrra majdnem megharagudott a felesége, 
hogy oly gyorsan fogatott; szeretett volna 
Jaezkóval értekezni egy új ruha dolgában. 
Sipos úr konok hallgatásba merült sürgetésé-
vel szemben, s holmi takarékosságról beszél-
getett s az őszre Ígérte a kárpótlást. 

A fürdőévad végén ismét a kisvároson 
utaztak keresztül. Ekkor már nagy volt a 
hölgyek közt a megbotránkozás; a hires Jaezkó 
eltűnt, s egész csomó szövetet, selymet s 
bársonyt is eltüntetett. 

Sipos úr felvonta szemöldeit s diadalmas 
mosolylyal nézett felesége bámuló szemei közé, 
s így szólt: — Ügy-e, mily jó orrom van 
nekem ? Ugy-e, csak nagy emberismerő vagyok 
én ? Ügy-e. ha hagytalak volna, hogy fölkeresd, 
most te is vesztes fél volnál, úgy-e P 

A kis menyecske büszke bámulattal 
nézett föl az ő nagy emberismerő urára. 

(Budapest.) Németh Ignácz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. Óvár// Fe-

rencz orsz. képviselőnek, a ki az ajkai, bándi 
és szentkirályszabadjai nyári gyermekmenhely 
1900—1901. tanévi szükségletei fedezésére" 
összesen 300 koronát adományozott. 

Kinevezt^: Sándor Lajos oki. tanítót a 
középajtai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Musnay Miklós oki. tanítót a szászujósi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Malatinszky Lajos 
oki. tanítót a német-csanádi _áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Kakast András oki. tanítót a 
palota-ilvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Horeczky Emilia oki. tanítónőt a nyulkegyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Balázsy 
Margit oki. tanítónőt a bátyúi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Taninecz Erzsébet oki. 
tanítónőt az ökörmezői áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Tohics János oki. tanítót a pártái 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bercczky Sándor, 
Monus Lujza oki. tanítót, ill. tanítónőt a nagy-
muzslyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Áckermann József, Franzen Mihály, 
Frech János, id. I/inster Mátyás, iíj. Lhuter 
Mátyás, Nuszhaum Hubert, Petrás György, 
Scherka János, Scherka Károly, Stoffel János, 
Uri Péter és Magyarné-Scherka Irma oki 
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tanítókat, ill. kézimunkatanítónőt a zsombolyai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. kézimunka-
tanítónővé ; Polyánszky István oki. tanítót a 
halmii áll. felső népisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá. 

Áthelyezte: Máig Lyubomir izbistei és 
Nisztqrán Szilárd idvori közs. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen; SpuUer Ferencz áll. el. isk. taní-
tót az istvánföldi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében : Fiirst Mathild szent-ágothai áll. óvó-
nőt az arad-csálai ;íll. óvodához; Zemplényi 
Gizella fugyi-i és Rónát Vilma szászlónai áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Sprenger 
Gizella csőszteleki áll. el. isk. tanítónőt a 
zsombolyai áll. el. isk.-hoz; Pillér Ida ökör-
mezői áll. el. isk. tanítónőt a felső-rónai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében: Csorna Mária 
krizbai és Rozsondainé-Fejér Jolán tatrangi áll. 
óvónőket kölcsönösen; Jerfy Hermin magyar-
óvári áll. polg. leánvisk. segédtanítónőt a pápai 
áll. polg. leányisk.-hoz; Hoclderné-Ertl Aranka 
pápai áll. polg. leánvisk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a galgóczi áll. polg. leányisk.-hoz; 
Vajda Mihály pürkereczi áll. el. isk. tanítót a 
predeali áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítet te: Petrovies Mihály 
mali közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Komesz György 
inaros-szt.-annai gör. kath. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 500 koronát; Mihda 
György hrboltói róm. kath. tanítónak évi 700 
koronát; Városi 1 mre gyulai munkaképtelen 
közs. tanítónak évi 380 koronát; Derbész 
János baraczai róm kath. tanítónak évi 580 
koronát; Liptai Paula nagybecskereki munka-
képtelen izr. tanítónő részére évi 460 koronát; 
Kottler Sándor lőcsei róm. kath. el. isk. 
igazg.-tanító részére évi 1240 koronát; Kovács 
István sinfalvi áll. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 740 koronát: Róth Bernát fegy-
verneki izr. tanító részére évi 700 koronát; 
Szorinka Miklós almás-szelistyei munkaképte-
len g. kel. tanító részére évi 340 koronát; 
1 égh János kis-rákosi el. isk. munkaképtelen 
ev. ref. tanító részére évi 720 koronát; 
Tomeszk Tódor valisorai munkaképtelen g. kel. 
tanító részére évi 580 koronát; Dobóné- Veress 
Berta margitai munkaképtelen ev. ref. tanítónő 
részére évi 620 koronát; Lúgosán Sámson 
nagylaki munkaképtelen gör. kath. tanító 
részére évi 1140 koronát; Sarud?/ Elemér 
kozmái munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 360 koronát; Molnár Albert 
közép-ajtai munkaképtelen áll. el. isk. tanító 
részére évi 740 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Onyiga Szi-
lárd kishegyi gör. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak 300 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Széles Károly tisza-szöllősi nyug. ev. ref. tanító 
özv., szül. Orosz Zsuzsanna és 1 kiskorú árvá-
jának együtt évi 534 korona 33 fillért: néh. 
Bálán Gábor hidegkúti g. kath. tanító özv., 
szül. Petrus Mária és 3 árvájának együtt évi 
450 koronát; néh. Hradd Alajos csörnyeföldi 
közs. el. isk. volt tanító özv., szül. Fürstinger 
Lujza és kiskorú árvái részére együtt évi 900 
koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Incze Lajos volt farczádi 
ev. ref. tanító Lajos nevű árvájának a kecs-
kemétibe ; néh. Koscs András volt sznakói gör. 
kath. tanító Helén nevű árvájának a kecs-
kemétibe ; néh. Kövendi Károly volt szamos-
újlaki ev. ref. el. isk. tanító László nevű árvá-
jának a debreczenibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
3 A Zólyommegyei Ált. Tanítóegyesület 

folyó hó 9.-én látogatott közgyűlést (immár a 
XXXI.-et!) tartott Beszterczebányán, a megye-
háza nagytermében. A gyűlésen, a majdnem 
teljes számban megjelent tagokon kívül, részt 
vett Petrásevieh Endre kir. tanfelügyelő és a 
Néptanítók Lapja képviseletében I jváry Béla 
kir. tanácsos, f. szerkesztő. Steinhübel János 
elnök, tartalmas megnyitó beszéde és évi jelen-
tésének előterjesztése után, melegen üdvözölte 
Ujváry Bélát, mint a tanítók ügyének igaz 
barátját, a ki viszont átadta a zólyommegyei 
derék kartársaknak az Orsz. Biz., az Eötrns-
álap és szerkesztősége üdvözletét. A kör-
elnökök, pénztáros és könyvtáros jelentései 
után az Eötvös-alap helyi gyűjtő-bizottságának 
fáradhatatlan és páratlan ügvbuzgósiígú elnöke : 
Groó G. Lajos számolt be sikeres sáfárkoda'sá-
ról. Dr. Répási Mátyás, Zólyomvármegye ér-
demes alispánja, a helyi gyűjtő-bizottság föl-
kérésére, lelkes fölhívást intézett megyéje 
közönségéhez, valamennyi járási főszolgabíró-
hoz, városi polgármesterhez és községi elöl-
járókhoz, melynek oly fényes eredménye lett, 
hogy Zólyomvármegye közönsége rövid idő 
alatt 3000 koronás alapítványt adott össze a 
Tanítók Házára. (Az Eötvös-alap ezt azzal 
viszonozta, hogv a. mult évben is, az idén is, 
négy zólyommegyei egyetemi hallgatót vett 
föl a Tanítók Házába.) A megyében az Eötvös-
alapnak van 28 r. tagja évi 3 K. befizetéssel, 
18 tagja 50 K. részesjegygyei, két örökös 
tagja 40 K. befizetéssel, egy rendkívüli tagja 
20 K. és egy alapító tagja 200 K. befizetéssel; 
összesen 50 tagja. Gyűjtöttek 1900. év végéig 
856 K. 71 fillért. Ezt az örvendetes előter-
jesztést lelkesen megéljenezték s mivel Oroó 
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elnök azt kérdezte Újvár:/ Bélától, mint az • 
Eötvös-alap másodelnökétől, hogy mindenben 
a központi vezetőség szellemében járnak-e el ? 
Újvár••;/ Béla szót kért és elismerését s köszö-
netét fejezte ki a zólyommegyei belyi gyűjtő-
bizottságnak és ügybnzgó elnökének. Majd 1 

ismertette az Eötvös-alapot, a Tanítók Házát [ 
és a létesítendő Wlassics-árvaalapot. Buzdította 
a zólyommegyei kartársakat, bogy mennél 
nagyobb számban lépjenek be az Eötvös-alap 
kötelékébe, mint rendes tagok, mert hiszen évi 
3 korona járulékkal is teljes jogot szereznek az 
alap jótéteményeire, de figyelmeztetett arra, 
hogy jó előre s ne akkor lépjenek be, mikor 
már segélyért kell folyamodniok, mert az nem 
méltányos és a régi tagok érdekeinek meg-
sértése, ha valaki 3 K. befizetés ellenében 
azonnal 300 K. kedvezményt akar. Az osztó-
bizottság rendes körülmények közt különben 
is a régibb tagoknak ad előnyt. Figyelmébe 
ajánlotta az egyesület tagjainak a 1 Vlassics-
árvaalapot, melyből oly tanító-árvák fognak 
gondozásban részesülni, a kiknek atyja nem 
volt az Eötvös-alap tagja. Ujváry B. beszéde 
mély benyomást gyakorolt a jelenvoltakra és 
e beszéd hatása alatt számosan léptek be az 
Eötvös-alap kötelékébe. (A beszéd végeztével 
ugyanis aláíró ívet köröztettek az egyesület 
tagjai közt.) Dr. Bépási alispánnak hathatós 
támogatásáért jegyzőkönyvi köszönetet sza-
vaztak. Szép mozzanata volt az érdekes gyűlés-
nek az egyesület amaz elismerése, mely egy 
öreg kartárs iránt megnyilatkozott. Laczkó 
Ferenez zólyom-radványi tanítót, ki már 40 év 
óta működik sikeresen, az egyesület tiszteletbeli 
tagjává választotta s a szépen kiállított dísz-
oklevelet a közgyűlés szine előtt adta át 
títeinhiibel elnök öreg kartársának. A jubiláns 
érdemeit Groó G-. Lajos, a zólyomvármegyei 
tanítóegyesület e zászlóvivője, méltatta, el-
mondván, hogy Laczkó nemcsak az iskolában 
tett szolgálatokat a népoktatás ügyének, de 
mint tót iskolai könyveknek írója és hazafias. 
magyar könyveknek a fordítója is. Laczkó 
Ferenez, szemében a hála könyeivel, köszönte 
meg az óvácziót s a meghatottságtól alig 
tudta köszönő beszédét befejezni. — A tiszt-
újítás során megválasztották az eddigi buzgó 
tisztikart s az indítványok során elfogadták 
azt, hogy az egyesület minden tagja egyúttal 
kötelezó'leg tagja legyen az Eötvös-alapnak is. 
(Országszerte utánzásra ajánljuk. Szerk.) A jól 
sikerült, emelkedett hangulatú közgyűlés után 
közebéd volt, melyen éltették Petrásevich 
Endre kir. tanfelügyelőt, Ujváry Bélát, Stein-
hiibel és Groó elnököket, Laczkó Ferenez 
jubilánst stb. — A „Csanádmegyei Tanító-
egyesület" ismert határozata a közgyűlés 

után érkezvén meg az elnökséghez, azt később 
a választmány tárgyalta és, mint halljuk, egy-
hangúlag elfogadván, bizalmat szavazott Lakits 
Vendelnek és Péterfy Sándornak, valamint az 
Orsz. liiz. és Eötvös-alap vezetőségének, (g.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 

könyvet, melynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszerübben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f ) , 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tássál együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendelhető meg szerkesztőségünkben. — 
Pusztai és tanyai iskolák jellegének meg-
állapítása körül az utóbbi időben eddigelé 
szokatlan mozgalom észlelhető. A közoktatás-
ügyi minister 1896. évi 4501. elnöki számú 
körrendelete egyik passusa szerint: „A tanyai 
iskolák rendszerint községi jellegűek s fele-
kezetieknek csak abban az esetben tekintendők, 
ha azokat a tanya (puszta) birtokosa saját 
erejéből állítja föl, azt az alapító oklevélben 
kifejezetten felekezeti jellegűnek nyilvánítja és 
az illető egyházmegyei főhatóság félügyelete alá 
helyezi . ." Irányadó helyről nyert értelmezés 
szerint ez az intézkedés azt domborítja ki, hogy 
az ily módonkeletkezett és föntartottiskoXn, micsoda 
föltételek alatt lehet felekezeti; de nem jelenti 
azt, hogy annak szükségképen községi jellegű-
nek kell lennie. —- S. 0 . A vallás- és közokt. 
minister a belügyministerrel egyetértőleg arra 
az elvi törvényes álláspontra helyezkedett, hogy 
a tankötelesek fölszaporodása végett szükségessé 
vált i sko la fe j lesz tés a polgári község terhére 
— felekezeti jelleg mellett még ott sem esz-
közölhető — hol a polgári község a létező 
„felekezeti" iskolának köteles föntartója. 
Ennek értelmében tehát nem lehet vitás, hogy 
habár eddigi keretében, méreteiben, arányában 
gondoskodik is a község régi jog alapján a 
felekezeti iskola föntartásáról, a tanítói állások 
szaporítása, az iskola kifejlesztése és bővítése 
költségeit ki viselje. Ha a saját iskolájukat 
föntartó más felekezetbelieknek erre a czélra 
való megadóztatását tervezik, akkor ezeknek a 
község föntartói kötelezettségét kell kereset tár-
gyává tenniök s csak szabályszerű fokozatos 
közigazgatási tárgyalás során.lehet dönteni a 
fölvetett kérdésben. — A gondnoksági új 
utasítás értelmezése tárgyában több helyről 
fölvilágosítást kértek tőlünk. Eme kérdésekre 
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csoportosítva a következőket adjuk válaszul: 
a) Tanít-e az igazgató az ismétlő-iskolában? 
Az igazgató az ismétlő-iskolában is tanít, ha 
szükség van rá. A 100. §. ugyanis a két-
tanítós iskolára nézve azt mondja, hogy „az 
igazgató-tanító — a tanulók ismétlő-oktatását 
illetőleg — a másik tanítóval egyenló elbánás 
alatt áll." Többtanítós iskolánál is ugyanezen 
elv követendő. A 87. széljegyzete szerint: 
„Minden tanító kötelessége az ismétlő-iskolai 
oktatás." Miután az állami elemi iskolai 
igazgatás csak megbízás és nem rendszere-
sített állás : az igazgatással megbízott tanító 
is osztályvezető s így — a körülmények-
hez képest — ő is kötelezve van ismétlő-
iskolai oktatásra, b) Beleszólhat-e a tanító a 
vizsgálat, menetébe, midőn az új utasítás szerint 
„a vizsgálat szakszerű vezetése, a kérdések 
föltevése, a tanulók útbaigazítása... a több-
tanítós iskolában az igazgató-tanító, illetve 
helyettesének tiszte?" Igenis, beleszólhat, bele 
kell szólania a dolog természeténél fogva. 
Senkiseni kívánja, hogy az osztálytanító 
„hallgasson mint a csuka." Ez az intézke-
dés azt czélozza. hogy a vizsgálat irányítása a 
tanító, illetve igazgató szakszerű vezetése alatt 
álljon s ne legyen kiszolgáltatva — mint 
eddig — a gondnokságnak. Éppen az inten-
czió: a szakszerűség elve követeli, hogy 
az osztályvezető tanító szakszerű, irányító 
befolyása ne mellőztessék. Aggodalomra tehát 
e miatt nincsen ok. c) Mire vonatkozhatik a 
többtanítós iskola igazgatóját illetőleg a 103. 
h) pontja szerint a látogatási jegyzőkönyv ama 
kérdése: „A látogató észrevételei?" Vájjon 
didaktikai és módszertani eljárásra is ? Egy-
általában lehet-e az az észrevétel olyan, mely 
árnyat vet a tanítóra, ha mindjárt a valóságot 
tükrözné is vissza? Erre a pontra nézve útba-
igazítást ad a 102. mely a tanítótestületi 
ülések tárgyalásairól szól. Ott terjeszti elő az 
igazgató-tanító a tanítási eredményre nézve 
észrevételeit: ott teszi meg egyes hiányokra 
az észrevételeit s olt figyelmezteti és szólítja 
föl őket azoknak pótlására. A figyelmeztetést 
tárgyához képest vagy vita nélkül jegyző-
könyvbe kell venni, ha t. i. azok a törvény, 
rendeletek, utasítások, tanterv által előirt 
teendők végzésében tapasztalt rendellenességre, 
hanyagságra, mulasztásra vonatkoznak; vagy 
pedig vita alá bocsátani abban az esetben, 
ha a mondott figyelmeztetés pedagógiai, didak-
tikai vagy methodikai útbaigazítást foglal 
magában. Semmi esetre sem jegyzendő tehát 
a látogatási könyvbe a tanítót megrovó igazga-
tói figyelmeztetés, d) Eltörülték-e a májusi egy 
szünetnapot? Nem törülték el, hanem egyönte-
tüleg május 2-ikát rendelték ily szünetnapul. 

(Ünnepül.) e) A tantermek száma szerint meg-
állapított 10—10 koronán félül kell-e a költség-
vetésbenaz igazgatói iroda számára 20 koronát 
előirányozni? Igen, a hány tanterem van. annyi-
szor 10 koronát kell irodai átalány czímén, 
Írószerek, kréta, szivacs beszerzésére s a 
padokban levő tintatartók tintával ellátására — 
számítani s ezeken fölül az igazgatói iroda 
részére 20 koronát még külön kell számítani, 
f) Pénzben vagy természetben adják ezt át a 
tanítóknak? Ézeket a 22. §. értelmében a 
gondnokság szerzi be s adja át a tanítónak, 
illetve igazgató-tanítónak, ki az ezekről kiál-
lított számlát — ha az áru minőségét és 
mennyiségét kifogástalannak találja neve 
aláírásával ellátva adja vissza a gondnoknak, 
g.) Megengedi-e az Utasítás 103-ik J-a p) 
pontja, hogy a tanítók saját lakájukon össze-
gyűjtsék a tanulókat privátára vagy a tanítók 
csak idegen házhoz járva taníthatnak privátim ? 
A tanítóknak szabadságukban áll, hogy egyes 
maiján-házakban magánoktatást adjanak. 
Erre nézve legföljebb az 1894-ben kibocsátott 
(58.084/1892. számú) közokt. min. rendelet 
szab korlátot, a mennyiben kimondja, hogy 
„a nyilvános iskolák körén kívül legföljebb 3 
család taníttathatja együtt gyermekeit." Ha 
2—3 család összesen legföljebb 5—H gyer-
meket taníttat így együtt magánháznál: 
az nem esik a zugitkola fogalma alá. 
h) Föl kell-e venni az iskola alapleltárába 
bárminő segéd-, vezérkönyvet, tanítói vagy 
tamdói könyvtárba való művet, füzetet, szak-
lapot? Gyűjtőnév alatt (pl. „tanítói könyvtár, 
100 kötet, 170 füzet. 1—270. folyószám, 
az összes értéke 500 kor.") az alapleltárba is be 
kell iktatni a vagyoni felelősség nyilvántartása 
végett. Az ily egy-egy lelt. szám alá foglalt 
gyűjteményről a tartalmat részletesen föltüntető 
sorszámmal ellátott jegyzéket kell mellékelni az 
alapleltár kiegészítéséül, i) Köteles-e az egy-
tanítós állami iskola tanítója a „szolgatartás" 
czímén fölvett 80 koronáért a sepretésen, fű-
tésen és ivóvíznek a tanulók, számára való 
behordásán kívül az iskola nagyobb mértékű 
tisztogatását, két hetenkint fölsuroltatását esz-
közöltetni s a tisztogatáshoz szükséges eszközöket 
is beszerezni? Csak a napi rendes tisztogatási, 
illetve szolgálati teendőket (103. «., ji., y.) 
kell ezért teljesíteni. A 22. 4. pontja szerint 
külön — tantermenkint 20 koronával — kell 
előirányozni a költségvetében a tantermek és 
iskolahelyiségek tisztántartására szükséges nap-
számokat — a mennyiben ez a szolgatartás 
mellett is elkerülhetetlen volna, j) Ki kell-e tűzni 
a nemzeti lobogót, a gondnoksági utasítás 38. §-a 
megjelölte, minden iskolai ünnepen ? Ki kell 
tűzni 0 Fölsége névünnepén, továbbá az 1848. 
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évi törvény szentesítése emlékünnepén: április 
11.-én, a z ezredévi emlékünnepélyen május 
2.-án s a/. 1868. évi koronázás évfordulóján: 
junius 8.-án. A még ezeken kívül megjelölt 
iskolai ünnepen: november 19.-én, dicső emlé-
kezetű Erzsébet-királyné tjyászümlék ünnepén, 
inkább helyén való a gyászlobogó kitétele. 
Figyelmébe ajánljuk e helyütt kartársainknak 
a közoktatásügyi minister 1898. évi 2464. sz. 
körrendeletét, mely szerint a népoktatási inté-
zetek. óvodák épületeit, mint középületeket, 
nyilvános ünnepek alkalmával (Szent István 
napján: augusztus 20.-án. az 1848,-i törvények 
szentesítésének évfordulóján: április 11.-én, az 
uralkodó születése napján s a törvényhozás 
által a jövőben netán kijelölendő nemzeti ünne-
peken) « czímeres nemzeti lobogóval kell föl-
díszíteni. — Sp. Adolf. Elemi iskolai „osztály-
ugrásra" — ha már item lehet elkerülni ezt 
a szerencsétlenséget — nem a gondnokság, 
hanem a kir. tanfelügyelő adhat engedélyt, 
mert ez tisztán tanulmányi rendelkezés. — 
•T. F. Lehetetlennek tartjuk, hogy ha 30 eszten-
deig, bár oklevél nélkül működött róm. kath. 
kántortanítói minőségben, most, 62-éves korá-
ban, nyugdíjban nem részesítenék az iskola-
föntartó terhére. Folyamodjék ezért a közokt. 
ministerhez. — Sz. Sándor. Ha orvosi gyógy-
kezelés miatt szakította félbe a tanítói 
működést s azt annak idején azonnal bejelen-
tette a közokt. ministeriumnál, akkor ezen 
igazoltnak vett megszakítás előtt és ntán töltött 
szolgálati éveit összeadják s a nyugdíjigény 
alapjául beszámítják. A hivatalon kívül töltött 
időt. önnél 11 hónapot, figyelmen kívül hagy-
ják. Ha nem igazolja a megszakítást, akkor 
újabb szolgálatát nem tekintik a megszakítás 
előtt való működés folytatásának. Ebben az eset-
ben a nyugdíjintézetbe való fölvételt újra kell 
kérelmezie. A M. F. cz. irod. vállalatot, mely 
— a lev.-lap után itélve — lígy látszik, erősen 
támaszkodik a tanítók tárczájára és sokoldalú 
közreműködésére, nem ismerjük. — H. S. 
A vármegyei közig. biz. rendelete folytán 
hitközségük önnek vagy természetben lakást 
vagy e helyett 200 K. lakbért tartozik adni. 
A hitközség most lakást bérel s ezt akarja 
önnek adni. Ehhez joga van, mert hiszen a 
vármegyei közig. biz. sem rendelte, hogy saját 
házában adjon term. lakást. Azt azonban ön 
jogosan megkövetelheti, hogy a kiszemelt lakás 
200 K. bérértéknek megfelélő legyen. — 1*. 0 . I 
Korpótlék alapjául nem számíthatják be azt a I 
szolgálati idejét, midőn még nem volt oklevele. 
Csak 1898 jul. 1-től számított 5 év múlva lehet 
esedékes az ön korpótléka. — A. 1. Folya- : 
modjék minél előbb a nyugdíjintézetbe való 
fölvételért s kérje eddigi szolgálati ideje beszá- j 

mítását is. 2. Öcscse részére — ha másként 
nem tudna a gimnázium VIII. osztályába 
járni — folyamodjék az illetékes gyámhatóság-
hoz, az árva ott kezelt pénzéből a szükséges 
nevelési összeg folyósításáért. Az ifjú jövője 
érdekében az igazolt kérést nem szokás ily 
körülmények közt megtagadni. — Nagy János. 
1. Két tanító közül, ha egyik végleges, a másik 
még próbaéves, a véglegesített jogosított tagja 
az iskolaszéknek, habár a másik korra nézve 
idősebb is. 2. A tanító, mint az iskolaszék 
rendes tagja, szavazásra is jogosított. 3. Az 
igazgató — akár plébános, akár nem — sza-
vazhat a tantestületi képviselőválasztásnál. Ezt 
mi természetes jogának tartjuk az „igazgató" 
czímen. — F. Béla. Méhészeti ügyben való 
támogatásért a földmívelési minister úrhoz for-
duljon. — Szabó B. Polg. leányisk. IV. oszt. 
jelesen végzett leány magánútonis elkészülhet a 
tanítónőképző-intézeti osztály vizsgálatokra. Lép-
jenek érintkezésbe az illetötanítónöképző-int. 
igazgatóval, a hol vizsgálatot óhajt tenni s már 
most, az isk. év elején folyamodjanak magán-
vizsgálati engedélyért. H. P. Salsró-Tarján. 
Külföldi plébánia-hivatalokkal nem levelezhet 
portómentesen. — KI. M. Bucsu-Szt.-László. 
Az Eötvös-alaptól nyert jótéteményeket nem 
szükséges nyilvánosan megköszönni; leginkább 
azzal hálálhatja meg, ha évdíjas tagokat igyek-
szik szerezni az alapnak és az árvaalapra gyűjt 
a nagyközönség sorában. - Többeknek. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. - Egy 
tanító. Az Eötvös-alapba a belépés legegy-
szerűbb módja az, hogy a 3 korona tagsági 
díjat beküldi Schmidt Albin pénztáros úrhoz 
(VII., Wesselényi-utcza 52. sz.) vagy, ha van 
önöknél helyi gvűjtő-bizottság, úgy ahhoz. A 
kedvezményekben a régibb tagoknak előnyük van. 
A részes-jegy egy-két részletének lefizetése után 
nem lehet „számítani" az alap jótéteményeire. 
Vannak olyanok, a kik az egyik tenyerökön 
3 koronát hoznak és a másik tenyerüket egy-
idejűleg 300 koronáért nyújtják. Gondolkodjék 
csak és be fogja látni, hogy ez nem mél-
tányos. — Iskolaszéki elnök és jegyző urak 
szíves figyelmébe. Ismételten kijelentjük, hogy 
a szerkesztőséghez küldött hirdetésekért semmi-
féle felelősséget sem vállalunk el, mivel a hir-
detések a kiadóhivatalra (I. Vár, Iskola-
tér 3. sz.) tartoznak és oda is küldendők. 
L. L. Facset. Forduljon alapszabályért Vargha 
L. igazgató-tanítóhoz Gyöngyösre. Egyébiránt 
az ifjúsági egyesületekről, mint halljuk, köze-
lebb tanulmány fog megjelenni. — C. E. Gy. 
1. Szükséges. 2. Portómentesen csak hatóságok 
levelezhetnek egymással. 3. Magántanulók szá-
mára rendelt ösztöndíjakat nem ismerünk. 
(De vájjon mért nem tagja az a tanító-apa 
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az Eötvös-alapnak ? Mi gátolja ebben ? Sokalja 
talán az évi 3 K. tagsági díjat ?) 4. Az Eötvös-
alapnak nem-okleveles tanító is tagja lehet; 
a jótékonyság nem kéri az oklevelet. — L. 
A többtanítóval bíró községi és felekezeti 
elemi iskolával kapcsolatos gazdasági ismétlő-
iskolában a közismereti tárgyak oktatásának 
mikénti ellátására nézve a gazdasági ismétlő-
iskolai szervezet és tanterv V. 15. pontjának 
utolsó bekezdése, az államiakra vonatkozólag 
ugyanezen szakasz és az állami iskolai gondnok-
ságok részére kiadott utasítás 44. £-a intéz-
kedik. Ezek értelmében, valamint a gyakorlat 
alapján is, a közismereti tárgyakat a gazda-
sági, elméleti és gyakorlati tanítással nem fog-
lalkozó tanítók (tanítónők) fölváltva kötelesek 
tanítani külön díjazás nélkül, hacsak, mint 
egyes helyeken szokásos, ezért eddig külön 
tiszteletdíjban nem részesültek. Ha kéttanítós 
iskolánál a tanító a gazdasági tárgyak, a 
tanítónő a női kézimunka tanításaért külön-
külön nyernek tiszteletdíjat, a közismereti 
tárgyakat mindakettö köteles tanítani. Leg-
helyesebb azonban a beosztást a fönnálló 
rendelkezések alapján a tantestületi ülésen 
kczös megegyezéssel megállapítani. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné halálának évfor-

dulóját kegyelettel ülte meg az egész ország. 
A hivatalos Budapesti Közlöny a következő 
sorokban emlékezett meg a gvászos évforduló-o OJ 

ról: „Dicsőült Erzsébet Királynénk, az Urbán 
nyugovó Fölséges Asszony magasztos emléke-
zetének volt szentelve a tegnapi nap, szeptem-
ber hó 10-dike, mint gyászos elhunytának 
harmadik évfordulója. A hálás nemzet mindig, 
minden áldott nap fájdalmasan gondol a 
Dicsőültre s az ily alkalmi ünnepnap abban 
különbözik a folytonos gyász hétköznapjaitól 
hogy ilyenkor Isten dicsőségére szentelt tem-
plomokba, imaházakba gyülekezve adhatunk 
kifejezést nem múló fájdalmunknak és hő 
áldásainknak." Hivatalos gyászistentisztelet a 
Mátyás-templomban volt szept. 10.-én; a gyász-
misén, melyet Vaszary Kolos biboros-primás 
mondott, jelen voltak a kormány összes tagjai 
a ministerelnök kivételével, a ki a bécsi gyász-
misén vett részt. 

- Világ folyása. Az országgyűlést a király 
a köztörvényhatóságokhoz küldött, folyó hó 
9.-én kelt s 11.-én közzétett meghivó-levéllel 
folyó év október havának 24.-ére hívta össze. 

| Az általános képviselő-választásokat a belügy-
minister folyó év október hó 2. napjától 11. 
napjáig bezárólag terjedő tíz napi időközre 
tűzte ki. A választási mozgalmak már az egész 
országban megindultak. — A vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumnak rövid ideig volt 
államtitkára: Pulszky Ágost egyetemi tanár 
folyó hó 11.-én Budapesten 55-éves korában 
meghalt. Államtitkár Wekerle rekonstruált mínis-
teriumában volt, br. Eötvös Loránd ministersége 
alatt mindössze hat hónapig. - „Árpád" 
nevű osztrák-magyar csatahajót bocsájtottak 
vízre f. hó 11.-én Triesztben. A hajó kereszt-
anyja Auguszta kir. herczegnő volt. „Törté-
nelmi név az, mondotta a többi közt a kir. 
herczegnő, â  melyet ez az aczélóriás viselni 
fog. Árpád, Almos fia, a magyaroknak az első 
évezredben szabadon választott első fejedelme, 
Árpád, Szent Istvánnak, Magyarország nagy 
királyának őse, — hozzon neved szerencsét 
ennek a hajónak viharban és harczban, minden-
nemű vállalkozásban." — Mac Kinley meghalt. 
Ez a szomorú hír volt a m. hét legnagyobb 
külföldi szenzácziója. A gaz merénylő elérte 
czálját: az Egyesült-Államok elnöke nincs 
többé. Az orvosok eleintén bíztak fölgyógyu-
lásában, de később vérmérgezés állott be s az 
elnök f. hó 14.-én hajnalban jobb létre szen-
derült. Nagy csapás ez Amerikára, de hatását 
esetleg mi is megérezhetjük itt Európában 1 
A? orosz czár és a német császár folyó hó 
11.-én Danzig előtt a sík tengeren találkoztak. 

O ö 
A czár „Standard" nevű yachtjával érkezett 
Danzigba, a német császár meg a „Hohen-
zollern" hajón ment eléje. A hivatalos orosz 
és német lapok azt irják, hogy a két uralkodó 
e találkozása az európai béke megszilárdítására 
szolgál. II. Miklós czár Danzigból egyenesen 
Dunquerquebe utazott, hogy ott a franczia 
köztársaság elnökével találkozzék. 

A Wlassics-árvaalapra, mely már eddig 
tudvalevőleg tízezer koronából áh, szépen foly-
nak az adakozások, bár az Eötvös-alap elnök-
ségének ez irányban kibocsájtott fölhivását 
még nem minden egyesület tárgyalhatta. Figvel-

| meztetjük vidéki t. kartársainkat: töre-
i kedjenek arra, hogy a gondnokságok és 

iskolaszékek egy-egy 50 koronás részesjegyet 
vegyenek tanító-árva részére s törekedjék 
ugyanarra minden egyesület, sőt minden járás-
kör és nagyobb tanítótestület is. így nem lesz 
tanító-árva, a ki, ha az orsz. tanítói árvaház-
ból kikerül és kitűnő tehetségénél fogva tanulásra 
való, ne folytathatná tanulmányait. Kövessenek 
el t. kartársaink mindent arra is, hogy a 
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társadalom fillérenként adakozzék a tanítók 
árvái alapjára s e czélból iskolai ünnepek, 
vizsgálatok, tavaszi mulatságok stb. alkalmával 
rendezzenek filléres gyűjtéseket árva-alapunk 
javára. A Wlassics-árvaalapra eddig a követ-
kező összegek folytak be: Algyógyi gazdasági 
tanfolyam hallgatóitól 53 K. 60 f.; Székely 
Sándor gyűjtése, Yalkány 3 K. 70 f'.; Schachter 
Károly gyűjtése. Győrsziget 52 K. 65 f.; 
Szántó Ilona, Szabadka 5 K.; Csóra Flórián 
gyűjtése, Kurtics 20 K.; Ábrahám Gábor, 
Sarmaság 1 K.; Silbermann Sámuel. 40 f.; 
Jung Ferencz, K.-Kőszeg 60 f.: Bezsán Miklós, 
Temes-Lippa 4 K.; Szitár János gyűjtése, 
Bodrog-Szerdahely 5 K. 20 f.; Straub János 
gyűjtése, Gödre 3 K.; Péter Sándor gyűjtése, 
Tószeg 21 K. 20 f.; Handél Janka gyűjtése, 
Arad 16 K.; Butira Viktor gyűjtése, Bács-
Kula 104 K. 40 f.; Bonáth Aladár gyűjtése, 
Aranykút 2 K. 20 f.; Heiner Lajos gyűjtése, 
Alsó-Szakony 6 K. 60 f.; Könyves Mihály 
gyűjtése, Solymos 3 K.; Minké Béla igazgató, 
Budapest 20 K.; Minké Béláné, Budapest 
20 K. : ifj. Minké Béla, Budapest 2 K.; Minké 
Teréz, Budapest 2 K.; Péterfy Sándor, Buda-
pest 5 K.; Schön József, Budapest 5 K.; 
Lakits Vendel, Budapest 5 K.; Móra István 
25 K.; Ujváry Béla (50 K. részesjegyének 
első részlete) 10 K. Összesen 394 K. 35 /'., 
illetőleg 10.394 IC. 35 f . 

— Rövid ltirek. Iparművészeti kiállítás. 
Szegeden a magyar iparművészeti társulat, a 
szegedi képzőművészeti egyesület, keresk. és 
iparkamara együttesen iparművészeti kiállí-
tást rendeztek, melyet f. hó 8.-án nyitottak 
meg. A megnyitáson a kormányt Zsilinszky 
Mihály államtitkár képviselte. — A frázis 
éden. Zsilinszky Mihály államtitkár, mint a 
bányai ág. h. ev. egyházkerület főfelügyelője, 
a f. hó 11.-én tartott közgyűlésen elmondott 
elnöki megnyitó beszédében hangoztatta, hogy 
a szépen hangzó elvek fejtegetése helyett 
inkább az egyházi élet javításán fáradozzanak. 
Utalt arra. hogy az egyház vezéreinek és pász-
torainak közvetlen érintkezés lítján kell a rájuk 
bízott nép lelki szükségleteivel és viszonyaival 
megismerkedniük. — Gyűlések. A máramarosi 
ált. tanítóegyesület évi rendes közgyűlését f. évi 
október hó 7-én M.-Szigeten a városi „Vigadó" 
dísztermében délelőtt 9 órakor tartja. A maros-
tordamegyei ált. tanítótestület nyárádmenti taní-
tói fiókköre őszi rendes gyűlését szept. 28-án 

Nyárád-Szeredában az áll. iskola termeiben 
j tartja meg. Az ujvidék-palánkai róm. kath. 

tanítóegyesület Újvidéken f. hó 24-én díszgyü-
léssel ünnepli meg fönnállásának huszonötödik 
évfordulóját. Az alsó-borsodi ev. ref. tanító-
egyesület ez évi rendes közgyűlését szeptember 
hó 25-én Mező-Csáthon tartja. A keszthely-
sümegi róm. kath. tanító-kör 1901. évi szept. 
24-én délelőtt 10 órakor tartja őszi rendes 
közgyűlését. — A Tanítók Háza gyufáját 
Adán Klein I/rael tanító ajánlatára Gr ad 
Simon kereskedése árusítja. 

— A költő anyja. Elköltözött az élők közül 
az a derék, jó magyar asszony, a kit a gyer-
mekvilág édesszavú költője oly sok szép versben 
megénekelt: meghalt Pósa Lajos édesanyja. 
Nagy részvéttel temették el szép falujának 
sírkertjében, a hol Lórinezy György komárom-
megyei kir. tanfelügyelő mondotta a megható 
búcsúztató beszédet. A magyar tanítóság 
nevében igaz részvétünket küldjük a legjobb 
anyáért gyászba borult költőnek! 

Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: a mramoráki tanítótestület (általa 
rendezett estély tiszta jövedelmeként, bek. 
Wéber Károly igazgató-tanító) 34 K. 70 f.; 
Erdei János tanyai tanító gyűjtése 46 K. 34 f. 
(ehhez hozzájárultak: Wilheim Arnold 10 K.; 
Endrei Gyula 4 K.; Hahn Gyula 2 K.; Kis 
Lajos 2 K.; Erdei Sándor 10 K.; dr. Koszorús 
István 2 K.; Martinyi József 1 K.; Hódi 
János 1 K.: Bobsa István 2 K.; Eorrai Imre 
2 K.; Bobsa Sándor 2 K.; Gregus Máté 
2 K.; Tornyai Imre 1 K.; Szabó Lajos 1 K.; 
Bálint János 40 f.; Kotormán Bálint 40 f.; 
lakos György 40 f.; Albert István 32 f.; 
Mózes István 40 f.; Molnár János 40 f.; Kis 
Juszti és Julis 36 f . ; Kenéz Zsuzsika 40 f.; 
Beák Rebeka 30 f. — 46 K. 34 f.); Kovács 
Béla (Sz.-V.-Ardó) 1 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-u. 
52. sz.) 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját!" 

Tarta lom: Tanítói szakvizsgálat. Margitai Jó-
zsef. — Vallásos és hazafias nevelés. Beney Antal. — 
Iparoktatásunk fejlesztése. Szentgericzei Nagy Géza. — 
Az elemi rajztanításról. Stenhura Vendel. — Iro-
dalom. — Szünóra: Emberismeret. Németh Ig-
náoz. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz Gózsef. 

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



25 6. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
15 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Felsö -Töbörzsök pusztai iskolán tanító vagy 

tanítónői állás betöltendő. Évi fizetés: 600 korona, 
120 korona községi szokott pótfizetés vasárnapi 
iskoláztatásért, négy méter tűzifa és 150 négyszögöl 
kertföld. Okmányok küldendők Popper Ernő és 
Henrik bérlőkhöz Felső-Töbörzsök, pósta Sárbogárd. 

(1499-111 3) 
Tanítói (nevelői) állást keres Muhoray Sándor 

s.-tanító. J á s z b e r é n y , VI. ker. (1505 —VI 3) 
Az apat in i közs. el. népiskolánál nyugdíjazás 

folytán megüresedett rendes tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 1. Előleges havi részle-
tekben fizetendő 1000 kor. évi törzsfizetés. 2. Elő-
leges negyedévi részletekben kiutalványozandó évi 
200 kor. lakbér. 3. Törvényes korpótlékok. Ha netán 
ezen állásra a helybeni tanítók egyike léptetnék 
elő, úgy köv. javadalommal egybekötött állásra 
nyitunk pályázatot: 1. Előleges havi részletekben 
fizetendő 720 kor. évi készpénzfizetés, mely összeg 
az iskolaszék 1890. évi, 45. számú jogerős határozata 
értelmében a helyben eltöltött első 3 évi működésután 
140, további 3 év után ismét 140 koronával, 6 év után 
tehát 1000 koronára emelkedik. 2. Megfelelő szabad 
lakás, vagy helyette előleges negyedévi részletekben 
fölvehető 2>>0 kor. évi lakbér. 3. Törvényes koroót-
lékok. Német nyelv kivánatos. Kellőleg fölszerelt 
kérvények az iskolaszék elnökségéhez folyó évi 
szeptember hó 20-ig nyújtandók be. Apatin, 1901 
aug. 27. Áman Bálint, iskolaszéki elnök. Schaffer 
Jakab, iskolaszéki jegyző. (1545—III —3) 

Bo lgár te l ep községben levő osztatlan községi 
iskolánál nyugdíjaztatás folytán a kántortanítói 
állomás üresedésbe jővén, annak betöltésére folyó 
évi szeptember hó végéig nyilvános pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása: tisztességes szabad lakás (2 
szoba, konyha, pincze, padlás), 1600 f Tőiből álló 
udvar és kert; készpénzben pedig 800 korona, a 
magas kincstártól 10 katasztrális hold kegyadomá-
nyos föld élvezete, mely után járó adó és egyéb 
közterheket az élvező fizetni köteles; ezen föld-élve-
zetés iránt a megválasztott tanító tartozik folya-
modni. A megválasztott tanító a helyben szokásos 
templomi (kántori) teendőket is ellátni köteles, 
mely funkczióért 100 koronát kap. Pályázóktól 
a tanítási nyelv (magyar, bolgár, német) teljes 
ismerete és orgonái jártassága kivántatik; csak 
róm. kath. vallásúak pályázhatnak. A fölszerelt 
kérvények 1901. évi szeptember hó 20-ig az iskola-
székhez benyújtandók. Bolgártelepen (Torontálvár-
megye), 1901. évi augusztus hó 26-án. Ifj. Bartulov 
Bano, iskolaszéki elnök. (1567—111 3) 

A bördöcze- iklódl róm. kath. tanítói állásra 
800 kor. — készpénz és termények — évi fizetéssel 
pályázatot hirdet az iskolaszék szeptember 22-ig. 
Pályázhatnak okleveles férfi- s nőtanítók. A kérvé-
nyek Tóth Sándor iskolaszéki elnökhöz Lenti-be 
(Zalam.) küldendők. (1621—II—2) 

A k i s s z i g e t ! (Zalam.) kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Tisztán tanítói jövedelem: kész-
pénzben 696 K, szemes terményekben 490 K, 1 hold 
föld 16 K, szabad legeltetés 10 K, fuvar 36 K, (kor-
pótlék az államtól), összesen 1248 K. Tisztán kán-
tori 20 korona. A választás ideje szeptember 22-én. 
Üancsecs János, s.-esperes-plebános. (1624—II—2) 

A pákai róm. kath. kántortanítói állásra szept. 
17-re pályázatot hirdetek. Tisztán tanítói jövedelem : 
készpénz, föld, rét, legelő és szemes terményekben 
922 K. Tisztán kántori: lélekpénz, stóla, ostyasütés, 
harangozó kéve, 20 akó bor stb. értéke 562 K. 
Esetleg korpótlék. Új lakás természetben. Személyes 
megjelenésért esedezünk. Szept. 2. Dancsecs János, 
s.-esperes-plebános. (1623—11—2) 

A farkas fa lv i (Vasmegye) róm. kath. osztály-
tanítói állomásra szeptember 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme 600 korona és 2 öl puhafa, lakáson 
kívül. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(1525 —III—"3) 
A m u c s f a i ág. hitv. evang. népiskolánál lemon-

dás folytán megüresedett másodtanítói állásra pá-
lyázat hirdetik. Fizetés: az egyházi pénztártól 530 
kor. negyedévi utólagos részletekben, egy öl föl-
aprított fa s bútorozott, lakás. 800 koronáig való 
állami fizetéskiegészítésért beadott folyamodványunk 
tárgyalás alatt van. Pályázhatnak oki. tanítók, taní-
tónők, óvónők; szükség esetén nem okleveles pá-
lyázó is meghivatik. Anyanyelv német; az állás 
azonnal elfoglalható. Folyamodványok a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Kelt Mucsfán, u. p. Kis-Vejke, 
1901 szeptember 2. Kurz Sámuel, ev. lelkész. 

(1622-11-2) 
Gróf Károlyi Tibor úr ő nagyméltósága nyírbátori 

uradalmn kerekha lmi gazdaságafelekezetnélküh osz-
tatlan elemi iskolájához egy róm. kath., okleveles, 
magyar néptanító kerestetik. Évi javadalmazása: 
teljes ellátás a tisztnél, évi 300 korona, mosás, vilá-
gításra 100 korona, egy szerényen bútorozott szobá-
ból álló lakás, ágynemű nélkül, szobája és az iskola 
fűtésére 20 ürköbméter kemény hasábfa. Egy évi 
próbaidő kiköttetik, készpénzbeli javadalmazását év-
negyedenkint utólagosan kapja, tandíjt nem szedhet. 
Szükség esetében illető a gazdaságban írnoki teen-
dőket végezni köteles, melyért azonban a teljesített 
munkához képest 100 koronáig terjedhető külön 
díjazásban részesül. Állomását legkésőbb október 
1-én elfoglalni köteles. Próbaév leteltével az illető 
állandósittatván, kívánságára 576 koronát képviselő 
tiszti élelmezése megfelelő értékű terményeken adatik 
ki s lakása 2 szoba, 1 konyha és kamarából álló 
lakásra bővíttetik ki, konyhakerttel. Kérvények 
szeptember 25-éig az uradalmi tiszttartósághoz Nyir-
Bátorba (Szaholcsmegye) küldendők. Mikolay Lajos, 
uradalmi tiszttartó. (1615—II—2) 

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-
társaság kegyurasága alá tartozó aninai (Krassó-
Szörényinegyében) magyar-német elemi fiúiskolánál 
egy tanítói állás azonnal betöltendő. Ezen tanítói 
állás rendszeresített javadalmazása: 800 korona évi 
fizetés, 160 korona lakpénz vagy természetbeni lakás 
és 30 ürméter tűzifa. Az alkalmazás egyelőre egy 
próbaévre történik és csak ezen idő sikeres lefolyta 
után következik a végleges kinevezés. Az ezen 
állásra pályázók sajátkez'ileg írt bélyegtelen kér-
vényeiket, a tanítói oklevél, esetleges működési 
bizonyítvány, nemkülönben erkölcsi és egészségi 
bizonyítvány csatolása mellett, alulírott igazgatóság-
hoz (VI., Teróz-körút 24/a) folyó évi szeptember hő 
20-ig küldjék be. A magyar és német nyelv töké-
letes birása, valamint az orgonázásbani jártasság 
okvetlenül megköveteltetik. A társaság föntartja 
magának azt a jogot, hogy az illető tanítót szükség 
esetén a kegyurasága alá tartozó bármelyik más 
iskolájához áthelyezhesse. Budapest, 1901 augusztus 
31-én. Szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-
társaság magyar bányái, hutái és uradalmainak 
igazgatósága. (1617—II—2) 

Beczkói (Trencsénm.) á^. hitv. ev. egyház Ká ln icz 
nevű leányegyháza számara okleveles tanítót keres. 
Fizetése 800 korona. Tanítási nyelv: tót-magyar 
Kérdésekre válaszol Bálent István, ev. lelkész. 

(1630-11—2) 
Bánk most szervezett tanítói állására okleveles, 

ág. h. evang. tanító kerestetik. Fizetése szép lakáson, 
nagy kerten kívül 800 korona. Jelentkezés Hófbauer 
Pál evang. lelkésznél, Bakony-Szombathelyen. 

(1647 — II—2) 
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A mátyásfa lv i (Zólyom mellett) evang. iskolánál 
szervezett második rendes tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 720 korona készpénz és 
20 köbméter fa. Lakpénz czímén 240 korona. Köte-
lessége I—III. oszt. tanítása. Az állás r.ögtön elfog-
lalandó. Kellőleg fölszerelt folyamodványok szept. 
21-ig a zólyomi evang. egyház elnökségéhez külden-
dők. Dr. Huszágh, felügyelő. Blatniozky, lelkész. 

(1646—III—2) 
A nagybesse i ev. ref. előkönyörgő-tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Fizetés megfelelő lakás és ker-
ten kívül, 324 korona államsegélylyel, terményekben 
és földben 1000 korona. Kötelessége a tanításon 
kívül a templomi szolgálat teljesítése, számadások 
vezetése és egyéb teendők elvégzése, mint ez filiák-
ban szokás. Kellően fölszerelt kérvények szept. 18-ig 
alulirthoz küldendők. N.-Salló, 1901 aug. 29. Juhász 
Pál, ev. reform, esperes. (1608—II—2) 

Rudnói (Turóezm.) ág. ev. iskolánál a fizetés 
800 kor. és kert. Azt elfoglalni akaró tótul tudó 
tanító-óvónők küldjék bizonyítványaikat ev. lelkész-
hez Tót-Prónán. (1593—II—2) 

Rajecz város (vasúti állomás) evang., okleveles 
tanítót vagy tanítónőt keres. Javadalmazása 800 kor. 
készpénz, lakás, két kert, fűtés. Mellékjövedelemre 
számíthat. Tannyelv: tót. Kellően fölszerelt kérvényei-
ket szeptember 20-ig alulírotthoz küldendők. Szúlyó, 
Predmér. Krizsán János, ev. lelkész. (1595 —II—2) 

A puszta-rárosi nagyméltóságú gróf Karátsonyi 
Jenő úr kegyúri róm. kath. iskolájához tanítói 
állásra, ez év szeptember 30-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás egy évre: 936 korona készpénz, lakás, 
12 méter fa fűtésre. Az állás azonnal elfoglalható. 
Tanítónők is pályázhatnak. Bizonyítvány-másolatok 
és folyamodványok az uradalmi felügyelőséghez, 
Bánlak, Torontálmegye küldendők. (1635—II—2) 

A köhidgyarmati (Esztergommegye) kath. nép-
iskolához tanító kerestetik. Fizetése 752 kor.. 2 öl 
dorongfa, 1 szoba és konyha. Folyamodványok az 
iskolaszékre czímezve, dr. Kopernicky Ferencz esperes-
hez, Nagy-Ölvedre intézendök szeptember 26-áig. 

(1599—II—2) 
A keői ev. ref. org.-kántortanítói állás megürese-

dett. Jövedelme 230 fizető lélek után : buza = 9 liter; 
borpénz == 50 fillér ; kukoricza — 'A nyolczada csutá-
san. Az egyháztól: 9 korona sallárium; 4 m. öl 
kemény tűzifa (á 16 koronájával): 7 hold első-
osztályú föld, adóját a tanító fizeti. Tankötelesektől: 
40 fillér tandíj ; egy nyolczada csutás kukoricza; 
egy csirke. Tankötelesek száma = 30—35. Községtől 
42 korona ism.-isk. tandíj. Államsegély 26 korona. 
Ez utóbbinak fölemelése kérvényezve van. Egész-
séges lakás, két padlós szoba, konyha, kamara, 
istálló, pincze melléképülettel. 'A hold kert. Pályáz-
hatnak : okleveles tanítók, képezdészek, tanító- és 
óvónők. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Határ-
idő szeptember 30. Keő (Baranyam.. pósta Herczeg-
Szőllős). Kiss Lajos, lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1654—11—2) 
Gróf Almásy Imre puszta-n.-szent-tamasl ura-

dalmi iskolájához az 1901/902. tanévre egy oki., eset-
leg képezdevégzett segédtanító kerestetik. Fizetése : 
400 kor. és ágyneműn, mosáson kívül teljes ellátás. 
Pályázati határidő szept. 20. Kérvények alulirthoz 
intézendök. Puszta - Poó, Jász-N.-K.-Szolnokmegye. 
Aschenbrenner Sándor. (1662—II—2) 

A puszta-felső-varsányi uradalmi róm. kath. 
elemi iskolához tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : 400 korona és teljes ellátás. Okleveles róm. 
kath. vallású tanítónők folyamodványukat folyó évi 
szeptember 25-ig nagyságos Gorove László úr czímén 
Pa-Felső-Varsány (u. p. Rákóczy) terjesz.-zék be. Az 
állás folyó évi október hó 1-én betöltendő. 

(1666 -II—2) 

A nagykörűi (Jász-Nagy-Kun-Szolnokin.) állami-
lag segélyzett községi elemi iskola IV-ik rendes 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: évi 
800 korona törzsfizetés, melyből 200 korona községi 
hozzájárulás, 600 korona pedig a magas ministerium-
tól államsegélykép fizettetik; továbbá a község 
részéről 200 korona lak- és kertilletmény czímén. 
Ha azonban a község természetbeni lakást és kertet 
bocsát a megválasztott rendelkezésére, ez esetben a 
a lak- és kertilletmény megszűnik. Kellően fölszerelt 
folyamodványok alulírott isk.-széki elnökhöz f. évi 
szept. 30-áig beküldendők. Községi isk.-szék fön-
tartja magának a jogot, hogy megválasztottat belátása 
szerint esetleg más osztály vezetésével bizza meg. 
fizetése épségbentartása mellett. Az állás a választás 
után rögtön elfoglalandó. Nagykörű, 1901 augusz-
tus 7-én. Ehrlich Adolf, iskolaszéki elnök. Romzsa 
János, mint a jegyzőkönyv vezetésével megbizott. 

(1671-11—2) 
Pályázat a darázsfalvai róm. kath. iskolai 

osztálytanítói állásra, nyelvismeret magyar és horvát, 
esetleg magyar és német. Fizetés 808 korona, 
bútorozott szoba, 2 köbméter kemény hasábfa és 
15 rözse. Határidő szeptember 15-ike. Iskolaszéki 
elnökség. (1641—II—2) 

A csöngei evang. egyház másodtanítót keres. 
Javadalom: 600 korona, mely okleveles tanítónál 
az állam által 800 koronáig remélhetőleg kiegészít-
tetik. Fizetés havonkint előre. Egy és fél öl tűzifa. 
Bútorozott szoba. Jelentkezések szept. 28-ig hozzám 
küldendők. Csönge (Vasm.), 1901 szept. 6. Hutter 
Zsigmond, lelkész. (1688—1—1) 

Dallosi (Barsm., pósta Bartos, anyaegyház Karvaly"! 
800 korona javadalmazású (államsegély 594 kor.) 
róm. kath. tót-magyar tannyelvű állomásra szep-
tember 29-ig pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
okleveles óvónők is. Az iskolaszék. (1689 —1 - 1) 

Pobedimben, Pöstyén mellett, másodtanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 810 
korona, egy berendezett szoba, fűtőfa. Előadási 
nyelv: tót. Csak okleveles tanerők pályázhatnak. 
A pályázat ideje lejár szept. 26-án, mely napon a 
választás is lesz. A hely elfoglalandó október 1-én. 
A kérvények a pobedimi róm. kath. iskolaszék 
elnökségére czímzendők. (1690—1—1) 

Az alsóörsl (Zalam.) ref. kántortanítóságra folyó 
október 1. határidővel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : lakáson és kerten kívül 800 kor., melyből 
252 kor. államsegély, a többi természetbeli és föld-
jövedelem. Kötelesség: I—VI. osztály tanítása, kán-
tori teendők s lelkész akadályoztatása esetén s a 
kanonikus órákban isteni tisztelet végzése. Szűcs 
József, lelkész. (1691—11—1) 

Veszkény (Sopronmegye) róm. kath. népiskolához 
okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetése : a község-
pénztárából 600 kor. havi részletekben, 200 kor. 
államsegély, kötelessége a kántorságban segédkezni, 
az ismétlő-iskolásokat is tanítani. Lesz egy búto-
rozott szobája fűtéssel és takarítással együtt. 
Pályázat határideje szeptember 23. A kérvények az 
iskolaszék elnökéhez intézendök. Veszkény, u. p. 
Szárföld. Bősze Antal, iskolaszéki jegyző. 

(1692—1—1) 
A szörcsei államilag segélyezett községi iskola 

Il-ik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Áz állo-
mással járó jövedelem: a község pénztárából 40 
kor., államsegély 760 kor., lakás és kertilletmény a 
község pénztárából 100 kor. A folyamodók közül 
előnyben részesülnek azok, kik a ref. kántori teen-
dőkben és a dalárda vezetésbeni képességüket iga-
zolják. Folyamodási határidő szept. 20. A folyamo-
dások tekintetes Donáth Árpád 'iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők Szörcsére, u. p. lvovászna. 

(1695-1—1) 
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A krásznóczi (Zemplénin.) ág. h. ev. leányegyház 
iskolájába évi 800 korona fizetésre, melyből 490 
korona államsegély, okleveles tanító kerestetik. 
Mellékjövedelem biztosítva. Tót nyelvbeni jártasság 
kívántatik. Az állás október l-ig elfoglalandó. Kér-
vények mielőbb a pazdicsi lelkészhez Kozlay 
Józsefhez küldendők. (1693—1—1) ' 

Duna-Kömlödön (Tolnám., postahely) a róm. 
kath. III. sorsz. rendszeresített osztálytanítói állás 
betöltendő. Pályázhatnak képesített tanítók és 
tanítónők. Fizetése: egy bútorozott szoba fűtéssel 
és 700 korona havi előleges részletekben. Köteles-
sége : az I-ső vegyes osztályt vezetni s ha tanítónő 
választatik meg, a leánynövendékeket kézimunkára 
tanítani. Tannyelv: német-magyar; a német nyelv 
bírása szükséges. Kérvények szeptember 21-ig bezá-
rólag az iskolaszéki elnökhöz. (1696—I—1) 

Baz in szab. kir. város községi iskolaszéke a hat 
osztályú községi népiskolájánál lemondás követ-
keztében üresedésbe került tanítói állásra — 1901. 
évi szeptember hó 30-ig terjedő záros határidővel — 
ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : 1000 korona 
fizetés és 2U0 korona lakbér-átalány. Jelentkezőknek 
a tanítói képesítésen kívül a német és tót nyelvben 
való jártasságot is okmányilag ki kell mutatni. 
A zenében jártas jelentkező előnyben részesül. 
A megválasztott egy év sikeres működése után fog 
véglegesíttetni. A változó rendszer szerint jelenleg 
róm. kath. tanító választatik. Az állás azonnal 
elfoglalandó. A kellően fölszerelt folyamodások 
fönti határnapig alulírotthoz küldendők. Bazin, 1901. 
évi szeptember hó 9-én. Lovag Meissl Ferencz, 
iskolaszéki elnök. (1697—II—1) 

A gynlafa lva i Gáborfürész-telepi nyilv. jellegű 
osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra, 
mely évi 1000 korona készpénzfizetés, valamint szabad 
lakás, fűtés és világítás élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben részesül oly 
ev. ref. vallású, nős, oki. tanító, kinek neje, szintén 
oki. tanítónő lévén, az iskolába járó leánytanulókat 
kézimunkára, valamint serdültebb leányokat a polgári 
leányiskolában előirt tantárgyakban oktatni képes ; 
ez esetben a megválasztott tanító fizetése megfelelően 
emeltetni fog. Ajánlatok bizonyítvány-másolatokkal 
fölszerelve, f. évi október hó 15-ig az „Erdélyi 
erdőipar - részvénytársasághoz" Kovászna-pályaudvar 
intézendők. (1716—III —1) 

Pályázat: Szokolya-Hutta (Hontmegye) róm. 
kath. férfi- és nőtanító állásra. Fizetés: 480 korona 
az uradalmi pénztárból, 240 korona az erdőmunká-
soktól, körülbelül 50 korona tandíjból, lakás 2 
szoba, előszoba, konyha, éléskamra, a szükséges 
melléképület és kert, szántó és rétföld, ha haszon-
bérbe adatik 80 korona, 3 drb marha nyári legelő, 
értékesítés esetén 30 korona, 15 szekér vékony 
tűzifa az udvarba szállítva. Kötelmei: az összes 
mindennapi és ismétlési iskolások tanítása és vasár-
és ünnepnapon kint litánia tartása az iskolában. 
Folyamodványok f. hó 20-ig tek. Przihoda Pál 
erdőmester, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1702-1 -1 ) 
A 36. és 37. számban a rákóczi i községi isko-

lához hirdetett pályázatokat ezennel semmiseknek 
nyilvánítom s a következőleg pályázatot hirdetek: 
egy 746 korona és 56 fillér tőrzsfizetés és 100 korona 
lakbér-átalány és 5'/« hold adóköteles föld haszon-
élvezetével javadalmazott tanítói állásra, melyre 
csak protestáns vallású okleveles tanítók és egy 
800 koronás törzsfizetés és 200 korona lakbér-
átalánynyal javadalmazott tanítói állásra, melyre csak 
róm. kath. vallású okleveles tanítók pályázhatnak. 
Fölszerelt kérvények 1901 szeptember 29-ig alulírott 
iskolaszéki elnökre czímezve küldendők. Szolnok, 
1901 szept. 13. Barmos György. (1726—1—1) 

A Néptanítók Lapja folyó évi 37-ik számában 
hirdetett tolna-szakályi róm. kath. tanítói állás 
időközben betöltetvén, pályázatok már nem fogad-
tatnak el. Tolna-Szakály, 1901 szept: 11. Kovács 
Antal, plébános, iskolaszéki elnök. (1656—II—2) 

Csépa község róm. kath. iskolájánál egy rendes 
tanítói állás betöltendő. Lakás áll 2 szobából az 
1-ső 14 Q]-m., a 2-ik 22 Q-m. területű; egy kis 
konyhából, mosókonyhából és kamrából. Fizetés: 
800 kor., melyből 700 korona államsegély és 10 
kor. kertilletmény. Teendői; az iskolaszék által 
kijelölt osztályt, esetleg ismétlősöket tanítani. Kér-
vények választás napjáig október 6-ig az iskola-
szék czímére küldendők. Megválasztott állását október 
15-én tartozik elfoglalni. Az iskolaszék megbizásából 
Velásits Györgv, iskolaszéki jegyző, főtanító. 

(1694-1—1) 
A nagybárkányi kántortanítói állomásra folyó 

évi szept. 30-ra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
6 hold szántóföld a hívek által mívelve; 1'/« hold 
rét, mely körül a sarjukaszáláson kívül minden 
munkát a hívek teljesítenek; 4 hold legelő és 2 hold 
erdő után fajzási illetmény a közösben; párbér 
czímén 70—75 pozsonyi mérő rozs és mérőnként 
84 fillér ; stólából 60—70 kor.; hitközségtől 50 kor.; 
államsegély 198 kor.; saját használatára 4 öl kemény 
tűzifa és az iskolafűtésre 3 öl beszállítva ; ezenkívül 
biztos 100 kor. mellékjutalék. Lakás 2 padolt szoba, 
konyha, istálló és kamra. A nagybárkányi róm. 
kath. iskolaszékre czímzett folyamodványok szept. 
27-ig benyújtandók. Személyes megjelenés kívánta-
tik s a megválasztott utazási költségei megtéríttet-
nek ; u. p. Sámsonháza, Nógrádmegye. (1709—I—1) 

A Jászladányi újonan szervezett tanyai községi 
iskolánál egy tanítói állásra szept. 30-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 200 korona községi pénz-
tárból, 600 korona államsegélyből havi előrevaló 
fizetéssel. 2 szoba, konyha, kamra, 1148 • - ö l telek-
ből, udvar és játszótérnek nem igényelt rész kerti 
használata. Kötelessége: hat rendes és ismétlő 
vegyes osztály tanítása, az állás október 15-én 
elfoglalása. Kérvények dr. Izsó Lajos iskolaszéki 
elnökhöz intézendők. Jászladány, 1901 szept. 8. 

(1710—1—1) 
Az apatini 4 osztályú, községi, polgári leány-

iskolánál évi 1400 kor. fizetéssel, 200 kor. lakbérrel 
és 50 kor. kertilletménynyel javadalmazott rendes 
tanítónői állásra pályázatot nyitunk, melyre a nyel-
vészeti szakcsoportból képesített polgári iskolai 
tanítónők pályázhatnak. Ha ezen állásra a helyben 
működő tanítónők egyike lenne előléptetve, úgy 
pályázatot hirdetünk évi 800 kor. fizetéssel, 150 kor. 
lakbérrel és 50 kor. kertilletménynyel egybekötött 
segédtanítónői állásra. Ez utóbbinak elnyeréseért a 
művészeti szakcsoportból képesített polg. isk. tanító-
nők folyamodhatnak, de ilyenek hiányában ezen 
állás elemi iskolai tanítónővel is betöltetik. Kellően 
fölszerelt kérvények október l-ig a községi iskola-
szék elnökségéhez küldendők, később érkezők figyel-
men kívül maradnak. Apatin, 1901 szeptember 10-én, 
Aman Bálint, iskolaszéki elnök. Scháffer Jakab,-
iskolaszéki jegyző. (1707—III—1) 

A Néptanítók Lapja f. é. 34. számában közzétett 
pályázati hirdetés, melyben a kókal (Pestm.) róm. 
kath. segédkántori és tanítói állásra egy okleveles 
kántortanító kerestetik, miután a pályázatnak kellő 
eredménye nem lett, érvénye f. é. szept. 30-ig meg-
hosszabbíttatik, az ugyanazon számban előírt föl-
tételek mellett. Az állás a megválasztatás után 
azonnal elfoglalandó. (1708—1—1) 

Egy 21-éves r. kath. képezdész, ki a kántorságban 
némileg jáxtas, ajánlkozik tanítónak vagy nevelőnek. 
Szives megkereséseket „Tanító" czím alatt kérek 
Bedeghre, Tolnamegye. (1714—1- 1) 
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A driethomai ágost. hitv. evang. iskolához ok-
leveles tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: 
államsegélylyel 800 korona, lakás és kert. Tannyelv: 
tót. Az állás azonnal elfoglalható. Folyamodványok 
Krizsan Zsigmond főesperes-lelkészhez Trencsénbe 
küldendők. (1706-I I -1 ) 

Pápóozon (Vasm.) a kántortanítói állás szept. 
25-én délelőtt 10 órakor választás útján betöltetik. 
Fizetés: lakás természetben, készpénzben és termé-
szetbeni szolgálmányok czímén összesen 737 frt 
értékben. Adókat a kántortanító fizeti, kivéve a 
Rábaszabályozási költséget. Kötelességei: iskolakeze-
lés, kántori teendők végzése, vasár- és ünnepnap 
előtti napokon és böjti könyörgések tartása minden-
nap, harangozás, templomi szolgálat oltárnál és 
sekrestyében. Választáskor személyes megjelenés 
kivántatik. Állomás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
alulirotthoz intézendők. Maicz Antal, plébános. 

(1700-1—1) 
A osesztregi (Zalám.) róm. kath. el. népiskolánál 

osztálytanítói állomás betöltendő. Fizetése 800 kor., 
bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége I. és II. osz-
tályban a tanítást végezni, az ismétlősöket oktatni 
és a kántoriakban segédkezni. Férfitanítók előnyben 
részesülnek, de ezek hiányával nők is pályázhatnak, 
kik a kántoriakbani segédkezés helyett kézimunkát 
tartoznak tanítani. A folyamodványok 1901 szept. 
29-ig főtisztelendő Sándor János plébános és iskola-
széki elnök úrra czímezve küldendők. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Csesztreg, 1901 szept. 9-én. 
Monda Ferenez, iskolaszéki jegyző. (1704—I—1) 

Az ujhutai (Borsod) róm. kath. kántortanítói 
állásra október 15-éig pályázat hirdettetik. Jövede-
lem: az adóhivataltól 315 korona, terményváltság 
mintegy 72 korona, failletmény 37 méter, a község-
től 70 korona, párbér mintegy 320 korona, 5 katasztr. 
hold szántóföld, 8 hold legelő, stóla mintegy 200 
korona. Két szoba, konyha, kamra, melléképületek 
kerttel. A nagyméltóságú m. kir. pénzügyministe-
riumhoz intézett bélyegeit kérvények Blazsejovszky 
Ferenez apát, esperes-plebánoshoz Miskolczra kül-
dendők. (1705-1 -1 ) 

Sümegváros i r. kath. elemi iskolánál a s,-tanítói 
állás f. évi okt. elsején elfoglalható. Kötelessége 
egy osztályban tanítani, a kántori teendőkben segéd-
kezni. Fizetése: 400 korona, lakás és élelmezés a 
kántortanítónál; értéke: 568 kor. Megbízást kap az 
ipariskolában heti 3 óra tanításra, melyért külön 
180 korona díjazás jár. Ágyneműről, világítás és 
mosásról maga gondoskodik. Képesített tanítók 
okmányai nsg. Eitner Sándor, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Sümeg, 1901 szept. 12. Bánfi Alajos, 
igazgató-tanító. (1711—1—1) 

Az oltárczl (Zalamegye) róm. kath. iskolánál 
osztálytanítói állás betöltendő. Fizetése bútorozott 
szoba fűtéssel és 800 korona államsegély. Kötelessége 
egy osztályt önállóan vezetni és az ismétlő-iskoláso-
kat felerészben tanítani. Okleveles tanítónők is 
pályázhatnak. A kérvények Desics Géza plébános, 
iskolaszéki elnökhöz, Bánokszentgyörgyre küldendők 
szeptember 28-ig. _ "(1712—1—1) 

l'ályázat osztálytanítói állásra a kl impai (Sopron-
megye) r. k. horvát-magyar nyelvű népiskolánál. 
Javadalmazás : 800 kor. készpénz, bútorozott szoba s 
fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Kötelesség: egy 
osztálynak önálló vezetése. Tanítónők is pályázhat-
nak. Kérvények f. é. szeptember végéig az iskola-
széki elnökhöz küldendők. (1686—1—1) 

Az ostf i-asszonyfai evang. leányegyház másod-
tanítót keres. Javadalom : 800 korona államüag 
kiegészítve. Fizetés havonkint előre. Két öl tűzifa 
Bútorozott szoba. Jelentkezések szept. 28-ig hozzám 
küldendők. Csönge (Vasm.), 1901 szept. 6. Hutter 
Zsigmond, lelkész. (1687—I —1) 

A körmöczbányai községi polgári leányiskolánál 
lemondás folytán megüresedett tanítói állomásra, 
melylyel a mennyiség-természettudományi csoport-
hoz tartozó tantárgyak tanítá-a van összekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomással 200D 
(kettőezer) korona évi fizetés, 40 köbméter kemény 
tűzifa-járandóság, 400 korona lakáspénz és kert-
haszonélvezet pénzegyenértékéből, valamint 5 ötöd-
éves 120 korona korpótlékra való igényből álló 
javadalmazás van összekötve. A megválasztott egy 
próbaévre alkalmaztatik s állomását megválasztatása 
után azonnal elfoglalni köteles. Minden pályázó 
folyamodványában kijelenteni köteles, hogy a városi 
képviselőtestületnek a körmöczbányai községi isko-
láknál alkalmazott tanítók szolgálati viszonyainak 
szabályozása tárgyában 81/894. sz. a. hozott köz-
gyűlési határozatában megállapított kötelezettsége-
ket elvállalja és az ott meghatározott föltételeknek 
magát aláveti. A városi iskolaszékhez czímzendő* 
kellően bélyegeit s erkölcsi bizonyítványnyal, vala-
mint, a föntjelzett tanszékre képesítő oklevéllel föl-
szerelt kérvények, melyekben a folyamodó vallása, 
életkora, egészségi és családi állapota, továbbá 
nyelvismerete is okmányilag igazolva kitüntetendő, 
folyó 1901. évi szeptember hó 25-én bezárólag alul-
írottnál nyújtandók be. Kellően föl nem szerelt vagy 
a kitűzött határnap után érkező pályázati folyamod-
ványok figyelembe egyáltalában nem vétetnek. 
Körmöczbányán, 1901. évi szeptember hó 4-én. 
Burda Imre, iskolaszéki elnök. (1660 — 1—1) 

A körmöczbányai községi polgári leányiskolánál 
egy tanítói állomás, melylyel nyelv-történettudo-
mányi szakcsoporthoz tartozó tantárgyak tanítása 
van összekötve, meghívás útján ideiglenesen betöl-
tendő lóvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen ideiglenes állomással évi 1600 (egyezer hatszáz) 
korona díjazás van összekötve. A meghívott állomá-
sát azonnal elfoglalni köteles. Minden pályázó folya-
modványában kijelenteni köteles, hogy a városi 
képviselőtestületnek a körmöczbányai községi isko-
láknál alkalmazott tanítók szolgálati viszonyainak 
szabályozása tárgyában 81/894. szám alatt hozott 
közgyűlési határozatában megállapított kötelezett-
ségeket elvállalja és az ott meghatározott föltételek-
nek magát aláveti. A városi iskolaszékhez czítnzendő, 
kellően bélyegeit s erkölcsi bizonyítványnyal, vala-
mint a fönti tanszékre képesítő oklevéllel fölszerelt 
kérvények, melyekben a folyamodó vallása, életkora, 
egészségi és családi állapota, továbbá nyelvismerete 
is okmányilag igazolva kitüntetendő, folyó 1901. 
évi szeptember hó 25-ig bezárólag alulírottnál nyúj-
tandók be. Kellően föl nem szerelt, vagy a kitűzött 
határnap után érkező pályázati folyamodványok 
figyelembe nem vétetnek. Körmöczbányán, 1901. évi 
szeptember hó 4-én. Burda Imre, iskolaszéki elnök. 

(1660 — 1—1) 
A malomházi (Sopronm.) róm. kath. iskolánál 

osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
egy szobából, konyhából s éléskamrából álló lakás; 
fűtés czímén 1 öl fa és 50 köteg rőzse; készpénzben 
800 korona. Tannyelv: horvát-magyar. Kötelesség: 
egy osztálynak önálló vezetése s a kántortanítónak 
szükség esetén ingyenes helyettesítése. Az állás 
azonnal elfoglalható. U. p. Füles. Az iskolaszék. 

(1678-1 -1 ) 
A rásztó-i (Zólyomm.) róm. kath. iskolaszék 

tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme tisztes-
séges lakáson és gazdasági melléképületeken kívül 
készpénzben 700 kor., földek utáni jövedelem 130 kor. 
és 40 méter vegyes fa udvarba szállítva. Kántorság-
hoz értő 120 kor. mellékjövedelemre számíthat. 
Tannyelv: magyar-tót. Folyamodványok plébániai 
hivatalra Garam-Szent-Miklósra (u. p. Zólyom-Szent-
András) szept. 30 áig küldendők. (1720—1—1) 
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A békés i izr. hitközségnél október l-re egy 
magyar, német és héber nyelven kellő tanítási 
jártassággal bíró tanítói állás megüresedett, a melynek 
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés 
1000 korona és külön 100 korona liikliéi illetmény és 
a mennyiben a megválasztott feladatát képezi a 
helybeli fögymnasiumban és polgári leányiskolában 
a vallás-tanítást is ellátni, ezért külön feljogosíttatik. 
hogy minden egyes tanulótól a helybelitől 4 koronát, 
vidékitől (i koronát vallás-tandíj czímén szedhessen. 
A pályázati kérvények alólirotthoz szeptember 20-ig 
nyújtandók be, a választás október 1-én fog meg-
ejtetni, a megválasztott tartozik állását október 5-éig 
elfoglalni. A megválasztott csak az esetben fog egy 
próbaévi működés után állandósíttatni, ha szak-
képzett tanításával kellő eredményt, magaviseletével 
pedig a hitközség tiszteletét kiérdemelte. Békésen. 
1901 augusztus 29-én. Dr. Frey Géza, iskolaszéki 
elnök. VVeisz Ármin, hitk. jegyző. (1569—II—1) 

A f e g y v e r n e k i izr. hitközség elemi iskolájában 
lemondás, illetve nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Az állással össze-
kötött évi fizetés 1000, azaz egyezer korona fizetés és 
100, azaz egyszáz korona lakbér. A megválasztandó 
egyúttal vallástanító is leend. Szabályszerűen föl-
szerelt kérvények a hitközségi iskolaszék elnökségé-
hez folyó hó 25-ikéig nyújtandók be, mert a később 
beérkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Személyesen jelentkezők esetleg előnyben részesít-
tetnek s a mennyiben ily jelentkező választatnék 
meg, annak útiköltsége megtéríttetik. A megválasz-
tandó köteles állását a felhívás vételétől számított 
8 nap alatt elfoglalni. Fegyvernek (J.-N.-K.-Szolnok-
megye), 1901. évi szept. 7. Kun Farkas, h. iskolaszéki 
elnök. _ (1680-1—1) 

A bénye i (Pestm., u. p. Gomba) ág. hitv. ev. 
egyház iskolájának I—III. osztályához tanítót keres. 
Fizetése: egy bútorozott szobából álló lakás és évi 
60o korona az egyháztól*s 200 korona államsegély. 
Jelentkezhetni szept. 22-ig alulirottriál. Riecsánszky 
Endre, lelkész. (1681—II- 1) 

A táp iószentmárton i (Pestm.) evang. egyház 
okleveles 'másodtanítót keres. Fizetése : 800 korona, 
havi előleges részletekben és egy bútorozott szobá-
ból álló lakás fűtéssel és takarítással. Kötelessége a 
három felső osztály vezetése és a kántoriakban való 
segédkezés. Az állás azonnal elfoglalható. Pályázók 
forduljanak a lelkészi hivatalhoz. (1683—I—-1) 

A K a r c z a g városban szervezett polgári leány-
iskolái segédtanítónői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek s az ezen évi — 1200 korona, azaz egyezer-
kettőszáz korona készpénzfizetéssel javadalmazott 
állást elnyerni óhajtó — s a mennyiségtan és 
természettudományi szakcsoportból képesített — ok-
leveles polgári leányiskolái tanítónőket felhívom, 
hogy eddigi működésüket igaz'ló okmánynyal és 
oklevéllel fölszerelt pályázati kérvényeiket hozzám 
1901 szeptember hó 20-ig annyival is inkább nyújt-
sák be, mert a később beérkező kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. A megválasztandó segédtanítónő 
állását 1901 október hó 1-én el lesz köteles foglalni. 
Ezen állás 2 év elteltével rendes tanítónői állássá 
fog fejlesztetni, s a megválasztandó segédtanítónő 
— a mennyiben arra érdemes lesz — rendes tanító-
nővé fog előléptettetni, s a törvényben meghatáro-
zott javadalmazásban fog részesíttetni. Karczag, 1901 
szeptember 11. Tas-sy Géza, polgármester, iskolaszéki 
elnök. (1713-1—1) 

A c s ö n g e i (Vasm.) önálló kath. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : lakás, kerten kívül 
államsegélylyel jó 800 kor. Választás szept. 29-én 
délután. Oklevél és személyes megjelenés kívántatik. 
Folyamodványok OBtfi-Asszonyfára, Gaál Gergely 
plébános czímére küldendők. (1723—I—1) 

A közép-puszta-bogárdi reform, egyház tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 1. Készpénz 
700 korona egy évre, az egyház pénztárából év-
negyedenkint utólag fizetve. 2. Lélekpénz körülbelül 
50 korona. 3. Tandíj körülbelül 50 korona, 4. Egy 
szobából, konyha, padlásból álló lakás (jövő évre 
a lakás egy szoba s kamrával megbővíttetik). 5. Házi-
kert használata, (melynek ez évi haszonbére) 36 kor. 
6. Temetői széna s szántóföld használata 30 korona. 
7. 6 méter ágfa természetben (értéke) 36 korona, 
összesen 902 korona. A megválasztandó tanító köteles-
sége: l. Az egyház iskolájában a dunántúli reform, 
egyházkerület által kiadott tanterv szerint a 6 osztály 
vezetése. 2. Hetenkint, vasárnap délelőtt istentisztelet 
tartása az egyház által vásárolt ima s predikátiós 
l-önyvből felolvasva s az ének vezetése. 3. Temetés-
nél Bzolgálat az egyházkerület által megszabott 
stóláért. Pályázhatnak reform, vallású, okleveles taní-
tók. Pályázati kérvények okmányokkal fölszerelve 
tekintetes Keserű Béla egyházgondnok úrhoz, Közép-
Puszta-Bogárdra, posta üégh (Veszprémmegye) októ-
ber l-re küldendők. Az állás október 15-én elfogla-
landó A választás három évre történik. (1727—II—1) 

Az e s z t e r e g n y e i községi iskola II.-tanítói állására 
pályázat hirdettet k. Fizetése: polgári évre kész-
pénzben 700 korona a község pénztárából előleges 
havi részletekben fizetve, két öl gömb és hasáb 
tűzifa. Lakásul egy bútorozott szoba. Kötelessége az 
I. és más 'dik osztályú tanulókat önállóan, az ismét-
lőket a főtanítóval fölváltva tanítani. Kérvények 
folyó évi szeptember 29-ig Bálíts Károly iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Eszteregnye, u. posta Sormás. 
Zalamegye. Lencz István, főtanító és iskolaszéki 
jegyző. (1728—1 — 1) 

Szarvas (Békésmegye) községi iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a R ó z s á s - t a n y a i községi iskolánál 
betöltendő tanítói állásra. Kötelesség : a mindennapi 
és ismétlő-iskolásoknak a ministeri tanterv szerinti 
tanítása és az ág. ev. növendékeknél a hitoktatás is. 
A tannyelv : magyar. Fizetés : 1200 korona készpénz, 
korpótlék, lakás és kert. Kérvények szokásos föl-
szereléssel 1901 szept. 25-ig Kuttik Endre, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. A megválasztott állását okt. 1-én 
köteleB elfoglalni. Molnár János, igazgató-tanító. 

(1725—1-1) 
A püspöklaki róm. kath. osztálytanítói állásra 

f. hó 22-ig pályázat hirdettetik. Fizetés 740 korona 
készpénz havi részletekben, 6 köbmét. tűzifa, a leg-
szükségesebb bútorokkal fölszerelt szoba és egy a 
kántortanítóval közös mosó- és sütőkonyha. Kötele-
zettség : egy tantermet önállóan vezetni és szükség 
esetén a kántoriakban segédkezni. Tannyelv : német-
magyar. Az állomás az iskolai évben föl nem cse-
rélhető. Pályázhatnak okleveles tanítók vagy tanító-
nők. A választás szept. 22. lesz. Folyamodványok a 
püspöklaki plébánia-hivatalnak (u. p. Himesháza, 
Baranyam.) küldendők Püspöklak, 1901 szept. 10. 
Scbarl'enberger János, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 1 7 2 4 - 1 - 1 ) 
N a g y f ü g e d r e (Hevesm ) újonan szervezett köz-

ségi iskolához tanító kerestetik. Javadalma: 1. 
Államsegélyből 550 korona. 2. A községtől 200 kor. 
3 Tűzifára 80 korona, melyből 50 korona' a tanító 
törzsfizetésébe számíttatik, 30 korona pedig az iskola 
fűtésére. 4. Kertváltság 20 korona. 5. Természetbeni 
lakás mely áll: 2 szoba, konyha, éléskamra és fás-
félszerből. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt 
osztályokat vezetni és ha az iskolaszék által meg-
bizatik az ismétlő-fiúkat tanítani. Csak róm. kath. 
okleveles férfitanítók pályázhatnak. A fölszerelt kér-
vények Hulin István iskolaszéki elnökhöz legkésőbb 
szeptember 27-ig küldendők, a mikor a választás is 
megtartatik. Az állás október 1-én elfoglalandó. 

(1732 - I—1) 
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A püspöklaki róm. kath. kántortanítói állásra 
szeptember 22-ig pályázat nyittatik. Az 1893. évben 
fölvett javadalin. jegyzőkönyv alapján a jövedelem 
1414 korona 04 fillér terményben és készpénzben : 
az egyes részletek a jegyzőkönyvben betekinthetők. 
A tisztán tanítói járulék 719 korona 30 fillér, a tisz-
tán kántori fizetés 691 korona 74 fillér. Szép laká-
;; szobából, 2 konyhából és az osztálytanítóval közös 
mosó-, sütőkonyha; továbbá pineze és a szükséges 
melléképületek. Kötelezettség: egy tantermet ön-
állóan vezetni, ismétlő-iskolát tartani és a kántori 
teendőket végezni. Tannyelv: német-magyar. Pályá-
zók a közbeeső vasárnapokon, esetleg a választás 
napján szept. 22. délelőtt énekpróbára jelentkezhet-
nek. Kérvények a püspöklaki plébánia-hivatalnak (u. 
p. Himesháza, Baranyam.) küldendők. Scharfenberger 
János, plébános, iskolaszéki elnök. 

Fazekasboda fiókközségben a róm. kath. kántor-
tanítói állásra szeptember 21-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelem az 1893. évi javadalm. jegyzőkönyv alap-
ján 1195 K 64 f terményben és készpénzben. Ezen 
összeg egyes részletei a jegyzőkönyvben betekint-
hetők és kívánatra a pályázókkal közöltetnek. 
\ tisztán tanítói járulék 501 K 4 f, a tisztán kán-
tori fizetés 694 K 60 f. A lakás áll 2 szobából, 
1 konyha és 1 éléskamrából a szükséges mellék-
épületekkel. Tannyelv: német-magyar. Kötelessége 
a mindennapi és ismétlősöket tanítani és a kántori 
teendőket végezni. Zenében való jártasság előnyös. 
A választás szeptember 21. a délelőtti isteni 
tisztelet után lesz. Énekpróbára jelentkezhetni a 
a közbeeső vasárnapokon, esetleg választás napján. 
Kérvények a .püspöklaki plébánia-hivatalhoz (u. p. 
Himesháza, Baranyam.) intézendők. Scharfenberger 
János, plébános, iskolaszéki elnök. (1650—I—1) 

A jákó-hodosi községi VI osztályú leányiskolá-
nál megüresedett tanítói állásra pályázati határidő 
október 1. Évi fizetés lakás és kerten kívül 800 kor. 
évnegyedes részletekben előre fizetve és korpótlék. 
Pályázhatnak az iskolaszékhez beadott okmányokkal 
ev. ref. vallású tanítók és tanítónők. Az iskolaszék. 

(1729—II—1) 
Zombai (Tolnám.) róm. kath. osztálytanítói állásra 

október 6-iki határidővel pályázat hirdettetik. Fize-
tése 800 korona havonkint előre fizetve és egy kellő-
leg bútorozott szoba. Kötelessége ezért az iskolaszék 
által megjelölt osztályt vezetni, az ismétlős-fiúkat 
az egyik osztálytanítóval tanítani s a kántort aka-
dályozás esetén díjtalanul helyettesíteni. Férfi pályá-
zók kellőleg fölszerelt kérvényeiket Razgha Lajos 
iskolaszéki elnök úr czímére küldjék. Radics Gyula, 
iskolaszéki jegyző. (1730-1—1) 

Horka (Gömör) evang. iskolájába, német nyelv-
ben jártas, okleveles tanító kerestetik. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Javadalmazás 1000 korona 
készpénz, lakás, kert stb. Mellékjövedelem 300—400 
korona. Bővebbet lelkésznél Gömörpanyiton. 

(1731—1—1) 
Jovalcse l államilag segélyezett községi népiskola 

tanítói állására pályázatot hirdetünk. Fizetés 800 
korona, 3-szobás lakás kert és udvarral. Pályázatok 
folyó hó 22-ig hozzánk nyújtandók be. (U. p. Russ). 
Az iskolaszék. (1733—1—1) 

Pályázat a golopi tanítóságra. Fizetése : pénzben 
436 korona 90 fillér előleges részletekben. 16 hold 
föld, rét, melyből az egyház egy nyomást háromszor, 
egyet egyszer megszánt, bevet, terményeket, trágyát 
kihordatja. Rozs 9'A köböl. Fa l 'A öl. Borpénz 44 
korona 40 fillér. Tandíj 100 korona. Temetési díj 
20 korona. Kényelmes lakás 2 deszkázott szobával, 
konyha, kamra, istálló melléképületekkel. Okleveles 
egyének jelentkezhetnek szept. 29-ig Réthy Pál 
ref. lelkésznél Golopon (u. p. Pállya, Zemplénm.). 

(1737 - 1 - 1 ) 

Gégényben (Szabolcsmegye) a református egyház 
második tanítói állomására pályázat hirdettetik, 
mivel a jelenlegi tanító állami iskolához neveztetett 
ki. Javadalma: 800 korona készpénz államsegélyből, 
előzetes havonkinti részletekben; továbbá: lakás, 
tágas udvarral, kerttel. Kötelesség: a két, esetleg 
három első osztály vezetése, szükség esetén, u, 
kántor helyettesítése. Ha az ismétlő-iskolát és fa-
iskolát is kezeli, ezekért még 70 korona és egy öl 
kemény tűzifa díjazást kap. Pályázhatnak tanítónők 
és óvónők is. Oklevéllel fölszerelt pályázatok szep-
tember 28-ig, Vas Mihály lelkészhez küldendők. 

(1742—II—1) 
Handlovai felső végi államilag segélyezett róm. 

kath. népiskolánál osztálytanítónői vagy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése tanévre 800 
kor. és külön szobából álló lakás. Kérvények a róm. 
kath. iskolaszék elnökéhez szeptember 21-ig kül-
dendők. Handlova (Nyitram.). Policsek Károly, isk. 
elnök, plébános. (1740—I—1) 

Galambokra olyan római katholikus végzett 
tanító szükségeltetik, a ki az orgonálásban is jártas. 
Fizetése: havonkint 30 korona, élelmezés, szoba 
fűtéssel és tisztogatással. Az eredeti okmányok 
beküldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Szabó 
Lajos, főtanító. (1741 —I—1) 

Földeák (Csanádm.) róm. kath. hitközségben egy 
negyedik elemi és önálló fitanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: készpénzben évi 740 korona ós 
két öl tűzifa házhoz szállítva; az ismétlő-tankötele-
sektől fejenkint 3 korona, mely körülbelül egyszáz 
koronára rúg. Okmányokkal fölszerelt és sajátkezüleg 
írt folyamodványok f. évi szept. hó 28-ig a földeáki 
r. kath. iskolaszéki elnökséghez köldendők. Az állo-
más október hó 5-én elfoglalandó. (1736—I—1) 

Segédtanító kerestetik a szorgalmi időre 500 kor. 
fizetés mellett. Kántorságban jártasak előnyben 
részesülnek. Határidő október 1. Pálmonostora, 
(Kun-Félegyháza mellett) róm. kath. iskolaszék. 

(1738-11-1) 
Sopronmegye. Veszkény községben róm. kath. 

okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetése a község 
pénztárából 600 kor. államsegély 200 kor., bútorozott 
szoba, takarítás ós fűtés, kötelessége egy osztályt 
önállóan vezetni, kántorságban segédkezni és az 
ismétlősöket is tanítani. Pályázati határidő okt. 1. 
Folyamodványok az iskolaszékhez küldendők. Vesz-
kény, 1901 szeptember 13. Bősze Antal, iskolaszéki 
jegyző. (1739—1—1) 

Az apateleki (Aradmegye) ág. hitv. ev. egyház 
államilag segélyezett iskolájához kántortanítót keres. 
Tannyelv: magyar-tót. Az iskola államosítását a 
felsőbb egyházi hatóságok megengedték s így 
január elsejével a megválasztott tanítóval együtt az 
állam kezelésébe megy által. Jelentkezhetni szept. 
25-ig. Az állás október elején elfoglalandó. Lelkészi 
hivatal. (1749—1—1) 

D é v é n y b e (Nógrádmegye) segédtanító kerestetik. 
Fizetése: 300 kor., teljes ellátás. Tannyelv : magyar-
tót. Moyzes Ferencz. (1747—1—1) 

A szentjakabi ev. ref. előkönyörgő-tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : az egyháztól 603 kor. 
72 fillér. Államsegély 286 korona. Két szobából álló 
lakás, meleg konyha, kamra, istálló, 1000 Q-öl kert, 
két darab marha-legeltetés. Pályázhatnak ev. ref. 
tanítók. Fölszerelt bizonyítványaikat szept. 25-ik 
napjáig a rakacza-szendi lelkészi hivatalhoz adják be. 
Utolsó pósta Rakacza. (1743—1—1) 

„A miklósfalui mosonmegyei, ág. hitv. evangel. 
iskola felső osztálya számára (ismétlősök nélkül) segéd-
tanító kerestetik három-négy hónapra, a beteg taní-
tót helyettesíteni. Fizetés: havoi.kint hatvan korona, 
bútorozott szoba, takarítás, fűtés, reggeli. Jelentkez-
hetni azonnal a lelkésznél." (1752—I—1) 
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Borsod-Szent-Márton (posta Apátfalva) kántor-
tanítóság október 6-ig. Két szoba, konyha, kamra, 
házikert, melléképületekből álló lakáson kívül jö-
vedelme : öt egész 886 kat. hold jó minőségű teljesen 
a hivektől munkált szántóföld és rét; 80—90 fizető 
pár után egy véka rozs, fél véka zab. 40 fillér; 
tizenhat korona 40 fillér deputatum ; minden gazdá-
tól egy-egy kéve kender. Korpótlékkal készpénze: 
335 korona; tandíj : 80—100 korona; tűzifa: 28 
méter beszállítva, stóla. Cselédje által viheti a haran-
gozóságot, melyért kap házankint fél-fél véka rozst 
vagy búzát s temetések után a harangozási díjat, 
továbbá h isználja a két kat. hold temető fűtermését. 
Iskolafűtésre külön 12 méter fát kap. Vass Imre, 
esperes-plebános. (1746—1—1) 

Csornák Gábor, kecskemét i kath. főkántor, egyik 
segédi állásra pályázatot hirdet. Évi fizetése 1000 
korona. Csak olyan segéd ajánlkozzék ki jó hangú 
s önállóan működhet. Személyes bemutatás megkí-
vántatik. Állása azonnal elfoglalható. (1744— I—1) 

A nagykunmadaras l református egyház pályá-
zatot hirdet egy új tanítói állásra. Javadalom: 
1000 kor., melyből 700 kor. államsegély, 200 kor. 
lakbér. Kötelesség : az első leányosztály vezetése a 
kerületi A) tanterv szerint. Pályázhatnak okleveles, 
református vallású tanítók és tanítónők. ÁUandósítás 
egy évi próba idő után. A megválasztott tanító más 
osztályba is áttehető. Határidő szeptember 29. 
Kövendi Dénes, református lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1754—1-1) 
A dudari ref. Il-od tanítóságra szeptember 29-ig 

pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona, melyből 
400 korona államsegély és egy szobából álló lakás. 
Kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1745-11—1) 
Adán (Bácsm.) egyik tanyai rendes r. k. tanítói 

állásra folyó évi szeptember 28-ig pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : 1. két szoba s tartozékaiból álló 
szabadlakás. 2. 600 korona készpénz, havi előleges 
részletekben. 3. 100 korona fűtési átalány, melyből 
a tanterem is fűttetendő. 4. három kat. lánez szántó-
föld használati joga helyett 180 korona negyedévi 
előleges részletekben. 5. Öt korona ablak-fentartási 
átalány. Tannyelv : magyar. A megválasztott tartozik 
a fenti díjazásért a mindennapi és ismétlő-iskolai 
oktatást vezetni. Pályázhatnak férfiak és nők. A nő 
kézimunka tanításra, külön díjazás nélkül köteles. 
Tanítói oklevél s egyéb okmányokkal fölszerelt kér-
vények, az iskolaszékre czímezve, főtisztelendő Újhelyi 
Ágoston ker. esperes úrhoz Moholra (Bácsm.) kül-
dendők. (1717—1—1) 

A Gyula városa által föntartott tanyai iskolák 
egyikénél nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Ez állás javadalma: évi 
800 korona fizetés, 160 korona fűtési-, 50 korona 
tisztogatási- és 40 korona szolgatartási átalány, lakás, 
kert és korpótlék, melyért a tanító az ismétlő-tanköte-
leseket is tanítani tartozik. Az állás október 1-én 
foglalandó el. A kellően fölszerelt és lebélyegzett 
pályázati kérvények nálam f. évi szeptember hó 28-ig 
nyújtandók be. Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. 

(1753—1—1) 
A tardosi róm. kath. iskolánál egy kántortanítói 

és egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik 
f. évi október 6-ig. Kántortanító jövedelme tisztessé-
ges lakáson, gazdasági épületeken és 7s hold házi-
kerten kívül 1269 korona. A pályázók kötelesek jár-
tasságukat a kántori teendőkben vagy bizonyítvá-
nyokkal, vagy próba útján igazolni Az osztálytanító 
jövedelme 800 korona és egy legszükségesebb búto-
rokkal ellátott szoba' Tannyelv : tót-magyar. Folya-
modványok Duschek János esperes-plebánoshoz Tar-
dosra (Komárommegye) küldendők. (1735—I—1) 

Tápéi róm. kath. tanítói állásra szeptember 2ú-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalom: államsegélylyel 
800 korona, kertilletmény. Kérvények az iskolaszék-
hez intézendők. (1685—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

Keresek magyar elemi 
tanítónőt 

8-éves leányomhoz, ki úgy az elemi-, mint a németben 
teljes jártassággal bír ; fizetése teljes ellátás és 300 
korona. Bizonyítványokat arezképpel Orosházára 

kérem. Pongrácz Jenöné. 
(1515-1 -1 ) 

Cserélni 
óhajt vidéki állami igazgató-tanító, leginkább kis-
pesti, esetleg újpesti állami osztálytanítóval. Gyö-
nyörű vidék, egészséges hegyi éghajlat. Közelebbi 
fölvilágosítást ad, Nicoliui Géza, áll. ig.-tanító. 
Xis-Garam, Zólyommegye. (1659—1—1) 

Hajdumegye Ohat-pusztára kerestetik két fiú 
mellé — lüknek egyike a lefolyt tanévben a gim. 
H-ik osztály, a másik a gim. I. osztály tananyagát 

tanulta — egy izr. vallású 

nevelő 
ki karácsonyig letétetné a fiukkal a polgári iskola 
első, illetve második osztályról a vizsgát, karácsonytól 
pedig a tanév végéig a polgári iskola második, ille-
tőleg harmadik osztályról vizsgáltatná őket, fizetés 
300 korona és teljes ellátás. Ajánlatok bizonyítvány-
másolatokkal Groszman Jakab kasznár, Ohat-
Kócs czímzendők. Az állás folyó évi október 1-én 

elfoglalandó. (1698—1—1) 

!! Meg-f elentü 
a magyar tanítók és tanárok együttes folyóirata, az 

Egységes Nemzeti Közoktatás, 
mely bátor szavú és tartalmas czikkei, irodalmi és 
egyéb rovatai folytán máris általános kedvelésben 

részesül. 
A szerkesztőség és kiadóhivatal Szombathe lyen 

van. (Szerkesztő 1>EME KÁROLY.) Egy évfolyam 
(12 szép kiállítású havi füzet) előfizetési ára csak 
8 korona, fél évfolyamé 4 korona. <1751—11—i) 

® Szíveskedjek mutatr&nj>pél<lán)t kérni és előfizetni! $ 

Raj zoktatásra 
legalkalmasabb eszköz a 

„ S z i r m a i - f é l e r a j z f ü z e t e k " 
15 száma, melyből az utolsó esztendőben 177.000 
darab fogyott el. — Az eladott füzetek évről-évre 
emelkedő száma legjobban bizonyítja, mily jó hasz-

nukat veszik a tanító urak. 
Bevezetés czéljából szívesen kiildök miiitaf'iizetekct. 

Horovitz Adolf 
(1719—II—1) könyvkiadó, 

üagj-Szoinbatbaii. 
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T A N Í T Ó 
fiú-kerestetik főúri csalsttfhoz egy 

gyermek elemi osztályú tanítására. 
Pályázhat nőtlen, róm. kath. vallású, 

okleveles, kitűnő bizonyítványnyal bíró 
egyén. Előnyben részesül, a ki egy-két évi 
gyakorlattal s a pedagógiára hivatottsággal 
bír, szerény, tapintatos modorú, rend- és 
tisztaságszerető. 

Javadalmazása évi 750 korona készpénz, 
teljes ellátás, lakás, világítás. Ha azonban 
a megkívánt előnyös tulnjdonságok mellett 
föladatát kiváló megelégedésre tölti be, 
külön honorálásra számíthat. Négy évig 
mint magántanító működne, azután pedig 
lehetőleg gondoskodva lesz megfelelő alkal-
maztatásáról. 

Az állás 1902. év tavaszán, esetleg a 
nyári hónapokban volna elfoglalandó. 

Beadási határidő október 15., esetleges 
meghosszabbítással november 30. Czím: 
Szekér Gyula, uradalmi jószágfelügyelő, 
Gyulavár. (1482—III—1) 

w 

á O k i . i z r . t a n í t ó n ő 
.4 kerestetik 2 leánygyermek mellé I. és IV-ik J-, 
T elemi oszt., német, franczia nyelv és zongora, 
i oktatás megkivántatik. Fiz( _ „egkivántatik. Fizetése: 600 korona 

^ és teljes ellátás. Ajánlatok bizonyítványok és y 
i| fényképpel Honig Izidor, Alsó-Bü "(u. p. j 

1=1 Somogy-Jaád) küldendők. É3 
( 1 5 7 8 - I - D } 

0 E 

Kerestetik egy okleveles 

tanítónő 
két leánykához, ki a III. és IV. elemi osztályt elvé-
gezze és nyilvános iskolában vizsgáztassa. Föltétel a 
német nyelv bírása, zongora - tanítás és lehetőleg 
szerény igényűség. Fizetés : 40 korona havonkint és 
teljes ellátás. Állás szeptember közepéig elfoglalandó. 
Grosz Ákos, N a g y - R o s v á g y , u. p. N.-Géres. 

(1625—II—2) 

A gyermek első tanítója 
czímű nagy vezérkönyv az egyetlen gyakorlati munka 
irodalmunkban, mely az elemi iskola I. osztályában 
kötelezett összes tantárgyak tanítására kimerítő út-
mutatást nyújt. Megrendelhető a szerzőnél: Juhay 
Antal ny. tanítóképző-tanárnál, Budapesten, VII., 

Elemér-utcza 41. sz. Ara 5 korona. 
(1421—IV—4) 

H á z i - t a n í t ó 
kerestetik jó bizonyítványnyal azonnali belépésre 
két kis fiúhoz. Évi fizetés megegyezés szerint, czím 
Grassy József , Csobánka, u. p. Szirák, Nógrád m. 

(1750-1—1) 

A gazdasági és általános ismétlő-iskolai oktatáshoz 
egyedül kitűnő mű a 

l í u i i - l l i l ö p - C . s a t l i - l V* i < ; 

olvasókönyv, 
„melyet népies nyelvezete, élénk, vonzó előadása, 
czélszerű beosztása, hazafias szelleme egyaránt aján-
lanak." Az 1 koronás könyvet tanítók 84 fillérért 
kapják. („Tanítók Házá"-ra jövedelmező Írószerekről 

árjegyzékemet bárkinek ingyen megküldöm.) 
Rendelések hozzám intézendők. 

(1634—X—2) 
Ingusz I. és Fia, 

könyvkereskedése, 
A R A D . 

Gyakorlati Helyesirás , 
helyes irás i szótárral czímű könyvet 45 fillérért 

bérmentve küldi Zombory Dániel, Nagy-Körös. 
(1540—IV—3) 

lskolatábl ák 
állványnyal vagy a nélkül, rajz- és lapos vonalzók, 
háromszögek 45° és 60° fogóval vagy fogó nélkül, 
fakörzök, szögmérők stb. épp úgy, mint minden-

nemű fanemű rajz- és Írószer kapható 

Gizellatelepi rajz- és iröszergyárnál 
Visegrád (Gizellatelep) 

az egyedüli magyar gyár e czikkekben. 
Jövedelmez a „Tanítók Háza és Arvaalapja" javára, 

(1590—III—3) 
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v e h 
elemi és polgári, tanító-, t&nítónő-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézete i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyze tek Rohn J. 
tanártól, irály tani j e g y z e t e k Király 
Pál tanártól és történelmi j egyze tek 
Lovcsány i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O I J > I 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 

Fö-iitcza, 2 - i k szánt . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XV—3) 

Ü 

í 
! 

t 

í 
•i 

i » 
í 
14 

' a P - * • • « » • » : 

N y o m a t o t t a m, kir egye temi k ö n y v n y o m d á b a n . Budapest , 1901. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési Ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona öü 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 •'lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhazába sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
IU'T) IP EST, l i . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem ad.-u.ialt vissza.. 

Tanfelügyeloi iskolalátogatás. 
(H.) A népiskolai hatóságokról szóló 

törvény a tanfelügyelők legfontosabb 
teendőjéül az iskolalátogatást je lö l i 
meg. Minél buzgóbban tel jesít i a tan-
felügyelő ezen elsőrendű törvényes 
kötelességét, annál jobban fejlődik, 
virágzik a tankerület népoktatásügye; 
míg ellenben a bürokrata tanfelügyelő, 
a k i csak székhelyéről kormányozza 
tankerületét, ámít ja önmagát és máso-
kat. mer t az i lyen tankerületben zsib-
bad a nemzeti kul túra, nincs, a k i 
abba le lket öntsön, azt irányítsa. 

Wlassics minister ismételve a leg-
hatékonyabban figyelmeztette a k i r . 
tanfelügyelőket az iskolalátogatások 
pontos és lelkiismeretes teljesítésére s 
már az 1896. évi 71.811, ma jd az 1898. 
évi 12.029. számú körrendeletében meg-
követelte, hogy a tanfelügyelők iskola-
látogatásaik felől nyomban, a hely-
színén jegyzéket vegyenek föl, s azokat 
minden tanév végén ut iátalánvuk el-
számolásával terjeszszék föl. Gondos-
kodot t a minister az iskolalátogatások 
fokozottabb teljesítésére szükséges köl t -
ségekről is, mer t míg 1895. évben e 
czélra csupán 52.000 korona á l lo t t 
rendelkezésre, addig a folyó évi költség-
vetésben a tanfelügyelők út iköltségeire 
már 80.000 korona van fölvéve. 

Ezen erélyes intézkedéseknek meg is 

van a k iván t eredményük, a mennyiben 
buzgó tanfelügyelőink, ámbár a nép-
oktatás nagyarányú kifejlődése az i rodai 
teendőket meghatványozta, mégis évről-
évre Jnind több iskolalátogatásról szá-
molnak be, s azt hiszszük, ma már tel-
jesen megszűnt az a gúnyos panasz 
hogy lennének még olyan iskolák is 
a melvek küszöbét az ál lami 
ügyelő még át nem lépte volna. 

Wlassics minister most, az új tanév 
megnyí l tával a tanfelügyelők iskola-
látogatását ú jból és lényegesen szabá-
lyozta. Indí tó okul szolgált erre egy-
felől az az örvendetes körülmény, hogy 
különösen az á l lami népoktatás az u tóbb i 
hat év alat t rendkívül i arányokban k i -
fej lődött, s e czélra az ál lam évenkint 
már közel hét mi l l ió koronát k ö l t ; a 
felekezeti és községi taní tók fizetésének 
kiegészítésére az ál lam évenkint harmad-
félmil l ió koronát ford í t ; a gazdasági 
ismétlő-iskolázás kétezer községben van 
életbeléptetve. Az államnak és a több i 
iskolafentartóknak i lyen nagy mérvű 
áldozatát minden áron gyümölcsözővé 
k t l l t enn i ; a magyar nemzeti népokta-
tást intenzíve föl ke l l virágoztatni, mer t 
ez a magyar nemzeti ál lam megerősö-
désének egyik elsőrangú érdeke. Ezen 
nagy czél pedig csak úgy érhető el, ha 
az ál lam tanügyi bizalmi szakemberei, 
a k i r . tanfelügyelők állandóan és haté-
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konyán teljesítik az állami felügyeletet , 
és minden erejükből ellenőrzik, hogy az 
iskolák külső és belső életében rend 
legyen, a tanítás sikeres és a magyar 
állam érdekeivel teljesen összbangzó 
legyen. 

D e az új rendelkezésnek az is egyik 
indító oka, hogy a kir. tanfelügyelők 
az iskolalátogatások teljesítésénél mél-
tányos anyagi ellátásban részesüljenek. 
Az új rendelet az e tekintetben eddig 
fenforgott panaszokat te l jesen tárgyta-
lanná teszi. 

Alább közöljük az új rendeletet egész 
terjedelmében. Itt még különösen azon 
részére utalunk, hogy a kir. tanfelügye-
lők kötelesek iskolalátogatásaik felől 
nyomban, a helyszínén jegyzőkönyvet 
fölvenni, a mely czélra gondosan szö-
vegezett nyomtatványokkal elláttattak. 
A tanfelügyelő iskolalátogatása alkal-
mával megállapítja az iskola külső 
hiányait, s azok elhárítására a szüksé-
res intézkedéseket élőszóval azonnal 

raSgfészi. E végből az iskolalátogatá-
soknál a községi elöljáróság és az 
iskolai helyi hatóság (gondnokság, is-
kolaszék) egy-egy képviselőjének szintén 
je len kell lennie, a kik a tanfelügyelő 
utasításait átveszik, s ennek megtör-
ténté t a jegyzőkönyvben aláírásukkal 
igazolják. Ezen eljárás míg egyfelől a 
tanfelügyelő hatáskörét és tekinté lyét 
emeli, másfelől a sokféle írásbeli ren-
delkezést nagymérvben leszállítja. 

A rendelet különösen hangsúlyozza, 
hogy a tanfelügyelő iskolalátogatásainál főleg 
az iskola bdéletének megvizsgálására fordít-
son legnagyobb gondot és figyelmet. Erre 
vonatkozó tapasztalatait röviden szintén 
jegyzőkönyvre veszi. 

Több tanítós iskolánál, s a hol az 
iskola külső ügyei különben is rendben 
vannak, a tanfelügyelő a tanítás ered-
ményének, az iskola egész belé letének 
megvizsgálása után a tanítótestülette l 
értekezletet tart, azon közli megjegy-
zéseit, útbaigazításait; — ilyen iskola-

látogatások felől a tanfelügyelő nem 
vesz föl jegyzőkönyvet , hanem a tanító-
testület te l megtartot t értekezlet jegyző-
könyvét terjeszti föl tanév végén a 
közoktatási kormányhoz. 

Bizton reméljük, hogy a minis temek 
ezen újabb rendelkezése különösen a 
népoktatás intenzív fejlődésére s a nem-
zeti érdekek megóvására lesz üdvös 
hatással. A lelkiismeretes, buzgó tanító 
pedig csak örülhet annak, ha fáradozá-
sainak eredményét a legil letékesebb 
közegnek, az állami tanfelügyelőnek be-
mutathatja. A jó népnevelő méltó az 
elismerésre. 

Mi kell nekünk, „szabad", vagy 
„kötelező" egyesülés ? 

A forma és a tartalom egymásnak ellentétét 
teszik ugyan, de együttvéve szép harmóniában 
is egyesülhetnek. Én az egyének szellem-szabad-
ságát hirdetem, Nagy László a „szabad" 
tanítóegyesületét. Tagadom, hogy a „szabad" 
tanítóegyesületi szervezetnek mindaddig értéke 
lehetne, míg azok, kik a szervezetnek életet 
adnak úgy önmagukban, mint a társadalomhoz 
való viszonyukban nem szabadok. A legtöbb 
tanító nem szabad, mert a jelenkor káros köz-
szellemének a rabja. Bármiképen nevezzük is 
a tanítóegyesületeket nem lesznek szabadok, 
a míg mi önmagunkat föl nem szabadítjuk 
ama erők hatása alól, a melyek minden 
ügyünknek a fejlődését megakadályozzák. Azt 
mondják, hogy elerőtlenedtünk s így nem 
lendül föl sem egyesületi életünk, sem azok 
a jótékonyezélú intézmények, a melyek egy-
ségünket volnának hivatva megnagyobbítani 
és megerősíteni. A jelen idők uralkodó eszméi 
nem kedveznek semmiféle társulati intézmény-
nek. Ám vizsgáljuk a kultúregyesületek moz-
galmait, a városok társasköreinek életfolyamát, 
mindegyikben fölleljük a minket is emésztő 
betegségeket. Az egész vonalon minden virágzik, 
a minek ingere az anyag, az értelmi haszon. 
Mi is erősek vagyunk, ha az anyagelvűség 
körébe tartozó dolgokról van szó; de erőtle-
nek a magasztos ideák befogadására. A mi 
jó atyánknak, Péterfy Sándornak, a fenséges 
eszmék mellett szilárdan kitartó Lakits Vendel-
nek s ama többieknek, a kik a hazai tanító-
világ erkölcsi tekintélyeért hősi munkát végez-
nek, ideális hatására nem reagálunk. Érezzük, 
hogy ők nagyot, magasztosat akarnak, hogy 
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•ok a magyar népnevelőt s benne a nemzeti 
életet egy, mindenkit bámulatra ragadó fény-
körbe óhajtják emelni. Tapsolunk is nekik, 
meg is választjuk őket tiszteleti tagoknak s 
a zöld és fehér asztalnál oly remek szónok-
latokat zengünk az ő s a népnevelés dicső-
ségére, hogy a dolog mélyébe nem tekintő 
hallgatók nagy serege igazán erősnek és hatal-
masnak vallja állapotainkat. Azt is mondják 
erre, hogy szalmatűz az egész. Dehogy az, 
jó tanító-testvéreim. Nem szalmatűz az, hanem 
csillogó forma, a mely belül üres. Megadjuk a 
külső módját mindennek, a mint azt a rajtunk 
és bennünk uralkodó anyagelvüség kívánja. 
Éltetni, dicsőíteni, ha kell ócsárolni, mást 
megbántani tudunk, de az eszményi, az ideális 
elvek szerint élni és cselekedni nem. Ez a 
mi bajunk. Ezért nem lendülnek föl tanító-
egyesületeink, az Eötvös-alap, a Tanítók Háza, 
a Tanítók Országos Bizottsága. Jó tanító-
testvéreim! Közületek több százan jól ismerik 
azt a megrendítő fájdalmat, a mely oly sokszor 
eltöltötte Péterfy Sándort és Lakits Vendelt, 
a mikor tapasztalniok kellett, hogy az értetek 
véghezvitt óriási munkájoknak alig van sikere. 
Évek hosszú során át tapasztaljátok, hogy a 
míg a segélyt kérő elnyomorodott tanítók, 
tanítói özvegyek és síró tanítói árvák száma 
rohamosan emelkedik, addig a jótékonyczélú 
alapok alig gyarapodnak. Tudnotok kell, hisz 
újra és újra olvastátok, hogy a Tanítók Orsz. 
Bizottsága a legnemesebb türelemmel szólított 
benneteket munkára. Ugyan mondjátok meg, 
kezeiteket szivetekre téve, hány tanítóegye-
sület hallgatta meg az újra és újra lelkesítő 
szózatot ? Es most, a mikor mindenütt tespedés 
állott be, akadnak egyesek, a kik nem átallják 
megtépegetni azoknak a nemes szivét, a kik 
oly magasan váltak ki közülünk, a kik meg-
őrizték legdrágább kincsünket, a magyar nép-
tanító ideális hitét, reményét és szeretetét. 
Igen, ők a gyújtót s a szappant is fölhasz-
nálták az árvák szenvedéseinek az enyhítésére, 
mert ti, jó testvéreim, nem indultatok meg a 
nyomorgók könyein. Nemde, ők az okai 
ennek ? Ne haragudjatok reám, hogy ily őszintén 
mondom el, a mi lelkemnek s hiszem, ez 
ország tanítói nagy seregének oly annyira fáj. 
Ne szomorítsátok el vezéreiteket, mert azzal 
azt mutatnátok, hogy elszunyadt bennetek a 
hála érzelme. De meg mondjátok meg, ha 
Péterfy és Lakits visszavonulnak, mert hálát-
lanokat szolgálni nem akarnak, ki fogja 
helyöket betölteni? 

Lelkünk nem „szabad," hanem „szabados." 
Ily viszonyok között bizony a legideálisabban 
szerkesztett „szabad" egyesületi alapszabály sem 
lendít rajtunk semmit. Hogy a szabad egyesületek 

alakítását az egyén szellem-szabadságának a 
kivívásán kell megkezdenünk, azt hiszem, az 
eddigiekből világosan kitetszik. Sokkal könnyebb 
egy embert a szellem-szabadság magaslatára 
emelni, mint egy nagy testületet, a mely 100— 
200—300 tagból is állhat. 

Ismerek egy hazai tanítóegyesületet, a mely 
tagjainak szellem-szabadságát magasra emelte, 
míg egy zsarnok lélek, .melyet a jelenkor 
beteg közszelleme nevelt, kegyetlenül le nem 
vágta annak az érdemes tanítóegyesületnek 
szabadság-nevelte virágait. E zsarnok meg-
jelenése úgy hatott arra az egyesületre, mint 
a dér, a mely a tenyészetet megöli. 

Mit érne ily viszonyok között bármilyen 
„szabad" egyesület? Szabad volt hazánk is 
sok szép korszakon át. Szabadságát elvesztette, 
valahányszor a nemzet^ fiaiban elszunnyadt a 
szabadság szeretete. És mit tettek elődeink 
ilyenkor ? Az apák és az anyák magasra 
fokozták gyermekeikben a szabadság érzelmét. 
Az egyesek szabadság-érzetéből kell a testületi 
szabadérzetnek kialakulnia s nem megfordítva. 
E fölfogás helyessége mellett szól a természet-
szerű fejlődés maga is. Hogy hasonlattal éljek, 
azt mondom, előbb meg kell festeni a képet, 
csak akkor tudhatjuk meg, mily alakú, méretű 
és szinű ráma lesz vele harmóniában. Erre 
azt is mondhatnák: „Tegyétek szabaddá íz 
egyesületeket, meglássátok mily hatalmasan 
tűnik föl egünkön a tanítói szellem-szabad-
ság is!" 

Tény, hogy ez az állítás szépen hangzik, 
de valóságában hinni nem tudok, mert a 
tanító-világ többsége önmagának s a szeren-
csétlen közszellemnek a rabja. 

A „kötelező" tagság nem zárja ki a szellem-
szabadságot. Hogy a mellett gyönyörűen érvé-
nyesülhet, arról engem a szatmár-, délmagyar-
országi-, ugocsa-, szeben-, háromszék-, sáros-
és barsmegyei általános tanítóegyesületek élete 
győzött meg. Mihelyt az általános tanítóegye-
sületekben fölülkerekedik a helyesen értelmezett 
tanítói szellem-szabadság, mint egy varázsütésre 
fognak előállani a „szabad" szervezetű egyesü-
letek, 

A gyűlés alkalmával is említém, hogy N. L. 
javaslata s az enyém egymást kiegészítik. 
A különbség közöttünk csak az, hogy míg ő 
a szellem-szabadság realizálását egész egyesüle-
teken akarja megkezdeni, én az egyesről az 
egészre haladó módot tartom természetszerűnek. 
Nekem mindaddig az egyesületek „szabad" 
szervezete nem kell, a míg a hazai néptanító-
világ lelkében a szellem-szabadság tényezőinek 
a harmóniája uralomra nem jut. 

(Léva.) Láng Mihály. 

3 9 * 
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A tanítói fizetések kiszolgáltatása. 
Ezúttal nem arról akarok írni. hogy a taní-

tók fizetése elégséges-e a megélhetéshez és e 
tekintetben esak annyit konstatálok, hogy 
újabb időben az adott körülmények között és 
a múlthoz képest sokat tett a közoktatási kor-
mány a tanítóság anyagi helyzetének a javítá-
sára és tűrhetőbbé tételére. Az a jóakarat, a 
rnelylyel mostanság a tanítóság találkozik, 
szintén megbecsülhetetlen előny. És ez így is 
van jól. Mert ha a jóakaratot nyilvánvalóbbá 
teheti majd az ország anyagi ereje, akkor 
bizonyára alig lesz panaszra ok és alkalom. 

Más czél lebeg jelen soraim megírásánál az 
én szemem előtt. Az t. i., miként lehetne azt 
a keveset, a mit a tanítóság kap, a tanítóság-
nak rendesen és biztosan megadatni, a nélkül, 
hogy egyik vagy másik iskolaföntartó község, 
felekezet és jogi személyek vagy magán egyé-
nek autonomikus jogain csorba esnék. 

Hogy ha bármennyi is a fizetésünk és azt 
rendetlenül kapjuk, alig van benne köszönet. 
Ha pedig kevés is, meg rendetlenül is adják, 
akkor meg a semmivel határos. A fizetés 
kiszolgáltatásának módját kellene nemcsak 
rendezni, hanem biztosítani. És szerény véle-
ményem szerint oly formán is lehetséges, hogy 
minden beavatkozás nélkül az iskolaföntartó 
jogaiba, biztosíthatnék azt, hogy a tanító meg-
kapja a fizetését és hogy azt minden hó elsején 
a kir. adóhivatalnál kapná meg. 

Ha a saját erejükből, valamint államsegély 
mellett iskolát föntartó községek, hitfelekeze-
tek és magánosok köteleztetnének arra, hogy 
a megállapított és soha lejebb nem szállítható 
tanítói fizetést a kir. adóhivatalokba beszolgál-
tassák (az államsegélyezett iskoláknál pedig az 
államsegély híján a reájuk eső részt szolgáltat-
nák be), akkor a nélkül, hogy valamely iskola-
föntartó jogaiba a legcsekélyebb beavatkozás 
is történnék, a tanító minden egyes esetben a 
kir. adóhivatalnál vehetné föl a fizetését. 

Igaz. sok helyen a tanító fizetése termé-
nyekből és földilletményből is áll. Ezt pedig 
nem lehet az adóhivatalba száUítani. Ámde épp 
ezen kell segíteni, hogy ne a tanító értéke-
sítse járandóságát! Értékesítse azt az illető 
iskolaföntartó: adja ő bérbe a földet, szedje 
be ő a tandíjat, adja el ő a búzát és fizessen 
készpénzt az adóhivatalba, a honnan a tanító 
szintén készpénzben kapja a fizetését. 

Példa reá, hogy az állami tanítók cseké-
lyebb fizetés mellett is jobban vannak, mint a 
nagyobb fizetésű kollégáik, ha utóbbiak nagy-
részben földilletményben és terményekben kap-
ják a járandóságukat. 

Ez által elérnők még azt is, hogy vége volna 
a sok alkunak és reverzálisnak, miket itt-ott 
követelnek a tanítóktól, kik szorult helyzetük-
ben — csakhogy álláshoz jussanak — adnak. 

Megakadályozása lenne ez az ú. n. tanítói 
vándorlásnak is, melyről sok szó esett már a 
szaklapokban és a mely semmiesetre sem vál-
hatik a népoktatás javára. 

Az együvé tartozandóság. a kartársi szellem 
is nagyobb lendületet venne ez által, mert 
Magyarország minden egyes tanítója egy közös 
forrásból merítené a vizet. 

De meg — és ez a fő! — a tanító jobban 
tudná beosztani a jövedelmét és jobban mérni 
jövedelméhez képest a kiadásait is és ezáltal 
erkölcsi és anyagi súlya érezhetően növe-
kednék. 

Sokszor beszéltem meg ezt a dolgot taní-
tókkal, kartársakkal és bárhogy meghánytuk-
vetettük a dolgot, nem találtunk benne semmi 
sértőt az iskolaföntartókra, sem akadályokat a 
kivitelre. Az ügy érdekében pedig üdvösnek 
tartottuk. 

Ezért közlöm rövid pár sorban. Gondolkoz-
zunk efelől és kérelmezze ezt illetékes helye-
ken és alkalomadtán a tanítóság madatáriusa: 
az Országos Bizottság. 

(Nagy- Várad.) Gramma Döme. 

A tanítoegyesiileti „fölolvasások". 
A tanítóegyesület munkálkodásában való 

résztvevés nagyjában nagyon sok helyen nem 
egyéb jövés-menésnél. Miért ? . . . Mert nagyon 
kevés az a hely, a kol érdekessé, vonzóvá s 
ennek folyományaképen tanulságossá tudnák 
tenni a tanító-egyesületi életet, mert az mái-
igazán meddő, hogy komoly, egyhangú, száraz 
pedagógiai témák fölolvasásával töltik ki a 
tanítóegyesületek hivatalos programmját. 

A tanítóegyesületeket látogató tanítók nagy 
egyetemére hivatkozom, hogy vették-e az ott 
fölolvasott módszeres értekezéseknek mai for-
májában valami reális hasznát s micsoda tanul-
ságot merítettek belőle ? Hiszen nincs is ideje 
agyában földolgozni, csakúgy bizsereg az a 
fölolvasó által odavetett nagy eszméktől és 
sarkigazságoktól. Nem csoda, ha fölszabadult 
lélekkel siet jegyzőkönyvi köszönetet szavazni. 

Igen, érdekessé keh tenni a gyűlést, de 
nem ilyen fölolvasásokkal, hanem a tanítóságot 
egyetemlegesen érdeklő, a tanítónak életszük-
ségletébe s gyakorlati tudásába vágó szabad-
előadással. Nem keh annak kiczirkalmozva 
lennie. Keresetlen, a lélekből jövő egyenes 
szavakkal keh az előadónak „tárgyát" bemu-
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tatnia, olyannal, melyből ki lehessen érezni azt, 
hogy tárgyát átértette, átérzette. Csakis így, 
ilyenből indulhat ki egészséges vitatkozás. A 
ki érzi a maga igazát, a kinek van a tárgy-
hoz valami eszméje, az az érveknek egész 
halmazát tudja csoportosítani fölfogása mellett 
s nem fogja szóvirágokkal, hangzatos, elnyűtt 
pedagógiai szólásformákkal untatni a vitába 
immár belemelegedni készülő tagtársát. Majd 
nem fog akkor unatkozni ott, hol lát, tapasz-
tal, észlel, tanul, meggyőz vagy meggyőzetik. 
Pedagógiai értekezések tehát — mai formá-
jukban — teljesen kiküszöbölendők a tanító-
egyesületek programmjából s helyökbe a kor, 
a haladásszülte követelményeket • kell ültetni, 
mert óriási különbség van az egyes értekezé-
sek — legyenek azok bár pedagógiaiak — 
formái közt. Lehet egy értekezést fölolvasás 
formájában nagyon is szárazzá, érdektelenné 
tenni, ha az nem a való, hamisítatlan élettel 
hozatik összeköttetésbe s nem a fölolvasó élet-
tapasztalatain szűrődik keresztül, hanem össze-
hordott pedagógiai példák vegyes összeállítású 
konklúziója. S lehet ugyanazt a témát élvezni, 
ha előadásából az élet lüktető, eleven erejét 
érezzük, ha gondolatmenete nem kalandozik 
magas, szinte értelemvesztő régiókba a könnyű 
megérthetésnek rovására, — oly annyira rová-
sára, hogy a vitatkozásnak s így az eszmék 
tisztázásának is szárnyát szegi. 

Az elvont didaktikai értekezéseknek nagy 
része azután majd az őt megillető helyekre 
vonul — a tanügyi sajtó hasábjaira, mert ott 
mindenki szétszedheti, bonczolhatja, sajátjává 
teheti s tanulhat, okulhat belőle, míg a tanító-
egyesületi gyűléseken legtöbb esetben csak 
egyes mondatok, ismertebb czitátumok marad-
nak meg a hallgató lelkében a nélkül, hogy 
az egészről összefüggő képet nyerhetett volna, 
mert hát ne resteljük bevallani, bizony fárasztó 
s lelket próbáló egy elvont tárgyú értekezés-
nek feszült figyelemmel való kisérése azon 
formában, mint föntebb bemutattam. 

Azzá kell tenni a tanítóegyesületi gyűléseket 
— s arról kell tanácskozni,. hogyan tehetők 
azzá — hogy minden tanító, ki nem tagja, 
sajnálhassa, hogy nem vett abban részt, hol 
ő is tényező lehetne. Nem kell majd akkor 
sopánkodni azon, hogy mily kevés a tagok 
száma, mily gyér a látogatottság s érdeklődés. 
Az élénk, lüktető, könnyen és olcsón hozzá-
férhető egyesületi élet maga fogja tagjai sorába 
csábítani az önnönmagára csak valamit is adó 
tanítót. 

(Kapuvár.) Nayy László. 

=&4<3e 

Tapasztalatom a plionoiniinikáról. 
A m. évben én is phonomimíka segítsé-

gével tanítottam az olvasást Czukrász Rózá-
nak: „Plionomimikai előgyakorlatok az írás-
és olvasáshoz" czímű műve után. 

Be kell vallanom, hogy meglehetős bizal-
matlansággal kezdtem hozzá, mivel annyira 
egyszerű, gyermekies irányú ez az új tanítási 
módszer, hogy lígyszólván lehetetlennek tűnt 
föl előttem azzal oly fegyelmet tarthatni, mely az 
olvasás elsajátításához okvetetlenül szükséges. 

Azonban mennyire csalatkoztam értékében! 
Ez a gyermekes, nevetségesnek látszó mód-

szer mindjárt kezdetben a hangok ismerteté-
sénél azzal a rendkívüli becses ajándékkal 
lepett meg, hogy állandó figyelmet, kedvet 
és lelkesedést lopott a növendék és tanító 
szivébe. Azok a gyermekes hasonlatok, me-
lyek a hangok ismertetéséhez fűzvék s azok 
a kézmozdulatok, melyekkel a hangok kiej-
tését kisérjük, képezik a figyelem, kedv és 
lelkesedés állandó forrásait. 

Kell-e azoknál a nagyszerű tulajdonságoknál 
erősebb biztosíték arra, hogy zsenge növendé-
keink a lehető legrövidebb idő alatt s könnye-
dén, mintegy játszva, el fogják sajátítani az 
olvasás nehéz tudományát? 

Azt hiszem, ezek iránt kétely alig támadhat 
lelkünkben, annyival is inkább, mivel a hason-
latok és jelek alkalmazásának még ama tulaj-
donságai is megvannak, hogy a tananyagot 
abban az órában, melyben tanítottuk, a gyer-
meki lélekben úgy megrögzítik, úgy meg-
szilárdítják. hogy sohsem feledi el többé. 
Nem, mert a gyermek bámulatos fogékony-
ságit. érzékenységű lelkébe a legtermészete-
sebb, a legfinomabb módon, minden erőszak 
és sértés nélkül viszszük az ismeretek anya-
gát — játékkal, mely tudvalevő, hogy a gyer-
meki lélek éltető eleme. 

Az olvasás-tanítás leglényegesebb fokozata 
a hangoknak szavakká kapcsolása s viszont a 
szavaknak hangokra bontása, mily könnyen 
fogatható föl a jelek segítségével! Igen, mert 
minden egyes hang a kezekkel nagyszerű 
módon érzékeltethető és szemléltethető lévén, 
a gyermeki szellemet, értelmet, a leghelyesebb 
úton a legszebben foglalhatjuk le magunknak 
s így a szellem fejlődésére — nem juthatván 
utunkba oly könnyen akadály - munkánknak 
biztosabb, sikeresebb hatása van. 

Az olvasás kezdeténél is jó szolgálatot tesznek 
a jelek, mert a betűknek kezekkel való egvenkinti 
jelzése által, megóvják a gyermekeket a sietéstől, 
melyre kezdetben oly nagy hajlandóságuk van 
és a helyett szemléltetve, a legbiztosabb úton 
fejlesztik a helyes olvasáshoz az értelmet. 
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De nem folytatom. A gyakorlati próba 
értékét iigy sem tudnám hűen visszaadni. 
Befejezésül csak azt említem föl, hogy 40 
kezdő növendékem közül (itt októberben kez-
dődik a tanítás) 38 részesült abban a szép 
karácsonyi ajándékban a phonomimika által, 
hogy az irás és olvasás nehézségeit könnyedén 
leküzdötte. 

(Szeged-Kőrösér.) Mucsy József. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A A bácsbodroghvármegyei közs. tanító-

egyesületnek Titelen tartott XXVIII. évi 
rendes közgyűlésén — f . évi julius 5.-én — 
Molnár Ferencz elnök következőképen emlé-
kezett meg Péterfy Sándorról: „A hálás vissza-
emlékezés szavaival emelem ki a tanítóság 
patriarchális alakjának, a tanítóárvák atyjá-
nak. Péterfy Sándornak, mult évi közgyűlésün-
kön való megjelenését. Bizonyára visszaemlé-
kezik a mt. közgyűlés ama jelenetre, mely le-
kötötte lelkünket a megtisztelő mozzanatra, 
a ki előtt meghajolva majdnem szótlanul állot-
tunk sorfalat s követtük minden lépését sze-
retettel, ragaszkodással. Ezen kedves találkozás 
óta egy év telt el, és azóta? 0 Fölségének 
kegyességéből és a magyar törvényhozás 
áldozatkészségéből „a mi házunk", a Tanítók 
Házának jövője biztosítva van. (Az épületek 
létesítése biztosítva van, de a föntartásuk még 
nincs! Szerk.) Ez a nem várt gyors eredmény 
nagyban Péterfynek érdeme, kinek szelleme 
sohase nyugszik, hanem mint valami delejes 
atom folyton mozog, folyton dolgozik. Az ő 
ideálja szétterjedő hatásának eredménye, hogy 
Kolozsvárott is egy Tanítók Háza a megvaló-
sulás stádiumába jut és hogy tanító-intemá-
tusok keletkeznek: Munkácson, Temesváron, 
Egerben, Nagyváradon, Trencsénben. Azt 
hiszem, hogy a n. t. közgyűlés egyhangúlag 
járul ahhoz, hogy ennek a tiszta szívembernek 
sürgönyileg fejezzük ki tiszteletünket, soha 
meg nem ingó ragaszkodásunkat. Kérem a 
következő sürgönynek elfogadását: „Nagys. 
Péterfy Sándor úrnak, kir. tanácsos Budapesten 
Ovoda-utcza 4. Bács-Bodroghvármegye közs. 
tanítóinak közgyűlése a legőszintébb tisztelet-
érzetétől áthatya üdvözli Nagyságodat és jelenti 
ki soha meg nem ingó ragaszkodását." A M. 
T. 0. Bizottságának működésére a következő 
vonatkozást találjuk az elnöki előterjesztésben: 
„Megnyugvással és a szebb jövőbe vetett 
bizalommal emelhetjük ki m. t. közgyűlés a 
lefolyt évben a népoktatás jelentősebb kérdé-
seiben elért s részben elérendő eredményeket 
is. így : Az iskolai intézményeknek reformá-
lása: a szakfelügyelet kiterjesztése; a tanítói 

egyesületi élet fejlesztése; az áll. isk. gondnok-
ságoknak szervezete; a tanítóképzés korszerű 
reformja; a nyugdíjtörvénynek küszöbön álló 
reviziója és a közeljövő programmjába vett 
népoktatási törvény revidiálásának kérdése : 
mind hatalmas lépéssel segítik elő a magyar 
nemzeti közoktatást. Tudjuk, hogy ezen kér-
dések legtöbbjének mozgató ereje a 31. T. O. 
Bizottságának kezébe van letéve. Ezen nagy 

! munkát teljesítő testület iránt hálánknak kifeje-
zést adandó, kérem a m. t. közgyűlést, hogy a 
következő sürgönyt küldjük illetékes helyére: 
„Tekintetes Lakits Vendel úrnak Budapesten, 
Szentkirályi-utcza 47. szám. A Bács-Bodrogh-
vármegye tanítóegyesületének közgyűlése üd-
vözletét küldi és biztosítja az Orsz. Bizottságot 
állandó ragaszkodásáról." Az elnöki előterjesz-
téseket magáévá teszi s a táviratokat üléséből 
fölterjeszteni határozza." A kivonat hiteléül: 
Molnár Ferencz, egyesületi elnök." (Megjegy-
zés néikül közöljük ezt a jegyzőkönyvi kivo-
natot, mely mintha már julius elején csattanós 
választ adott volna az augusztusi és szeptem-
beri okvetetlenkedésekre, a melyek még most 
is folynak az „Orsz. Biz. hivatalos közlönyében" 
és e lap egyik hűséges fegyvertársában. Egyéb-
iránt, hozzánk beérkezett több száz levél bizony-
ságot tesz a felől, hogy a vidéki tanítóság 
nagyon jól tudja, hogy mit tartson e támadások 
felől. A magyar tanítóságot — hála az Égnek! — 

' ma már nem lehet — bolondítani! Szerk.) 

X A sárréti tanítóegyesület Füzesgyar-
maton tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
elnök jelentésében megemlékezett a jelenleg 
nyugalomban levő Papp Lajos füzesgyarmati 
lelkész-tanítóról, mint az egyesület egyik 
alapító-tagjáról s 21 évig hü tisztviselőjéről. 
Ezen érdemekért az egyesület Papp Lajost 
dísztagjává választotta; megemlékezett továbbá 
Mészáros Lajos szeghalmi tanító 50-éves és 
Szabó István kőrösladányi tanító 40-éves taní-
tói jubileumáról, melyet a buzgó tanítók tisz-
teletére hálás tanítványaik s a lelkes tanügy-
barátok a mult évben rendeztek. Láng Her-
mina óvónő foglalkozott jelenlévő növendékeivel. 
Nagy János füzesgyarmati tanító pedig gya-
korlati tanítást tartott a magyar nyelvtan 
köréből. Vörös Zsigmond füzesgyarmati lelkész-
tanító „A szeretet a nevelés szolgálatában" 
cz. tanulságos értekezését olvasta föl. Lázár 
Gergely füzesgyarmati tanító pedig „A szőllő-
telepítésről" tartott előadást. Horváth Mihály 
vésztői tanító „Az óvoda mennyiben van 
hasznára a további oktatásnak ?" czímü pálya-
díjnyertes művét s Bereczky József egyesületi 
jegyző a biráló-bizottság bírálatát olvasta föl. 
Az egyesület a Magy. Tanítók Orsz. Bizottsá-
gába való belépését elhatározta. 
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Ós/>i séta. 
(Az én falum tája. — A nép. — Édesapám. — 

Takács bácsi. — A tanítói pálya.) 

Mikor az őszi szél először sivít végig a 
tájon, hideg ajkakkal végigcsókolván a her-
vadó mezei virágokat és sejtelmes hangon 
halálról, elmúlásról suttog sugár növésű páfrán-
nak, mélabús szemű katánvirágnak: akkor az 
én lelkem is hosszú útra készül és elszáll 
kanyargó Tiszán, szőke Dunán keresztül, el a 
kis Koppány völgyébe, a hol gyermekéveim 
tündérkora telt, s a hol minden zeg-zug édes 
emlékeket idéz föl az én multakon merengő 
lelkemben. 

A Koppány völgye ilyenkor, tudom, meg-
tisztult a szeptemberi légben szálló ökör-
nyáltól s a letarolt mezőkön, a folyó meredek 
partján kivirítottak az őszi virágok, melyek 
sárga, kék, halványpiros szemekkel olyan 
esdőleg nézegetnek föl az őszi verőfényen át 
kéklő égre. 

Oly mélabús szine van ilyenkor a vidék-
nek ! Csak a falu alatt elterülő széles hosszú 
völgy mutat reményszint, szép bársony-
takaróhoz hasonló buja kaszálóival, melyeken 
sarjukaszálás óta araszos fű nőtt. 

Végignézek azon a gyönyörű hosszú sávon 
és belétemetem tekintetemet üde zöldjébe, 
líajtoa i t t -ot t mozgó fehér pontok vannak, 
sűrűen egymás mellett. Kövér ökör- és tehén-
csorda az, mely a fölszabadult réten kedvére 
legelészik. Néha egy-egy szilajabb tinó meg-
megvadul s neki vágtat keresztül a csádi 
patakon, a szakcsi réteknek s ilyenkor csordás 
és bojtárja alig birják visszaterelni társai közé. 

„Hó, Csillag! hó, Csákó!" Kiabálásuk messze 
hallatszik az elnémult völgyben, mely most 
már nem a pacsirta és a fülemile bű-bájos 
dalára figyel, hanem a sárga szinben pompázó, 
átelleni sűrűnek halk zúgására és a csádi 
malom csöndes dübörgésére hallgat. 

Nagy a csönd ilyenkor az egész vidéken. 
A vezér-tinó kolompja messze hallatszik a 

mozdulatlan őszi légben, s ha szellő támad 
néha, egy-egy szomorú dalnak töredékeit hozza 
magával onnan a kertek felől, melyek ott az 
én falum alatt terülnek el szép sorban egymás 
mellet s leszolgálnak egészen a csöndesen 
folydogáló Koppány partjáig. Valami költői 
hangulatu legényke dalol mély bensőséggel. 

Tisztán csengenek ki a panaszos szavak a 
bánatos melódiából: 

Tisza partján egy szomorú fűzfa, 
Az alatt van hat szürke paripa; 
Mind a hatnak piros kantárszára, 
A gazdájuk elveszett csatába' 

Oly jól illik ez a dal ahhoz a fönséges 
költeményhez, a mely annak a bús őszi tájnak 
a hallgatásában megnyilatkozik. Tölcsért for-
málok a kezemből s a füleimhez illesztem; 
el ne röppenjen semmi belőle . . . . A legény 
tovább dalol: 

Kis angyalom kötött bokrétája 
Három napig állott a pohárba'. 
Kis angyalom, minek is kötötted V 
Úgy is tudod : nem leszek a tied. 

Gyönyörű dallam kiséri ezeket a megható 
szavakat s e dallamban magyar rithmus, 
magyar gondolat, magyar panasz, magyar fáj-
dalom. Nem tudok megindultságomon ural-
kodni ; szent meghatottsággal hallgatom kép-
zeletben a régi ismerős dallamot, mert úgy 
érzem, mintha most is ott hangzanék a 
Koppány hallgatag völgyében s órákig lebegne 
a természet ravatala fölött 

Nincs már semmi a vidéken, az ősz mindent 
letarolt, a nép mindent betakarított, csak néhány 
őszi virág szerénykedik félve, az út mentén, 
s egy-egy madár suhan a levegőben a fejem 
fölött. Nincs már semmi, csak dal és némaság. 
Es mérhetetlen költészet abban a némaságban. 

Mikor így őszszel elkalandoz a lelkem oda 
a koppányvölgyi ligetek közé, eszembe jutnak 
ifjúságom kedves emlékei s a többek között 
az is, hogy egyszer ilyenkor, a hogy ez a 
mélabús költészet betöltötte a vidéket, ki-
mentünk az édesapámmal, búcsúzni a ter-
mészettől. Bejártuk a lombját hullató erdőt, 
kopár legelőföldet, gyérvirágú tarlót, s oly jól-
esett szivünknek, mikor mégtelt ezzel a bús-
fájdalmas hangulattal. 

Az ősz volt a mi kedves évszakunk A 
tavasz, f'eslő zöldjével, a nyár dús tenyé-
szetével örömre hangolt, de őszszel jólesett 
a fájdalom. Szegény jó apám oly sok szép-
séget födözött föl a természet haldoklásában 
s úgy fejtegette ő az ősz szépségeit, mint egy 
esztétikus magyaráz valamely szép költeményt 

Azért tartom én az őszt a természet leg-
szebb költeményének, mert legjobban meg-
értem. Az édesapám magyarázta meg. Akkor 
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is. hogy bejártuk a búsuló határt : a multak 
emlékeit idézgette föl, mert, mint mondá, az 
őszi természet arra int, hogy emlékezzünk. En 
csak hallgattam szavait; elfogott a némaság. 

— Itt, a hol most járunk, húsz évvel ez-
előtt madárdalos erdő zöldéit. Most már mező-
föld mindenütt. Még tíz évvel ezelőtt is állt 
itt néhány fa, hírmondónak, rajta megszállt 
őszszel a délre költözködő darusereg. Most 
már nincs hire sem az egykor diszes erdőnek. 
Kivágták az erdőt, fölmérték és fölosztották 
a földet. Igv több hasznot nyújt, de több 
kárt is tett az erkölcsökben. Mikor itt vadon 
erdő zöldéit, jobbak voltak, mert keveset 
kivántak az emberek. 

Kiértünk a dombtetőre. A túlsó völgyből 
egy toronynak a keresztje bukkant föl előttünk. 
Az érte'nyi templom tornyának a keresztje volt 
az. Éppen egy régi, odvas cserfához értünk. 

— Álljunk itt meg, mondta az édesapám, 
itt e mellett a sárguló, korhatag vén fa mellett, 
a hol az értényi templom keresztje kibukkan 
a domb mögől. Itt szoktam elbúcsúzni Takács 
bácsitól, Értény község elhunyt tanítójától, ha 
olykor fölkereste ifjú kartársát, és látogatás 
után elkísértem a szent öreget hazafelé. 
Kedves nekem ez a hely, ez a fa, mely any-
nyiszor látta őt, a nép javára munkálkodó 
tanítót. Nevét egykor bevéstem e fa kérgébe, 
vájjon megvan-e még? 

Megnéztük. Még olvasható volt a forradás. 
Igénytelen szivek egyszerű emléke. 

Tovább mentünk, azon az uton, mely Értény 
felé vezet. Körülöttünk, a halmos mezőkön 
szántogatták a földeket. Mindenki köszönt, a 
ki mellett elmentünk, becsülettudóan. 

— Szerencsés jó napot kivánok. 
Fogadtuk a köszöntést barátságosan, sőt-

egyik-másik szántóval szóba is álltunk, s édes 
apám a népre fordította a beszédet. 

— Fiam, jegyezd meg: a nép nagy, nemes 
és minden jóra hajlandó. Érdemes a népért 
fáradni, izzadni és feláldozni egy munkás 
életet. Takács bácsi ezt tette s azért örökké 
méltó lesz a megemlékezésre. Nem mindenki 
képes erre, csak az, a kinek olyan nagy szive 
van, mint neki volt. A ki Jellasicsnak az 
ország szivébe vonuló seregéből elmaradt 
halott katonát csak úgy és oly meghatóan 
búcsúztatta el, akár a saját honfitársát. Nem 
az ellenséget, hanem a hazájától, övéitől el-
szakadt, megtévedt gyönge embert látta a 
halottban s mikor a koporsója fölött rázen-
dítette az éneket: 

Jaj ! M borul koporsómra, 
Ki ejt sűrű könyeket ? 
Távol hazám határitól 
Ki sirat meg engemet ? 

sírt az elhagyott koporsót körülálló nép-
sokaság. Siratta a saját ellenségét. Volt, a ki 
reáborult a dísztelen koporsóra. Micsoda drága 
könyek voltak azok. melyeket az a nép sírt! 
A megbocsátás zálogai . . . . Van-e olyan drága 
kincs, mely fölérne azoknak a drága könvek-
nek az értékével, a miket Takács bácsi csalt 
ki a szemekből ? Mindig e's mindenütt 
nevelte a 'népet: az iskolában, a hol minta-
szerűen tanított; a templomban, a hol nem 
hivalkodva, hanem őszinte buzgósággal énekelt; 
saját házánál, ha ott bizalommal fölkeresték 
s a nyilvánosság előtt, ha ott megfordult 
tiszteletet gerjesztő megjelenésévél 

Önkéntelenül egy, elevensövénynyel 
bekerített kert felé tartottunk. A kertben 
néhány, lombját hullató akácz és szomorú 
füz. középütt kereszt. Az értényi temető-kert 
volt az, mely a domboldalon terült el. Be-
mentünk a kertbe, a hol minden kis halom 
egv-egy letűnt világot, elröppent életet födött. 
A nagy kereszt felé tartottunk. 

— Valahol itt fekszik Takács bácsi, mondta 
az édesapám. Jó itt neki. a hivei közt. a 
kiket nevelt, a kiket szeretett s a kik viszont 
szerették. Odalent, abban a földalatti társa-
dalomban bizonyosan föltalálta eszményét. 
Ott békések, jók az emberek mind. Idefönt, 
nem De vájjon emlékeznek-e reá még 
élő egykori hivei ? • • • • Az emberek oly köny-
nyen felejtenek 

Egy régi, korhadt sírkeresztnél álltunk meg. 
A kereszt egyszerű ácsmunka és kidölőfélben 
volt. Édesapám leszúrta botját a kereszt 

; mellett. 
— Ez az ő keresztje. 
Olvastuk a sírföliratot, mely vésővel volt 

durván a keresztre róva: Tákáts Mártony 
Értényi Mester 1856. 

De mi ez ? A kereszten friss, mezei virá-
gokból font koszorú függ s néhány félig 
hervadt őszi rózsa van a bedőlt sírhalomra 
vetve. Ki tette oda azt a koszorút ? Ki hintett 
a vén tanítónak sírjára friss virágokat ? . . . . 
Nincs neki senkije az élők között, sem gyer-
meke, sem rokona; ki virágozta föl a sírt ? . . . 
Hát nem veszett ki a kegyelet az egykori 
mester iránt? . . . Íme, kinyíltak azok a virágok, 
a melyeket ő három évtizeddel ezelőtt ül-
tetett a szivekbe s illatukat az őszi szél viszi 
szét a temető-kertben, viszi messze, messze . . . 

Jó ideig álltunk ott a félig beroskadt sír-
halom mellett. Gondolkoztunk a tanítói foar-
lalkozás, a tanítói hivatás fölött. Nem hálátlan 
pálya a tanítói pálya, nem! 

Az est leszállt e közben. A nap, már jó 
ideje, hogy letűnt a bedeghi halmok mögött, 
halvány pirosságot hagyva az égen. A műn-
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kasok hazatértek, a dal elhangzott a mezőkön. 
Helyette megkondult a szántói harang, mely 
onnan a hegy mögül oly haza-hivogatólag 
hangzott felénk. A szomszéd községek lia-o o 
rangjai is megszólaltak-s hangjuk összeesengve 
a némaságban, fönséges harmóniában emel-O O 
kedett az ég felé. 

Hazaindultunk, de előbb búcsuzóul meg-
csókoltuk a korhadt kereszten függő koszorút, 
az emlékezetnek és hálának e kedves zálogát. 
Letéptem a sírról egy hervadó katalin-virágot, 
néhány fűszálat, észrevétlenül a zsebembe 
rejtettem s míg az édesapámmal némán 
tovább mentünk, ki a temetőből, emlékezem: 
ifjú szivemben magas érzelmek támadtak, 
fogadalmat tettem és suttogva, de hatá-
rozottan mondtam magamban: tanító lessek. 

(Pápa.) Köveskuti (Kutnyánxzky) Jenő. 

A 48-as honvédekről. 
Egy félszázadnál több idő választ el bennün-

ket az 1848-iki dicső napoktól, a mikor 
minden fegyverbíró ember feltámadt hazájának 
és szabadságának védelmére. Azóta nagyon 
sokan elhaltak a csatákban, vagy más módon 
el nem pusztult hősök közül, de még ma is 
ezrekre megy a megmaradtak száma. 

Ezeknek a megmaradt hősöknek akar igaz-
ságot szolgáltatni a magyar kormány azzal a 
lélekemelő és honszerelemtől égő rendelettel, 
melyet „a 48-as honvédek állami ellátása" 
tárgyában nem régen kiadott, kijelentvén, 
hogy „nemcsak indokolt és méltányos, hanem 
okvetlenül szükséges is, hogy mindazok, kik 
1848/49-ben mint honvédek a hazáért életüket 
koczkára tették, nyugdíjban részesüljenek." 

Sőt gondoskodik a volt honvédek özvegyei-
ről i s . . . 

Ezt a rendeletet óhajtom itt ismertetni 
röviden. 

De hát miért éppen itt ? — kérdhetné valaki. 
Azért itt, mert sokan lehetnek még — sőt 

vannak is — a néptanítók közül olyanok, a 
kik osztoztak a 48-iki szabadságharcz küzdel-
meiben és dicsőségében, a kiknek tudomására 
nem jutott ez a rendelet. 

Es a néptanítók legközvetlenebb barátai és 
tanácsadói, valóságos áldása lévén a népnek, 
bizonyára nem késnek felhívni erre a rende-
letre a nép között élő öreg honvédek és 
özvegyeik figyelmét. 

Tegyék is. Nemes munkát végeznek. Mert 
szegény embereken segítenek; olyanokon, a 
kik azt megérdemlik. 

Nem sok ugyan az a nyugdíj, a mihez így 
segítik a régi hősöket, de a segítség minden-
kor jólesik azoknak. 

A ki 1848/49-ben honvéd volt és fedhetet-
len életű: joga van a honvéd-nyugdíjhoz, vala-
mint joguk van azoknak a fedhetlen életű 
honvéd-özvegyeknek, a kik 1849-ik év végéig 
mentek férjhez s férjüket ennek haláláig el 
nem hagyták és azután férjhez nem mentek. 

Ezek a körülmények a volt honvédekre 
igazolhatók az 1848/49-ik évekből eredő olyan 
okmánynyal, melyből a honvédi minőség ki-
tűnik. Ilyenek p. o.: a honvédi, vagy tiszti 
kinevezési okmány, útlevél, szabadságlevél; az 
osztrák katonai hatóságtól kiadott olyan igazol-
vány, a melyből kitűnik, hogy a fegyverletétel 
után az osztrák katonasághoz besoroztattak, 
vagy a szolgálatra alkalmatlannak találtattak, 
valamint a honvédegyesületek által kiadott 
igazolvány. 

A szabadságharczban való részvétel igazolható 
két olyan bajtárssal, a ki vele együtt szolgált 
s már nyugdíjazva van, illetőleg honvéd volta 
kétségbe nem vonatik. 

Fedhetetlen előéletű az, a ki olyan bűntény 
miatt, mely hivatalvesztést von maga után, 
elítélve nem volt. vagy vizsgálat alatt nem áll. 
Erről városban a polgármestertől, községekben 
a főszolgabírótól veendő ki az erkölcsi bizonyít-
vány. Az életkor születési anyakönyvi kivonat-
tal igazolandó. 

Az özvegy azt tartozik igazolni, hogy férje 
honvéd-nyugdíjban részesült, vagy ehhez joga 
lett volna. A férj elhunyta és a házasságra-
lépés ideje anyakönyvi kivonattal, — a férje 
haláláig együttélése és özvegyi állapota váro-
sokban a polgármester, községekben a főszolga-
bíró bizonyítványával igazolható. 

A nyugdíj iránti folyamodvány városokban 
a polgármesternél, községekben a főszolga-
biróságnál nyújtandó be. És úgy a kérvény, 
valamint minden melléklete bélyegmentes. 

Ha a folyamodni kivánó akár aggkora, akár 
más ok miatt a kérvényt megírni s az ahhoz 
szükséges okiratokat beszerezni nem tudja, 
jelentkezzék városban a polgármesternél, köz-
ségben a főszolgabírónál: itt jegyzőkönyvbe 
veszik kérelmét és hivatalból beszerzik a 
szükséges okiratokat is. 

Az évi nyugdíj-járandóság a következő: 
tábornoknak 4000 K.. ezredesnek 960 K., 

alezredesnek 816 K., őrnagynak 720 K.. száza-
dosnak 624 K., főhadnagynak 552 K., hadnagy-
nak 504 K., őrmesternek 144 K., tizedesnek 
96 K.. közvitéznek 72 K. 

A tiszti özvegyek a férjeik részére rangjuk 
után megállapított évi nyugdíjnak a felerészét, 
az altisztek és közvitézek özvegyei a férjeiket 
megilletett egész nyugdíjat kapják. 

A világtalan altisztek és közvitézek az őket 
megillető nyugdíjon fölül évi 36 korona pót-
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nyugdíjban részesíttetnek. És a világtalanság 
tiszti orvosi bizonyítványnyal igazolandó . . . 

Grondóskodik a rendelet a volt honvédek 
eltemetéséről is, oly módon, hogy a törzs-
tisztek után 80 K., tiszt után 50 K., altiszt 
és közvitéz után 30 K. temetési járulékot adat 
annak, a ki a temetéstől számított 3 hónap 
alatt igazolja, hogy az elhunyt nyugdíjas 
honvéd vagyontalanul halt el s ő temettette el 
s ő maga is vagyontalan. Ezek a körülmények 
is hatósági bizonyítványnyal igazolandók... 

Ezek röviden azok a főbb rendelkezések, a 
melyek a ministerelnök által 1901. évi julius 
11-ikén 3000. sz. a kiadott rendeletben foglal-
tatnak. 

Keressük fel azért községeinkben a régi 
honvédeket s mondjuk meg nekik, hogy életük 
alkonyuló napját bearanyozza egy kis fény-
sugár a szabadságharcz dicsőségéből s meg-
enyhíti hátralevő napjaikat. És mutassuk meg 
nekik a nyugdíjhoz juthatás útját! 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek.) 
A kir. tanfelügyelők látogatásait szabályozó 

1896. évi 71.311. és 1898. évi 12.029.'szá-
mok alatt, valamint a tanévek elején kiadott 
körrendeleteimben nyomtékosan hangsúlyoztam, 
hogy a népoktatási törvény végrehajtásának 
legteljesebb biztosítékát a szakszerű, állandó, 
éber és belterjes iskolalátogatásban találom 
és ennek folytán a kir. tanfelügyelő urak 
eredményes munkásságának súlypontját a minél 
sűrűbb és behatóbb iskolalátogatásra helyezem. 

Ehhez képest oda törekedtem, hogy a tan-
felügyelők részére költségvetésileg előirányzott 
utiátalányok összege évről-évre a lehetőséghez 
képest emeltessék, hogy ez által az 1876. évi 
XXVIII. t.-cz. 5. g-ának ama rendelkezése, 
mely szerint a kir. tanfelügyelő avagy helyet-
tese köteles minden népiskolát évenkint 
legalább egyszer meglátogatni, megvalósítható 
legyen. — Ugyan e czél érdekében szaporí-
tottam a kir. tanfelügyelőségek személyzeti 
létszámát is, hogv az iskolalátogatás törvényes 
mérvben való teljesítésének mindkét akadályát 
megszüntessem. 

Ez idő szerint, midőn a kir. tanfelügyelői 
utiátalányok tetemes emelésével, az utazások 
fedezeti nehézségei elháríttatnak, megköve-
telem, hogy a kir. tanfelügyelőség a törvény 
fennebb idézett szakaszában foglalt rendelkezést 
foganatosítsa, vagyis hogv a felügyeletére 
bizott minden iskolát évenkint legalább 
egyszer meglátogasson. Az iskolalátogatások 

végrehajtásában azon követelményeknek kell 
előtérbe lépniök, hogy azok a népiskolai élet 
valóságos vezető és irányító tényezőivé vál-
janak és a mily mértékben behatóbbakká 
lesznek, oly mértékben az irodai fölösleges 
munka apasztására kell vezetniök. 

Ezen föladatokat az iskolalátogatásokkal a 
tanfelügyelőség csak úgy érheti el, ha látoga-
tása egyrészt az iskola anyagi és szellemi 
ügyeire egyaránt kiterjed, a fönforgó hiányok 
orvoslására nézve pedig a helyszinén és oly 
módon teszi meg a szükséges összes intéz-
kedéseket, hogy azok végrehajtásáért az iskolai 
helyihatóság minden közbeeső Írásbeli intéz-
kedés mellőzésével a következő iskolalátogatás 
alkalmával felelősségre vonható legyen. Az 
ilyen közvetlen kelyszini eljárás még azért is 
szükséges, mert ez, a legfontosabb eseteket 
kivéve, az Írásbeli intézkedéseket lígyszólva 
teljesen fölöslegessé teszi. 

Éz okból az 1896. évi 71.311. sz. alatt 
kelt rendelettel kiadott iskolalátogatási Jegv-o OJ 
zékeket hatályon kívül helyezve, ezennel elren-
delem, hogy jövőben a kir. tanfelügyelők, 
segédtanfelügyelők és iskolalátogatás végzésé-
vel rendeletileg megbízott tollnokok minden 
esetben a helyszinén, az iskolalátogatás alkal-
mával az ezúttal megküldött Jegyzőkönyvet 
vegyék föl; a tapasztalatokhoz képest a szük-
séges intézkedéseket úgy a községi elöljáróság, 
mint az iskolai helyi hatóságoknál nyombán 
tegyék meg, és a tanfelügyelőség részéről a 
helyszinén tett összes intézkedések tudomásul 
vételének igazolása czéljából a Jegyzőkönyvet 
az iskolaszéki, illetve a gondnoksági elnök, 
esetleg iskolaszéki vagy gondnoksági tag, és 
a községi biró-, esetleg az elöljáróság valamely 
tagja minden esetben irja alá. 

Ezen eljárás fölöslegessé tesz minden írás-
beli külön intézkedést, csupán az szükséges, 
hogy a tanfelügyelőség a jegyzőkönyvben fog-
lalt .intézkedéseinek foganatosítását alkalom-
adtán számon kérje. E végből az előző iskola-
látogatásról fölvett jegyzőkönyv az újabb 
iskolalátogatásnál kéznél legyen. Ha az iskola-
látogatónak az iskola külső ügyeit illetőleg 
intézkednie nem kell, és e végből a jegyző-
könyvnek a gondnokság, illetve iskolaszék és 
községi elöljáróság részéről való aláírása nem 
szükséges, az esetben az iskolalátogató a tanító-
testülettel az iskolalátogatás alkalmával az 
iskola beléletében tapasztaltakról tartson érte-
kezletet, — a tanítókat a szükséges utasítá-
sokkal lássa el, az értekezletről szabályszerű 
jegyzőkönyvet vetessen föl és az utazási nap-
lóhoz ezen jegyzőkönyvet csatolja. 

Felső nép- és polgári iskoláknál teljesített 
iskolalátogatásokról az 1900. évi augusztus 
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hó 9-én 40.863. sz. alat t kel t rendele t utolsó 
p o n t j a é r te lmében a lá togatás befejeztével a 
tanfelügyelő elnöklete alat t t a r t o t t tantes tüle t i 
módszeres ér tekezlet ről fölvett jegyzőkönyvek 
szintén az utazási elszámolási naplóhoz csa-
tolandók. 

Az ut iá ta lányok elszámolására nézve az 1898. 
évi 12.029. sz. a la t t kelt rende le temmel meg-
á l lapí to t t pon toza toka t az 1902. évi j a n u á r hó 
1-től kezdődő hatálylyal a következőkben 
m ó d o s í t o m : 

a ) A VI . és V l I - i k fizetési osztá lyokban 
levő kir. tanfe lügyelők mérsékel t nap id í jkén t 
(10) tíz koroná t számí tha tnak föl. 

b) A Vl - ik és V l I - i k fizetési osz tá lyban levő 
kir. tanfe lügyelők vasú ton való utazásaik alkal-
mával I-sŐ (első) osztályú m e n e t j e g y árá t 
számí tha tnak . 

c) A vasút i ál lomással bíró községekben 
te l jes í te t t iskolalátogatásnál nem ki lométerpénz, 
hanem csak vasút i díj számítható út iköltségül . 

d) Minden i sko la lá toga tó a vasúti ál lomá-
sokról az illető községbe, a mely a vasút i 
á l lomáshoz ta r toz ik a be- és k imenete lnél , 
akár t ovább utazik onnét , a k á r nem, szabály-
szerű bérkocsidí ja t a helyi d í j szabás szerint 
számí tha t föl, és péd ig a kir. t an fe lügye lők 
ké t foga tú , a to l lnokok egyfoga tú bérkocsi t . 

Az ér in te t t 1898. é v i ' 1 2 . 0 2 9 . szám a la t t 
kel t rendeletnek egyéb, az utazási hitel igénybe-
vételére és a n n a k mérvére , az utazási elszá-
molási napló összeállítására, az iskolalátogatási 
jegyzékek, illetve jegyzőkönyvek föl ter jesz tésére 
vonatkozó intézkedései é rvényben m a r a d n a k . 

Ez a lkalommal is hangsúlyozom, hogy a 
mennyiben az összes iskolák meglá toga tásán 
felül némely iskoláknál többször i lá togatás 
szüksége merülne föl, és ennek folytán a kir. 
tanfelügyelőség a részére nyú j to t t u t iá ta lány-
összeg kere tén t ú l te l jesí tene i skola lá togatá-
sokat, az ily utazások költségei csak azon 
esetben fognak, — a mennyiben a törvény-
hozás a szükséges fedezete t rendelkezésemre 
bocsá tandja — megtér í t te tn i , h a a rendelke-
zésükre bocsá to t t hi te l k imerü l t ének idejé-
ben való bejelentésével a további u tazások 
tel jesí tésére előzetesen ú j a b b h i te l t ké rnek és 
erre ismét engedély t is nyer tek . 

Budapes ten , 1901. évi szeptember hó 18-án. 

Wlassics Gyula. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V , 

fölvétetett községben 190 év hó 
. „ „ népiskola .... n a íeilegu -—- ---,—— meg-
• Kisdedovoaa 

látogatása alkalmából. 
I. Az iskola-épületnek (tanteremnek, tanító-lakásnak 

es melléképületeknek) mi a hiánya ? 

II. 1. A tantermek fölszerelésében (bútorzatban és 
taneszközökben) van-e hiány ? 

2. Az iparos-tanoncziskolának van-e külön rajzterme 
ós el van-e látva kellő fölszereléssel és rajzmintákkal? 

III. aj A folyó tanévre összeírt mindennapi és 
ismétlő-tankötelesek, iparos és kereskedő-tanulók közül 
mennyi nem jár egyáltalán iskolába ? 

bj Az 1898. évi 2365. eln. sz. alatt elrendelt föl-
vételi, továbbá előmeneteli és mulasztási rendtartási 
naplók pontosan vezettetnek-e ? 

cj Az iskolai mulasztások után a folyó tanévben 
mennyi bírságpénz folyt be ? kor. fill. 

őj A törvény által kötelezett szorgalomidő {legalább 
8, illetve 9 hónap) a mindennapi és ismétlő-iskolában 
be van-e tartva ? 

IV. Hány növendéknek nincs meg a legszükségesebb 
tankönyve és íróeszköze ? 

V. Mi az iskola tannyelve ? 
VI. Minő tanítási eredményt tapasztalt a kir. tanfel-

ügyelő ez alkalommal: aj a mindennapi iskolában ? 
az I. osztályban ? 
a II. osztályban ? 
a III. osztályban ? 
a IV. osztályban ? 
az V. osztályban ? 
a VI. osztályban ? 
Altalános tanítási eredmény? 
A nem-magyar tannyelvű iskolában minő az 1879. 

évi XVIII. t.-cz.-ben rendelt magyar nyelvtanítás 
sikere általában ? 

Megtanulnak-e a gyermekek magyarul beszélni ? 
Ha nincs kellő eredmény, mi ennek az oka ? 
bj A gazdasági (általános) ismétlő-iskolában, iparos, 

kereskedő-tanoncziskolában minő a tanítási eredmény ? 
1. a gazdasági tárgyak gyakorlati oktatásában ? 
2. a közismereti tárgyak oktatásában ? 
3. a rajzolásban ? 
4. a gazdaság gyakorlati tanítására szolgáló terü-

letnél minő hiányok észleltettek ? 
5. A tanítónak van-e elméleti és gyakorlati gaz-

ígi készültsége ? 
6. Hány ismétlő növendéknek nincs olvasókönyve ? 
7. Van-e az iskolának iíjusági és tanítói szak-

könyvtára ? Ha igen, hány kötet könyvből állanak ? 
Rendszeresen kezeltettek-e ? 

VII. Az iskola fűtése, tisztogatása, jókarban tar-
tása felől van-e kellően gondoskodva ? Általában az 
iskola anyagi ügyei megfelelően vannak-e gondozva? 

VIII. Á tanító (tanítók) képesítettsége, nyelv-
ismerete, tanítási és nevelési eljárása, buzgalma; 
társadalmi életére, hazafias magatartására vonatkozó 
megfigyelések eredménye ? 

IX. Nem használ-e a tanító iskolájában hatóságilag 
nem engedélyezett, vagy éppen államellenes és ki-
tiltott tankönyvet, füzeteket, tanszereket? 

X. A tanító pontosan megkapja-e illetményeit? 
600 * , 

Mennyi az államsegély a tanító ^ korona tizete-
sének kiegészítésére? korona; óvötödös pót-
lékra ? korona. 

XI. A helyi iskolai hatóság (iskolaszék, gondnok-
ság), érdeklődik-e megfelelően az iskola ügyei iránt ? 
Az iparhatóság az igazolatlan mulasztások megbünte-
téseiben szabályszerűen és pontosan eljár-e ? 

XII. Mik a teendők általában, hogy a község 
népoktatásügye a törvény kívánalmainak megfelelő 
legyen ? Nevezetesen, szükséges-e új tanítói állomás 
szervezése és új tanterem fölállítása? 

Mi módon és mikor lehetne ezeket (p. o. községi 
iskolai alapvagyon fölhasználásával) megvalósítani ? 

Az előző iskolalátogatás alkalmával tapasztalt 
hiányok orvosoltattak-e és ha nem, mi ennek az oka ? 
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XIII. Minő intézkedéseket tett a tanfelügyelő most 
teljesített iskolalátogatása alkalmával a községnél, 
avagy a hitközségnél? 

a) az iskolaépület, tanító-lakás és az iskolai fel-
szerelés hiányainak orvoslása czéljából? 

hj a rendes iskolázás, a szorgalomidő megtartása, 
az iskolamulasztások birságolása, a rendtartási naplók 
pontos vezetése, tankönyvek beszerzése körül ? 

c) általában: (új iskola állítása, gazdasági ismétlő-
iskola szervezése iránt)? 

A fentebbi XIII. pontban jelzett, a kir. tanfel-
ügyelő által tett intézkedéseknek tudomásul vételét 
igazolja : 

Kelt mint fent. 

küzségi bíró. iskolaszéki elnök. 

kir. tanfelügyelő. 

Jegyzet. Ezen iskolalátogatási jegyzőkönyvben fog-
laltak iránt később tett intézkedések ügyszámai: 
a közigazgatási bizottság részéről; 
a tanfelügyelőség részéről: 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyi lvánította : gr. Károlyi 

Lajosnak a ki a Nagy-Surány közs.-hez tar-
tozó Anna-major pusztán közel 7000 kor. 
költséggel ú j iskolát létesített és a tanítói 
fizetést biztosította; gróf Teleky Tibornak, a 
ki a pomázi áll. el. isk. czéljaira 4000 korona 
értékű és Luppa Péternek, ki ugyanezen 
iskola czéljaira 2000 korona értékű telket 
adományozott. 

Kinevezte: Vigy István, Horváth László, 
Gyomoréi Miksa és Dénes Margit oki. tanító-
kat, ill. tanítónőt a zalalövői áll. el. népisk.-
hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Cseh Károly 
oki. tanítót a szerb-ittebei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Novothny Jenő oki. tanítót a 
komlósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Stumpf 
Mária oki. tanítónőt a sándorfalvi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Gross Ida oki. tanítónőt 
a martonfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Lunyacsek János oki. tanítót a csőszteleki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Budaházy József és 
Tar Klementina oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
pető-szinyei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Kálmán István gyergyószentmiklósi 
áll. segély, közs. polg. isk. tanítót ugyanezen 
isk.-hoz a X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá s egy-
szersmind az igazgatói teendőkkel megbízta; 
Wéber István, Szandhauzer Miklós és Tíéthy 
Sarolta oki. tanítókat, ill. tanítónőt a bocsári 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; 
Schermann Berta oki. óvónőt a kabolya-polyánai 
áll. óvodához; Lulcáes Juha oki. tanítónőt a 
gizellafalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Viláyhy István oki. tanítót a pürkereczi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Tomeskó Stefánia 
oki. polg. isk. tanítónőt az eperjesi áll. tanítónő-

képző-intézethez s.-tanítónővé a XI. fiz. oszt. 
3. fokozatába ; Bencsurik Margit oki. tanítónőt a 
zay-ugróczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kuckó József oki. tanítót a szepes-szombati 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Institorisz Mária 
oki. tanítónőt a rimaszombati áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Bernát Ádám oki. tanítót 
a kisfaludi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Vexler István oki. tanítót a nagy-kozári áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Marozsán György 
oki. tanítót az ősi-i áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá ; Bágyi Ernő oki. tanítót a magyar-
csesztvei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Sárosi 
János oki. tanítót a berthóti áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Haller János oki. tanítót a czakó-
házai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bizmger 
Gáspár és Léhoczky Sándor oki. tanítókat a 
jázova-hodicsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká. 

Áthelyezte: Bacskó Gyula kisfaludi áll. el. 
isk. tanítót a bilkei áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Stegena Andor bilkei áll. el. isk. 
tanítót a bakabányai áll. el.isk.-hoz jelen 
minőségében; Biczkó Mihály kovásznai áll. el. 
isk. tanítót a kelemenfalvi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Jékly Irén prakfalvi áll. 
el. isk. tanítónőt a nagy-rőczei áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében.; Borna Anna szentjánosi 
áll. el. isk. tanítónőt a jázova-hodicsi áll. el. isk.-
hoz ; Sebesztha Emilia keresztesi áll. el. isk. 
tanítónőt a szigetujfalusi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Borhyné-Kozáry Ilona sziget-
ujfalusi áll. el isk. tanítónőt a tököli áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Osváth Albert 
marosszentkirályi és Dabóczi János remete-
szegi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Megerősítette: Bacsányi József iglói áll. 
polg. isk. igazgató-tanítót igazgatói minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Piánk Károly 
csomaközi munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 420 koronát ; Lelkes Imre geletneki 
munkaképtelen róm. kath. tanító részére évi 
580 koronát; Chipara János gurarói munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 280 ko-
ronát ; Péterfy Károly holtmarosi ev. ref. 
munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 260 
koronát; Polák Kálmán László-telep pusztai 
munkaképtelen róm. kath. tanító részére évi 
300 koronát; Márk Zevedei besenyői munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 340 ko-
ronát ; özv. Fürthné-Czeizler Leonóra érsek-
újvári munkaképtelen izr. tanítónő részére évi 
1040 koronát; Demeter Sámuel magyarói ev. 
ref. munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 
940 koronát; Weninger Ignácz somfalvi róm. 
kath. el. isk. tanító részére évi 560 koronát; 
Timkó Károly felső-sebesi munkaképtelen róm. 
kath. tanító részére évi 500 koronát; Milla 

\ Márton apatini közs. el. isk. tanító részére évi 
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900 koronát; Lantja János simontelki gör. 
kel. el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 
440 koronát: Munka István szempczi munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 680 
koronát: Dobrovolszky Kázmér istvánvölgyi 
munkaképtelen róm. kath. tanító részére évi 
460 koronát; Stinákovits Mátyás alsó-felső-
illmitzi róm. kath. tanító részére évi 960 ko-
ronát: id. Szélig Ferencz bajai munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 1220 koronát; 
Stoffné-Csia Irén aszódi munkaképtelen róm. 
kath. tanítónő részére évi 440 koronát; Mészáros 
Lajos nagy-rábéi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 1000 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Florek János 
ánácskői munkaképtelen r. k. tanítónak 800 K.-t. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Félix Flóris habovkai róm. kath. volt tanító 
özv., szül. Jarab Zsuzsannának és két kiskorú 
árvájának együtt évi 466 korona 66 fillért; 
néhai Danilla György hagymádfalvai nyug. 
tanító Etelka és György nevű kiskorú árvái 
részére együtt évi 200 koronát; néhai Nagy 
György válaszuti ev. ref. el. isk. nyug. volt 
tanító özv., szül. Balázs Sára részére évi 300 
koronát; néhai Sima János lagnói nyug. volt 
gör. szert. kath. tanító özv., szül. Kopcsák 
Anna részére évi 300 koronát: néhai Patiu 
Miklós cserneki gör. kath. el. isk. volt tanító 
özv., szül. Poptelekán Mária és 3 kiskorú árvája 
részére együtt évi 525 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néh. Lukács János volt békési 
róm. kath. tanító Erzsébet nevü árvájának a 
kecskemétibe; néh. Hacker János baranya-hidasi 
volt ág. hitv. ev. tanító Alfréd nevü árvájának 
a kecskemétibe, Ernő nevü árvájának pedig 
a hódmezővásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Eperjes. Állami, községi s a törvényes kellé-
keknek megfelelő felekezeti elemi iskolákban 
a tanulók fölvételét (beírását) a megfelelő 
rendtartás értelmében a tanítótestület eszközli. 
Ha az eperjesi orth. izr. iskolaszék a tanító-
testület kizárásával eszközli a most folyó 
beírásokat, ez ellen a tanítótestület első sorban 
az iskolaszéknél („helyi iskolai bizottmánynál") 
— keressen orvoslást s ha ez nem használ, a 
kir. tanf. segítségét kérjék. Mégis tűrhetetlen 
állapot az, hogy a tanítótestület tekintélyét 
ennyire kisebbítsék. — R. G. Az izr. nép-
iskolák szabályzata az V—VI. osztályban heti 
30—33 órát említ. Önöknél talán a többletért 
külön díjat biztosítottak a díjlevélben. — 
L. R. A Magyar Tanítók Naptárát nem 
nálunk, hanem az Athenaeum kiadóhivatalában 

(Budapest, VII., Kerepesi-út 54. sz.) kell 
megrendelni; ára bérmentes küldéssel 1 K. 
Jól teszi, ha kartársai közt terjeszti, mert 
hiszen tudvalevőleg ennek a naptárnak minden 
egyes példánya 10 fillért jövedelmez az Eötvös-
alap, illetőleg tanítók tanuló fiai ösztöndíj-
alapja javára. Ha t. kartársaink fölkarolnák 
ezt az ő számukra szerkesztett s az ő ügyeikkel 
foglalkozó naptárt, ebből is szép jövedelme 
lehetne az Eötvös-alapnak. Sokra mehetnénk 
összetartással és egyetértéssel! — 40. Az 
összes magyarországi tanítók névjegyzékét ez 
idő szerint még sehol sem szerezheti meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az állami tisztviselők kongresszusa 

f. hó 22.-én Vörös László volt államtitkár 
elnöklete alatt az ügyhöz és az állam tisztvise-
lőihez méltó módon ment végbe. ^ kongresz-
szus egyhangúlag elfogadta a központi bizottság 
memorandumát s azt f. hó 23.-án, küldött-
ségileg át is nyújtotta a ministerelnöknek és 
a pénzügyministernek. Általában az a nézet, 
hogy a memorandumban foglalt kívánságok 
teljesíthetők s hogy azok elől a kormán / sem 
fog elzárkózni. A kongresszus kimondotta, 
hogy az állami tanítókat is befogadja az 
akczióba. Tudvalevő dolog — mi már régen 
megírtuk — hogy a közoktatásügyi minister 
az állami tanítóknak a XI. fiz. osztályba való 
besorozását készíti elő. Ennek a tárgyalásához 
már a pénzügvminister is hozzájárult s így 
alapos kilátás van arra, hogy az állami tanítók 
anyagi helyzete már a közel jövőben lényegesen 
javulni fog. 

— Világ folyása. Az orosz czár francia-
országi látogatása volt a m. hét legfontosabb 
eseménye. A czár folyó hó 18.-án délelőtt 
érkezett Dunkerquebe, a honnan rövid tartóz-
kodás után Compiégnebe utazott. Loubet elnök 
első találkozása a czárral a tengeren ment 
végbe; a czár is, a czárné is nagy szívességgel 
fogadta a franczia köztársaság elnökét, a ki 
üdvözlésükre sietett. Dunkerqueben a czár 
tiszteletére villásreggelit adott Loubet elnök, a 
melyen elhangzottak ez első pohárköszöntők. 
Loubet elnök kiemelte, hogy a czár ez újabb 
látogatása elsősorban a franczia hadseregnek 
és haditengerészetnek szól; ez utóbbit tegnap 
bemutatták a czámak, a ki, úgy mondják, el 
volt ragadtatva a franczia hadihajóktól, s 
különösen a tenger alatt járó hajók kötötték 
le figyelmét. A franczia hadsereget folyó hó 19. 
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és 20.-án a nagy záróhadgyakorlatokon mu-
tatták be a czámak, a ki láthatta, hogy a 
franczia hadsereg kitűnően van kiképezve, 
elég erős arra, hogy bármikor nyomatékkal 
sikra szálljon a franczia-orosz szövetség érde-
kében, s hogy nincs igazuk azoknak, a kik a 
franczia haderő dezorganizácziójáról beszélnek, 
csak azért, hogy az oroszok bizalmát megin-
gassák. A czár kisérő ministerei és tábornokai 
meggyőződhettek tehát személyesen a franczia 
szárazföldi és tengeri haderő erősségéről. 
Loubet köszöntőjében beszélt Oroszország és 
Franeziaország viszonyáról ; azt mondotta, 
hogy a két országot közös szimpátiák fűzik 
egymáshoz. E szerint a franczia-orosz szö-
vetség változatlanul fönnáll, sőt napról-napra 
erősebb lesz. A czár nem beszélt a szövet-
ségről annyi melegséggel, mint Loubet elnök; 
csak azt hangoztatta, hogy örül, hogy eljö-
hetett Francziaországba, a barátságos és szövet-
séges nemzfet közé. Nagy megelégedéssel szólt 
azonban a hajórajról, a melyet Dunkerqueben 
látott. F. hó 19.-én Yitry-les-Reims várában, 
a tiszteletére adott reggelin, az orosz czár 
poharát ürítette a „derék franczia hadseregre, 
dicsőségére ós virágzására" — „szívesen látom 
benne — mondotta — hatalmas támaszát a 
méltányosság elveinek, a melyeken a közrend, 
a béke és a népek java nyugszik." Ugyan-
csak f. hó 19.-én Reimsben, a franczia királyok 
hajdani koronázó városában a polgármester, a 
községtanács, a szenátorok és képviselők, a 
prefektus és a megye többi hatóságai az orosz 
és franczia zászlókkal pazarul diszített város-
háza dísztermében fogadták a czárt, a czámét 
és Loubet elnököt. A polgármester bemutatta 
a czári párnak a községtanácsot és a lakosság 
jókívánságait tolmácsolta. „Reims lakossága 
— mondotta egyebek között — hálával van 
eltelve a hágai konferenczia szerzője iránt, a 
ki letette a világbéke alapkövét." A polgár-
mester azután megmutatta a fölségeknek a 
reimsi könyvtár legnevezetesebb könyveit, köz-
tük egy szláv nyelven írt evangéliumot, a 
melyet a lotaringiai biboros ajándékozott a 
könyvtárnak. Az evangelium két kötetből áll, 
a melyek közül az első a XI., a második a 
XIV. századból való. A monda szerint a 
franczia királyok a fölkenés alkalmával ennek 
az evangéliumnak első kötetére tették le eskü-
jöket. A polgármester megmutatott továbbá 
egy 1049-ből való kéziratot, a mely I. Henrik 
királynak Anna orosz herczegnővel Reimsben 
történt egybekeléséről szól. Itt megjegyezte a 
polgármester, hogy ez volt az első orosz-
franczia szövetség. — Igen, jegyezte meg a 
czár mosolyogva, a szövetség visszanyúlik a 
XI. századba. A polgármester azután megkérte 

a czárt, hogy ízlelje meg a reimsi iparnak két 
leghíresebb termékét, a pezsgőt és a kétszer-
sültet. A czári pár szivesen teljesítette a polgár-
mester kérését. Mikor a czár a polgármesterrel 

! kocczintott, azt mondta: — Reims városának 
virágzására ürítem poharamat. Azután a székes-
egyház megtekintése következett. Harangzugás 
között ért a menet a székesegyház elé, a 
melyen az orosz császári lobogó lengett. A 
főbejáratnál Langenieux biboros a papságtól 
körülvéve üdvözölte a czári párt. Mikor a föl-
ségek a templomba léptek, az orgona harsona-
kisérettel diadalmi indulót játszott. A biboros 
megmutatta a vendégeknek a hires reimsi só-
tartót, továbbá a keresztfáról való relikviákat 
és Krisztus koronájának egy tövisét. A czári 
pár nagy érdeklődéssel nézte ezeket a tárgya-
kat. A székesegyház kincseinek megtekintése 
után a biboros átadott a czári párnak egy 
albumot a templom belsejéről fölvett fény-
képekkel. A czári pár azután elbúcsúzott a 
bíborostól és az orosz himnusz hangjainál el-
hagyta a templomot s kihajtatott a pálya-
udvarra. Mikor a czár a pályaudvaron észre-
vette Bruyere tábornokot, odament hozzá és 
nagy elismeréssel nyilatkozott a csapatok kitűnő 
magatartásáról, a melyet visszamenet alkalma 
volt megcsodálni. Este 6 órakor a föfeégek 
Loubet elnökkel az ágyuk dörgése között, az 
orosz és a franczia himnusz hangjainál vissza-
mentek Compiégnebe. A czár f. hó 21.-én 
résztvett Bethenyben a nagy csapatszemlén, s 
miként a hadgyakorlaton, úgy ezen a parádén 
is nagyon meg volt elégedve a franczia had-
sereggel. A szemle után villásreggeli volt, 
melyen köszöntőt mondott ismét Loubet is, 
a czár is. Loubet elnök megemlékezett a 
franczia-orosz szövetség megalapítóiról, majd 
a szövetség fejlődéséről és mai erősségéről 
beszélt s végül kijelentette, hogy „a mai nap 
újabb megszentelése a nagy műnek." Miklós 
czár is hosszasabban szólt a kettős szövetség-
ről. Hangoztatta, hogy ez a szövetség napról-
napra erősödik, értékes elemeként az egész 
emberiség békéjének, mert a szövetséges álla-
mok a legbékésebb szándékoktól vannak át-
hatva. Nagy volt a lelkesedés mind a két 
köszöntő után. A czári pár Bethenyből vissza-
ment Compiégnebe és délután már elutazott 
Francziaországból a nélkül, hogy Párisba 
elment volna. Az orosz czár francziaországi 
látogatásának „üzleti" oldala is van, a meny-
nyiben összefüggésben áll egy nagy orosz 
kölcsön fölvételével: Oroszország egy milliárd, 
(ezer millió) kölcsönt vesz föl Francziaország-
ban vasúti czélokra. — A délafrikai háború 
foly tovább a búrok bámulatos kitartásával. 
F. hó 15.-én telt le az a határidő, a meddig 
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Kitchener angol fővezér proklamácziója értel-
mében a búroknak meg kellett volna magukat 
adniok. Csakhogy a búr vezérek mind elutasí-
tólag válaszoltak az angol fővezér fölhívására 
s folytatják a hősi küzdelmet. Most az angolok 
úgy bánnak el a búrokkal, mint „lázadókkal", 
ámde a búrok megint fölülkerekednek és több 
helyen máris támadólag léptek föl. Az angol 
betörők velők szemben tehetetlenek. Sőt ango-
lok két, illetőleg három nagy vereségéről is 
érkeztek hírek. Maga a fővezér jelenti „sajná-
lattal", hogy egy földerítő csapat Transzvál 
déli részében „a búrok csapdájába esett." 
A búrok az angolok összes ágyúit elvették. 
A Fokföldön meg French tábornokot verték 
meg a búrok. Botha búr fővezér transzváli 
sikerei után most Natálba készül. A londoni 
hadügyministerium aggódva, Európa pedig 
reménykedve várja a további híreket. Botha 
győzelmesen nyomul előre mindenfelé s a 
helyzet az angolokra nézve ismét válságossá lett. 

— A magyarság megerősítése. Wlassics 
minister az új iskolai év kezdetén az ország 
különböző pontjain ismét kétszáz állami isko-
lát nyitott meg. Programmjához hiven a 
minister különösen a határszéleket gondozza, 
hogy az ott lakó maroknyi magyarságot meg-
mentse az eloláhosodástól. Nemrég a nagy-
sinki magyar iskolásfiuk tanításáról gondos-
kodott, most meg a tömösi szoros végén, a 
Románia határán fekvő Predeálon nyitott 
állami elemi iskolát. Eddigelé Predeálon a 
magyar közigazgatási és vasúti tisztviselők, 
szolgák és munkások nagyon érezték a magyar 
oktatás hiányát. A szolgák és munkások 
között akadtak nagy számmal olyanok, a kik 
csak azért, hogy gyermekeik egész éven át a 
hegyeken és erdőkben el ne vaduljanak, a 
román iskolába küldték őket, a hol azonban 
teljesen eloláhosodtak. A tisztviselők pedig kis 
fizetésük jelentékeny részének föláldozásával 
gyermekeiket városba küldték iskolába. E tűr-
hetetlen állapoton segített most a kultusz-
minister Lukács pénzügyminister segítségével. 
A kultuszminister korlátolt költségvetése mel-
lett csak a pénzügyminister támogatásával 
lehetett e kényes nemzetiségi helyen az állami 
iskolához méltó épületet építeni és a magyar 
tisztviselők gyermekeinek oktatásáról kellően 
gondoskodni. Ki kell emelnünk továbbá a 
torontálmegyei Zsombolya község államosítását 
is, mely önként a maga jószántából kérte az 
állami iskolát s jelentős áldozatot hozott, hogy 
a magyarság eszméjének terjesztését az állami 
iskolára bízhassa. 

— A hol az orosz czár lakott. Compiégne 
franczia városka, melyben az orosz czár és 
felesége francziaországi tartózkodásuk alatt 

laktak, I. Napoleon feleségének, Mária Lujza 
osztrák főherczegnőnek volt kedvelt lakóhelye. 
Az amúgy is nagyszerű kastélyt és parkot a 
franczia kormány valóban fejedelmi fénynyel 
alakíttatta át, hogy méltó legyen a köztársa-
sás előkelő vendégeihez. A czárné számára O _ O 
Mária Antoinette és Mária Lujza egykori lak-
osztályát rendezték be, a czár pedig I. Napoleon 
termeiben lakik. A kastély Compiégne városka 
végén van s környezete nem valami elragadó. 
Főhomlokzata azonban a nagyszerű parkra 
nyilik. I. Napoleon lakosztályába hatalmas 
lépcső vezet, erről pedig műremekekkel meg-
rakott oszlopcsarnok nyilik. E csarnok leg-
nagyobb díszei a hasonlíthatlanul szép gobe-
linek. Legérdekesebb I. Napoleon hálóterme, 
mely a czámak is hálótermül szolgál. Vala-
mikor XV. Lajosnak volt a dolgozó-szobája. 
Bútorai az első császárság korából való 
mahagoni-darabok. Az ágy ugyanaz, melyet 
I. Napoleon is használt. A terem tele van a 
legelső franczia mesterek képeivel és freskóival. 
A czámé hálószobája sokkal nagyobb, mint a 
czáré s bútorzata szintén az első császárság 
korából való, kivéve az. ágyat, melyet III. 
Napoleon csináltatott Eugénia számára. Az ágy 
rengeteg darab. A mellette levő boudoir tele 
van a japáni iparművészet remekeivel. Termé-
szetes, hogy ezekhez a termekhez még számos 
más terem sorakozik, melyek szintén fejedelmi 
fénynyel vannak berendezve. 

— A helyesírás az iskolában. Az országos 
közoktatási tanács állandó bizottsága folyó hó 
18.-án tartotta dr. Beöthy Zsolt elnöklésével 
az új iskolai évben első ülését, a melyen foly-
tatta a magyar helyesírás szabályainak tár-
gyalását. Napirenden volt az idegen szavak 
helyesírása: az a kérdés, a melyben legnehezeb-
ben egyeztethetők össze a vélemények és leg-
ingadozóbb a gyakorlat. Az állandó bizottság 
határozatai lényegökben véve a következők: 
1. Magyaros kiejtés szerint keh írni azokat 
az idegen szavakat: a) a melyek a nép nyelvé-
ben is meghonosodtak (például eklézsia, prédi-
káczió, márczius, kánikula, kolera, dikczió, 
filloxera stb.) és b) a melyek az irodalomban 
közhasználatban vannak (például akadémia, 
próza, klasszikus, frázis, muzeum, reakczió, 
delegáczió, kvóta, fizika, filozófia, stb.); ez 
utóbbiak közül a teljesen magyaros írástól 
csak azoknál térünk el, a melyekben ch vagy 
x van; ezt a két idegen betűt megtartjuk 
például technikus, monarchia, anarchista, expe-
diczió, stb., c) a melyek nem latin vagy görög 
betűvel író népek nyelvéből valók (például 
czár, számum, khán, sejk, kalifa stb.). 2. Az 
idegen írásmód szerint ír juk: a) az idegen 
fogalmak, intézmények, szokások stb. neveit 
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(például renaissance, cercle, cinquecento, higlilife, 
lady, déjeuner, fin de siécle, stb.); bj a tudo-
mányos és egyél) nem közkeletű műszavakat 
(például praetor, quaestor, circulus vitiosus, 
adagio, fortissimo, stb.). A 2. a) és b) pontba 
tartozó görög szavakat latinosan írjuk, de a 
e betű helyébe, mikor k-nak ejtjük, k-t 
teszünk (például archon. palestra stb.). 3. Az 
idegen tulajdonnevek írásánál a latin betűkkel 
író népek tulajdonneveit meghagyjuk változat-
lanul, egyéb népekét a kiejtés szerint írjuk le. 
A görög nevek közül azokat, a melyek a 
római irodalomból kerültek hozzánk, latinosan 
írjuk; de a tudományos irodalomban meg-
tartóik az eredeti formát. A görög nevek és a 
latin betűs nyelvek nevei közül is magyarosan 
írjuk azokat, a melyeknek magyaros kiejtése 
a közhasználatban megállapodott. 

— Egan Ede, az úgynevezett rutén akczió 
nagyérdemű és nagytevékenységű kormány-
biztosa, f. hó 20.-án váratlanul meghalt. Várat-
lan és korai halálának oka egy lőseb a halán-
tékán. Akkor, midőn e sorokat írjuk, még nem 
állapították meg határozottan, hogy a kormány-
biztos öngyilkosságot követett-e el, vagy pedig 
inkább sajnálatos báleset áldozata-e? 

A Népnevelők Lapja 37. számának 
egyik czikkében a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának szept. 8.-án tartott 
igazgató-tanácsi üléséről űgy emlékszik meg, 
hogy az „szűkebb körű" ülés volt, mert 
„többen nem valának meghiva." Az elnök úr 
megbízásából az igazgató-tanácsülést én hívtam 
egybe s minden tagnak küldöttem meghivót. 
Annak föltevése, hogy nem volt minden arra 
jogosult meghiva, sértő reám nézve, mert hisz 
akkor kötelességmulasztással vádol. Különben 
is az elnökséget is meggyanúsítja, mintha az 
„szűkebb körű" gyűlést tarthatna s mintha 
kijátszani akart volna egyeseket. Ezt a gyanú-
sítást a magam részéről határozottan vissza-
utasítom. Ugyanezeket az Orsz. Biz. hivatalos 
közlönyének: a Népnevelők Lapjának is bekül-
döttem, az azonban nem tartotta érdemesnek 
ezt közölni, sőt még válaszra sem méltatott, 
miért is, ha kissé késve is, e lapok hasábjain 
vagyok kénytelen a gyanúsításra felelni, llajós 
Mihály, az Orsz. Biz. titkára." (Mindenesetre 
különös, hogy az Orsz. Biz „hivatalos" köz-
lönye ugyanezen Orsz. Biz. titkárának rékti-
fikáló közleményét — nem adja ki! Szerk.) 

— A Tanítók Háza szappanja örvendetes 
módon terjed ; a lelkes vidéki tanítóság ország-
szerte fölkarolta, hogy ezen a réven is 
gyarapítsa az Eötvös-alap jövedelmeit, melye-
ket a most létesített fiók-intemátus (mely 
nélkül mintegy 60 folyamodó rekedt volna ki 
a Tanítók Házából) szintén nagyon igénybe 

vett. A tanítók javára jövedelmező szappan 
kitűnő minőségét általában dicsérik s a meg-
rendelések nagy mennyiségben érkeznek be a 
központi raktárhoz. Erre az örvendetes körül-
ményre való tekintettel a központi raktár a 
vidéki nagyobb városokban bizományosokat szer-
zett, a kiknél a vidéki kisebb kereskedők keve-
sebb költséggel szerezhetik be szükségletöket. 

— Rövid hirek. Értesítés. „A magyar nyelv 
tanítása vegyes ajkú iskolákban" czímü vezér-
könyvem 11-ik kötete már megjelent. Tiszte-
lettel tudatom az első kötet megrendelőivel, 
hogy a második kötetet is hasonló föltételek 
mellett nálam rendelhetik meg. Az állami és 
más vegyes ajkú iskoláknál működő tanító 
urakat kérem, hogy müvemet az iskolák 
könyvtárai részére megrendelni szíveskedjenek. 
Nagyvárad, 1901. évi szeptember hó 20.-án. 
Tisztelettel Gramma Döme, Biharvármegye 
kir. segédtanfelügyelője. — Gyűlések. Az 
udvarhelymegyei tanítóegyesület XXVII-ik ren-
des közgyűlését 1901. évi szeptember hó 25. 
és 26-ik napjain Parajdon tartja. A veszprém-
vidéki róm. kath. tanítókör ezen évi őszi 
körgyülését okt. 10.-én tartja Veszprémben. 
A tagok fölkéretnek, hogy a Gondviselés-
intézet s a kör tagsági díjait, úgy a hátralé-
kokat ezen a gyűlésen lefizessék. Az elnökség. 
A barsvármegyei általános tanítóegyesület 
1901. évi rendes közgyűlését október 15.-én 
tartja Léván, az állami tanítóképző-intézetben. 
A fejérmegyei tanítótestület 1901 szeptember 
lió 25. és 26.-án Bicskén, az új városház nagy-
termében tartja XXVI1. évi közgyűlését. — 
Igló város és környékén lakó tisztelt kartárs 
urakat ezennel értesítem, hogy a Tanítók 
Háza gyufáját Rosenthal Vilmos kereskedése 
árusítja. Lővy Mór. 

— Halálozás. Schmidt Károly polg. isk. 
tanító Nagy-Kanizsán f. hó 15.-én, életének 
55-ik, tanítói működésének 26-ik évében hosz-
szas szenvedés után elhunyt. Áldás emlékére! 

— Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a ., Tanítók Háza szap-
panját !" 

Tartalom : Tanfelügyelői iskolalátogatás. II. — Mi 
kell nekünk, „szabad", vagy „kötelező" egyesülés'? 
Láng Mihály. — A tanítói fizetések kiszolgáltatása. 
Gramma Döme.— A tanítóegyesületi „fölolvasások.'-

Nagy László. — Tapasztalatom a phonomimikáról. 
Miicsy József. — Hivatalos rész. — Szünóra: Őszi 
séta. Köveskuti (Kutnyánszky) Jenő. — A 48-as 
honvédekről. K. Nagy Sándor. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A mátyás fa lv i (Zólyom mellett) evang. iskolánál 

szervezett második rendes tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 720 korona készpénz és 
'20 köbméter fa. Lakpénz czímén 240 korona. Köte-
lessége I—III. oszt. tanítása. Az állás rögtön elfog-
lalandó. Kellőleg fölszerelt folyamodványok szept. 
21-ig a zólyomi evang. egyház elnökségéhez külden-
dők. Dr. Huszágh, felügyelő. Blatniezky, lelkész. 

(1046—III—3) 
Az alsóörsi (Zalam.) ref. kántortanítóságra folyó 

október I. határidővel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : lakáson és kerten kívül 800 kor., melyből 
252 kor. államsegély, a többi természetbeli és föld-
jövedelem. Kötelesség : I—VI. osztály tanítása, kán-
tori teendők s lelkész akadályoztatása esetén s a 
kanonikus órákban isteni tisztelet végzése. Szűcs 
József, lelkész. (1691—II—2) 

Baz in szab. kir. város községi iskolaszéke a hat 
osztályú községi népiskolájánál lemondás követ-
keztében üresedésbe került tanítói állásra — 1901. 
évi szeptember hó 30-ig terjedő záros határidővel — 
ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : 1000 korona 
fizetés és 200 korona lakbér-átalány. Jelentkezőknek 
a tanítói képesítésen kívül a német és tót nyelvben 
való jártasságot is okmányilag ki kell mutatni. 
A zenében jártas jelentkező előnyben részesül. 
A megválasztott egy év sikeres működése után fog 
véglegesíttetni. A változó rendszer szerint jelenleg 
róm. kath. tanító választatik. A.z állás azonnal 
elfoglalandó. A kellően fölszerelt folyamodások 
fönti határnapig alulírotthoz küldendők. Bazin, 1901. 
évi szeptember hó 9-én. Lovag Meissl Ferencz, 
iskolaszéki elnök. (1697—II - 2) 

A gyulafa lva l Gáborfürész-telepi nyilv. jellegű 
osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra, 
mely évi 1000 korona készpénzfizetés, valamint szabad 
lakás, fűtés és világítás élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben részesül oly 
ev. ref. vallású, nős, oki. tanító, kinek neje, szintén 
oki. tanítónő lévén, az iskolába járó leánytanulókat 
kézimunkára, valamint serdültebb leányokat a polgári 
leányiskolában előirt tantárgyakban oktatni képes ; 
ez esetben a megválasztott tanító fizetése megfelelően 
emeltetni fog. Ajánlatok bizonyítvány-másolatokkal 
fölszerelve, f. évi október hó 15-ig az „Erdélyi 
erdőipar-részvénytársasághoz" Kovászna-pályaudvar 
intézendők. (1716 —TIT-2) 

Az apatini 4 osztályú, községi, polgári leány-
iskolánál évi 1400 kor. fizetéssel, 200 kor. lakbérrel 
és 50 kor. kertilletménynyel javadalmazott rendes 
tanítónői állásra pályázatot nyitunk, melyre a nyel-
vészeti szakcsoportból képesített polgári iskolai 
tanítónők pályázhatnak. Ha ezen állásra a helyben 
működő tanítónők egyike lenne előléptetve, úgy 
pályázatot hirdetünk évi 800 kor. fizetéssel, 150 kor. 
lakbérrel és 50 kor. kertilletménynyel egybekötött 
segédtanítónői állásra. Ez utóbbinak elnyeréseért a 
művészeti szakcsoportból képesített polg. isk. tanító-
nők folyamodhatnak, de ilyenek hiányában ezen 
állás elemi iskolai tanítónővel is betöltetik. Kellően 
fölszerelt kérvények október l-ig a községi iskola-
szék elnökségéhez küldendők, később érkezők figyel-
men kívül maradnak. Apatin, 1901 szeptember Iü-én, 
Aman Bálint, iskolaszéki elnök. Scháft'er Jakab, 
iskolaszéki jegyző. (1707 -111—2) 

Pályázat osztálytanítói állásra a kl impai (Sopron-
megye) r. k. horvát-magyar nyelvű népiskolánál. 
Javadalmazás: 800 kor. készpénz, bútorozott szoba s 
fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Kötelesség: egy 
osztálynak önálló vezetése. Tanítónők is pályázhat-
nak. Kérvények f. é. szeptember végéig az iskola-
széki elnökhöz küldendők. (1ÖS6—II—2) 

Tanítói (nevelői) állást keres Muhoray Sándor 
s.-tanító. Jászberény, VI. ker. (1505—VI 4) 

A dricthomai ágost. hitv. evang. iskolához ok-
leveles tauító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: 
államsegélylyel 800 korona, lakás és kert. Tannyelv : 
tót. Az állás azonnal elfoglalható. Folyamodványok 
Krizsan Zsigmond főesperes-lelkészhez Trencsénbe 
küldendőit. (1706—II—2) 

A békési izr. hitközségnél október l-re egy 
magyar, német és héber nyelven kellő tanítási 
jártassággal bíró tanítói állás megüresedett, a melynek 
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés 
1000 korona és külön 100 korona lakbérilletmény és 
a mennyiben a megválasztott feladatát képezi a 
helybeli főgymnasiumban és polgári leányiskolában 
a vallás-tanítást is ellátni, ezért külön feljogosíttatik, 
hogy minden egyes tanulótól a helybelitől 4 koronát, 
vidékitől 6 koronát vallás-tandíj czímén szedhessen. 
A pályázati kérvények alólirotthoz szeptember 20-ig 
nyújtandók be, a választás október 1-én fog meg-
ejtetni, a megválasztott tartozik állását október 5-éig 
elfoglalni. A megválasztott csak az esetben fog egy 
próbaévi működés után állandósíttatni, ha szak-
képzett tanításával kellő eredményt, magaviseletével 
pedig a hitközség tiszteletét kiérdemelte. Békésen, 
1901 augusztus 29-én. Dr. Frey Géza, iskolaszéki 
elnök. Weisz Ármin, hitk. jegyző. (1569—II—2) 

A bényei (Pestm., u. p. Gomba) ág. hitv. ev. 
egyház iskolájának I—III. osztályához tanítót keres. 
Fizetése : egy bútorozott szobából álló lakás és évi 
600 k"i-ona az egyháztól s 200 korona államsegély. 
Jelentkezhetni szept. 30-ig alulírottnál. Riecsánszky 
Endre, lelkész. (1681—II-2) 

A közép-puszta-bogárdi reform, egyház tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 1. Készpénz 
700 korona egy évre, az egyház pénztárából év-
negyeüenkint utólag fizetve. 2. Lélekpénz körülbelül 
50 korona. 3. Tandíj körülbelül 50 korona, 4. Egy 
szobából, konyha, padlásból álló lakás (jövő évre 
a lakás egy szoba s kamrával megbővíttetik). 5. Házi-
kert használata, (melynek ez évi haszonbére) 36 kor. 
6. Temetői széna s szántóföld használata 30 korona. 
7. 6 méter ágfa természetben (értéke) 36 korona, 
összesen 902 korona. A megválasztandó tanító köteles-
sége : 1. Az egyház iskolájában a dunántúli reform, 
egyházkerület által kiadott tanterv szerint a 6 osztály 
vezetése. 2. Hetenkint vasárnap délelőtt istentisztelet 
tartása az egyház által vásárolt ima s predikátiós 
1 önyvből felolvasva s az ének vezetése. 3. Temetés-
nél szolgálat az egyházkerület által megszabott 
stóláért. Pályázhatnak reform, vallású, okleveles taní-
tók. Pályázati kérvények okmányokkal fölszerelve 
tekintetes Keserű Béla egyházgondnok úrhoz, Közép-
Puszta-Bogárdra, posta Dégh (Veszprémmegye) októ-
ber l-re küldendők. Az állás október 15-én elfogla-
landó. A választás három évre történik. (1727—II—2) 

Gégényben (Szabolcsmegye) a református egyház 
második tanítói állomására pályázat hirdettetik, 
mivel a jelenlegi tanító állami iskolához neveztetett 
ki. Javadalma: 800 korona készpénz államsegélyből, 
előzetes havonkinti részletekben; továbbá: lakás, 
tágas udvarral, kerttel. Kötelesség: a két, esetleg 
három első osztály vezetése, szükség esetén, a 
kántor helyettesítése. Ha az ismétlő-iskolát és fa-
iskolát is kezeli, ezekért még 70 korona és egy öl 
kemény tűzifa díjazást kap. Pályázhatnak tanítónők 
és óvónők is. Oklevéllel fölszerelt pályázatok szep-
tember 28-ig, Vas Mihály lelkészhez küldendők. 

(1742—II—2) 
Segédtanító kerestetik a szorgalmi időre 500 kor. 

fizetés mellett. Kántorságban jártasak előnyben 
részesülnek. Határidő október 1„ Pálmonostora, 
(Kun-Félegyháza mellett) róm. kath. iskolaszék. 

(1738-11 2) 



NÉPTANÍTÓK L A P J A . 3 9 . SZÁM. 

A jákó-hodosi községi VI osztályú leányiskolá-
nál megüresedett tanítói állásra pályázati határidő 
október 1. Évi fizetés lakás és kerten kíviil 800 kor. 
évnegyedes részletekben előre fizetve és korpótlék. 
Pályázhatnak az iskolaszékhez beadott okmányokkal 
ev. ref. vallású tanítók és tanítónők. Az iskolaszék. 

(1729-11-2) 
A dudari ref. Ií-od tanítóságra szeptember 29-ig 

pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona, melyből 
400 korona államsegély és egy szobából álló lakás. 
Kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1745—11—2) 
A rábafüzesi ágost. hitv. evang. leányegyház 

rendes tanítót keres. Jövedelem: lakáson és kerten 
kívül készpénzben 274 korona, tandíj és fapénz 
minden tanuló (70—80) után 4 korona, 950 liter 
buza, 950 liter rozs, 20 köbméter puha hasábfa, 
4'2 kat. hold rét-szántó, melyért a gyülekezet kíván-
ságra 300 koronát biztosít. Temetési stóla 80 fillér 
Tannyelv: német-magyar. Pályázni óhajtók fordulja-
nak okmányaikkal október 10-ig alulirotthoz. Evang. 
lelkészi hivatal Vas-Körtvélyesen. (1760—1—1) 

MagasfUlu (Hochstettno, Pozsonymegye, pósta 
helyben) róm. kath. tót tannyelvű népiskolája IV. 
osztályú férfitanítói állására pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 660 korona államsegély; 140 korona 
községtől és 40 korona fára; egy bútorozott szoba 
és faszin. Kötelességei: a IV. vegyes osztályt és 
ismétlősöket tanítani; a gyermekekkel templomba 
és egyéb egyházi szertartásokra eljárni és szükség 
esetében a plébános meghagyására a kántoriakban 
segítkezni. Kívántatik: keresztény életmód; szor-
galom ; oklevél; magyar és tót nyelv ismerete. 
A folyamodványok ft. Gond Ignácz esperes úrhoz, 
Stomfa küldendők és az állás október első felében 
elfoglalandó. (1765 — 1— 1) 

A snmiczai cseh és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 704 korona készpénzfizetés, 96 korona 
értékű tűzifa és tisztességes lakás konyhakerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és 
a nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodások 1901. évi október hó 10-ig a 
kras8ó-szörényvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendők. Pályázhatnak tótul tudók is. 

(1766—1—1) 
A schnellersruhei cseh és magyar tannyelvű 

községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Járandóságai: 728 korona készpénzfizetés, 72 korona 
értékű tűzifa és tisztességes lakás konyhakerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott 
és a nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodások 1901. évi október hó 10-ig 
a krassó-szörényvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendők. Pályázhatnak tótul tudók is. 

(1767—1—1) 
A le tenye i róm. kath. egyik osztálytanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. A megválasztott fizetése : 
évi 720 korona készpénz, lakbér és fapénz czímén évi 
140 korona havi előleges részletekben. Kötelessége: 
az iskolaszék által kijelölt tanteremben tanítani. 
Kellően fölszerelt kérvények alulirotthoz küldendők. 
A megválasztott állomását azonnal tartozik elfog 
lalni. A tanítói fizetéseknek lakbérrel együtt 1000 
koronára való kiegészítése iránt lépések tétettek. 
Laskovits Ferenez, iskolaszéki elnök. Letenye (Zala-
megye). (1768—1—1) 

A mosony-szent-andrási róm. kath. iskolaszék 
egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Jöve-
delme : 800 korona, egy bútorozott szoba és egy öl 
fa. Tannyelv: német. Köteles templomi szolgálatok-
ban is segédkezni. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
október 4-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

(1788 l - l ) 

A fejérvár-csurgói evang. reform, egyházban, 
lemondás folytán megüresedett orgonista-tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : háromszobás lakás, 
egy kis udvarkerttel, pincze, gazdasági épületek ; 
tizenhét méter hasáb-tüzifa, — az egyház pénztárá-
ból egyezer korona évnegyedes részletekben, — a 
község pénztárából negyvenkettő korona ismétlő-
iskolai tandíjképen, — államkincstártól ötödéves 
korpótlék, — halotti stóla: éneklésért egy korona, 
búcsúztatóért kettő, halottak átlag-száma: 25. Éven-
kint kétszer az egyház meszeltet. Tanítani fogja a 
felső három vegyes osztályokat. Okleveles pályázók 
kérvényeiket október hő 10-ig küldjék a ref. esperesi 
hivatalhoz, Litérre, Veszprémmegye, u. p. Hajmáskér. 

(176:>-I—1) 
A 37. számban kihirdetett cs ik-csomortáni pá-

lyázat határideje e hó 30-ig meghosszabbíttatik, s a 
faátalány értéke 48 koronáról 100 koronára helyes-
bíttetik. Csik-Csomortánon, 1901 szeptember 16. 
Antal József, iskolaszéki elnök. (1778—I—1) 

A pálházai (Abaujmegye) ref. hitvall. leányegyház 
kántortanítót keres. Javadalmazása: államsegélylyel 
együtt 800 korona 14 fillér. Okmányolt kérvények 
október 5-ig alulirotthoz küldendők. Rácz Kálmán, 
ref. h.-lelkész. (1780—1—1) 

Az agai (Temesmegye) magyar tannyelvű r. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
400 korona készpénz, 2480 liter buza, fűtési átalány 
24 korona, fuvarátalány 16 korona, alapítványi misék 
után 15 korona, tűzifa 28 méter (tanterem is fű-
tendő), 2 hold kaszáló, 2 szoba, konyha, kamarából 
álló lakás, istálló, kert és 1000 hívő után stóla. 
A kántortanító köteles mindennapi és vasárnapi 
iskolásokat tanítani, templomban a kántori teendőket 
végezni, harangozásról gondoskodni. Folyamodványok 
Agára plébániára czúnzendők október 10-ig. Állás 
október ! 5-ig- elfoglalandó. (1783—11—1) 

Ászárra ágost. hitv. evang. levita-tanító keres-
tetik. Jelentkezés Hófbauer Pál, evang. lelkésznél, 
Bakony- Szombathelyen. (1781—II—1) 

Pusztafö ldvári községi iskolaszék tanyai iskolá-
jához egy tanévre segédtanítót keres. Fizetése: 
8'A hóra 566 kor. 61 fill., beiratási díj 40 fill., és 
egy bútorozott szoba. Kötelessége: hat osztályt 
vezetni és az ágost. hitv. evang. tanulókat a hittanra 
tanítani, a miért csak ág. hitv. evang. vallásúak 
pályázhatnak. Az állás október hó 1-én elfoglalandó. 
Kérvények sürgősen alulirotthoz küldendők. Bolla 
István, községi iskolaszéki elnök. (1762—I—1) 

Pályázat hirdettetik a gát i (Bereg) orgonista-
tanítóságra. Fizetés: minden gazda egy véka tiszta 
buza, ez évben = 33 m. m. Zsellérektől 13—14 m. 
tengeri. Tandíj = 216 kor. 12 öl tűzifa. 16 db jó-
szágra ingyen legelő és makkoltatás. 20 kat. hold 
föld, minden adója és a cséplésen, kaszáláson kívül 
minden munkája az egyházé. Gazdasági ism.-iskolá-
órt 50 kor. Minden gyermek egy csirke vagy 60 fill. 
Korpótlék. Stóla. Tankötelesek száma = 130, erre 
való tekintettel a politikai község a volt tanítót 
évenkint 100—160—200 kor. segélyben részesítette, 
erre esetleg, a leendő is számíthat. A 2-ik iskola 
tavaszszal fölállíttatik, de az e fizetést nem csonkítja. 
Három szoba, konyha, kamarából álló jó lakás és 
kert. Pályázati határidő 1901 október 3. Posta hely-
ben. Kérvények ev. ref. lelkészi hivatalhoz intézendők. 

(1763-1-1) 
A dunaharaszti-i róm. kath. osztálytanítói állo-

másra folyó hó 30-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 800 kor. a község pénztárából, bútorozott 
szoba és egy öl tűzifa. Kötelessége : I. és II-dik osz-
tályt és ismétlősöket tanítani. Mellékjövedelemre 
számíthat. Az okmányok ft. Kraszna János ker. tan-
felügyelőhöz (Pest mellett) czímzendők. 

(1776 - I -1 ) 
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Kókán (PeBtm.) egy magyar ny., róm. kath. tanítói 
állás ideiglenesen egy évre betöltendő. Fizetés: tisz-
tességes lakás, 800 korona készpénz és 64 korona 
fűtési átalány. A pályázatok f. é. szept. 30-ig ftdő 
Trungel János pleb., iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Bútor és útiköltség 
nem adatik. Fizetése az állás elfoglalásától folyósít-
tatik. Ugyanoda egy képesített róm. kath. kántor-
tanító - segéd, ki a kántori teendőket önállóan 
végezni képes, 600 korona évi fizetés s a kántornál 
ellátásra e hó végéig kerestetik. írásbeli megkere-
sés Laukó Ferencz kántortanítóhoz intézendő. 

(1755-1—1) 
Putnokon lakos (Gömörm.), 4 polgári iskolát vég-

zett ifjú ajánlkozik gyakorlat végett kántortanító 
urakhoz kisegítőül, fizetést nem kiván, csak tisztessé-
ges ellátást. Szives megkeresések a putnoki róm. 
kath. iskola főtanítójához kéretnek. (1756- I—1) 

Jóhangű, teljesen képzett kántorsegéd kerestetik. 
Évi fizetése : 420 korona, ágynemű és mosáson kívül. 
A vári misék jövedelme segédtársával közös. Az 
állomás azonnal betöltendő. Szolnok, 1901 szept. 5. 
Medgyesy Géza, róm. kath. kántor. (1679—11—1) 

Klekk községi iskolánál a tanítónői állás lemon-
dás folytán üresedésbe jött. Javadalmazás; szabad 
lakás : két szoba, konyha, kamra és padlás ; 800 kor. 
készpénz és 50 kor. fűtőátalány. Kötelessége az első 
vegyes osztályt és a leányokkal ismétlő-iskolát tar-
tani. Továbbá a mindennapi felső- és az ismétlő-
leányokat kézimunkában oktatni. A pályázókat 
kéretnek fölszerelt kérvényeiket f. évi október hó 
10-ig Klekk községi iskolaszékhez küldeni. Jakschitz 
Ádám, ig.-tanító. (1758 — 11—1) 

Harminczéves, nős, tizennégyévi kántortanítói 
működéssel, olyan állást keres, hol oklevél nélkül 
mint kántor vagy kántortanító működhetne. Kitűnő 
működési bizonyítványokkal rendelkezik. Szives meg-
keresések : kkántortanító Alsó-Almás (Hontm., u. p. 
Bát) intézendők. (1771—1—1) 

Szatmárhegy orgonistakántor - leánytanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 1060 korona, melyből 
900 korona készpénz. Okmányok az ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. " (1772—111—1) 

Zala-bagonyai róm. kath. népiskola III-dik taní-
tói állomására pályázat hirdettetik. Fizetés: 600 kor. 
államsegélyből, melynek megérkeztéig a hitközségtől 
járuló 200 kor.-ból kapja tanító a fizetését; egy 
szoba (ágy, asztal, szék). Kötelem : egy tanteremben 
a mindennapiakat és leányismétlősöket tanítani 
Okleveles tanítónők és tanítók hiteles okmányaikat 
okt. 6-ig terjeszszék be. Fizetés az elfoglalás napjától 
október 15-től folyósíttatik. Az iskolaszék. 

(1774-1—1) 
Vecse fiókközség róm. kath. kántortanítói állás 

betöltendő. Jövedelmei: lakás: szoba, konyha, 
kamra; 6'A kat. hold föld, temető-kaszálási jog; 
8 pozs. mérő rozs és egy buza; 2 öl kemény 
hasábfa; párpénz-átlag 6'40 kor.; tandíj 27'40 kor.; 
államsegély 262 kor.; stóla 4 kor.; tőkekamat 
50"32 kor.; Ferencz József-alapból 47'50; földmunka 
és trágyaérték 1893. évi főbírói összeirás szerint 
182 kor. Tannyelv: magyar. Pályázati határidő okt. 1. 
Oklev. tanítók kérvényeiket főtiszt. Somogy Baka 
Lajos pleb., isksz. elnök úrhoz Veszprém-Nagy-
Szőllősre küldjék. Személyes megjelenés kívántatik, 
állás azonnal elfoglalandó. (1775—1—1) 

A mezölaki ref. másodtanítóságra pályázhatnak 
okleveles férfi- és nőtanítók, vagy jogosult óvónők 
okt. 4 ig. Kötelesség: a 3 alsó elemi vegyes osztály-
nak vezetése. Fizetés: 180 kor. és 620 kor. állam-
segély ; egy szoba a kántorlak udvarán. Férfi a 
kántori teendőkben segíteni tartozik, nőtanító pedig 
a kézimunkát is tanítani köteles. Szabó Mihály, 
lelkész. Mezőlak, Veszprémmegye. (1813-1 — 1) 

Tizenkilencz-éves teljesen árva róm. kath. ifjú 
harmadéves képezdész, egy évi gyakorlattal bír, 
ajánlkozik segédtanító- vagy nevelőül. Czím: „Tanító" 
Keszö lczésen (Pozsonym.). Utolsó pósta Yajka. 

( 1 8 1 2 — 1 - 1 ) 
A jászfénszarui róm. kath. elemi népiskola 

II—III., illetve előléptetés esetén az I. leányosztály 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Mindkét állás 
javadalmazása: a községi közpénztárból havi elő-
leges részletekben fizetendő tOO korona készpénz s 
400 Q-öl kertilletmény s lakbér czímén 100 korona. 
Megjegyeztetik, hogy a II—III. leány osztályra meg-
választott tanítónő köteles osztályában a női kézi-
munkát a heti óraszám keretén belül díj nélkül 
tanítani. Kizárólag oki. tanítónők pályázhatnak. 
A.z okmányokkal fölszerelt kérvények 1901 október 
11-ig ft. Han Pál plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők. Megválasztott tanítónő köteles állását 
lehetőleg a választás után azonnal elfoglalni. Márkus, 
iskolaszéki jegyző. (1814—II—1) 

Nevelőnek ajánlkozik egy ág. ev. jelesen végzett 
tanító. Czím: Mikler József Igló. (1817—I—1) 

Zentán, a közs. iskolánál elhalálozás folytán 
megürült városi fitanítói állásra, esetleg előléptetés 
folytán megüresedendő tanyai tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Évi fizetés a városi álláson 800 ko-
rona, mely öt évi működés után 1000 koronára, 
újra öt évi működés után 1200 koronára, mint 
törzsfizetésre emelkedik, ezenfelül a törvényes év-
ötödös korpótlék és évi 300 korona lakáspénz. 
A tanítói pályán már eltöltött évek a fizetésemel-
kedésnél beszámíttatnak. A tanyai álláson, melyre 
oki. nőtanítók is pályázhatnak, az évi rendes fizetés 
(iOO korona, mely öt évi működés után 700 koronára, 
újra öt évi működés után 800 koronára emelkedik ; 
a női kézimunkatanításért évi 200 korona fizetés, 
továbbá '/< kat. hold kertilletmény, természetben 
való szabad lakás és ezeken felül a törvényes évötödös 
korpótlék. A megválasztandó állását azonnal elfog-
lalni, az iskolaszék által kijelölendő iskolát önálló-
lag vezetni s az ismétlő-iskolában minden külön 
díjazás nélkül tanítani köteles. Fölszerelt kérvények 
1901 október l-ig alulirott iskolaszéki elnökre 
czímezve Zentára küldendők. Zenta, 1901 szeptember 
17-én. Szűcs Lajos, iskolaszéki elnök. (1781—I—1) 

A Néptanítók Lapja 33-ik számában hirdetett 
fe l sö-szemenyei oszt.-tanítói állásra az ottani föl-
tételek alatt újból pályázat hirdettetik. Pályázati 
határidő szept. 30. Az állomás okt. 7-én elfoglalandó. 

( 1 8 0 6 — 1 - 1 ) 
Nagykázméri anyaegyházhoz tartozó v i t á n y i róm. 

kath. tanító évi jövedelme : hitközségtől évnegyeden-
kinti előleges részletekben 600 kor. államsegély 
200 kor. 3—4 szekér tűzifa behordva. 3 vékás 
szántóföld udvara mellett. Iskolakert felerészének 
használata, temetői fű. Gr. Károlyi Lászlótól 60 kor. 
1 vékás kert. Közös legelő. Két szobából álló lakás, 
konyha, kamra, istálló, kút. Iskolafűtésről szülők 
gondoskodnak. Tanítási nyelv: magyar. Vasár-, 
ünnepnap litániák végzése kívántatik. Pályázati 
nap f. évi október 14-én délelőtt nagykázméri 
lelkészlakban. Posta helyben. Iványi Károly, plébános. 

(1805—1—1) 
Henczócz i (Zemplénmegye) róm. kath. tanítói 

állomás betöltendő. Jövedelme : készpénzben 810 kor., 
földben és legeltetési jogban 62 korona. Pályázhat-
nak oki. tanítónők is. Kérvények október 10-ig a 
kerületi m-esperességhez Varannóra küldendők, hol 
előzőleg Írásbeli fölvilágosítás is nyerhető. 

(1807—1-1) 
Evangélikus kántortanítót keresek. Javadalma: 

ezer koronáig, szép belsőség, kényelmes lakás. Meg-
keresések : Lőrincz körlelkészhez (Mernyik, u. p 
Varannó, Zemplén) küldendők. (1791—I—1) 
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A csentai községi elemi iskolánál egy tanítói i 
állomás következő javadalmazással betöltendő: 720 [ 
korona készpénz, 100 korona gazdasági ismétlő-
iskolai tiszteletdíj, 1 hold szántóföldnek egyenértéke 
fejében évi 40 korona, 6 öl puha vagy 3 öl kemény 
tűzifa, természetbeni lakás házikerttel. Köteles a 
kinevezendő tanító évi külön 80 koronáért a g. kel. 
szerb szertartású összes kántori teendőket végezni. 
A szabályszerűen fölszerelt és nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minister úrhoz intézett kérvények 
a pancsovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez 
1901. évi nov. 8-ig beterjesztendők. Faragó János, 
kir. s.-tanfelügyelő. (1808-1—1) 

Szatmármegyében a dobrai ev. ref. egyház, a 
kisebb elemi vegyes iskola tanítóságára I., II. oszt 
pályázatot hirdet. Fizetés: 1. 600 korona, állami 
kiegészítéssel 800 korona. 2. 4 öl kemény fa beszál-
lítva. 3. Jogosultnak állami korpótlék. 4 Tisztessé-
ges lakás, melléképület s megfelelő kerttel. Pályáz-
hatnak okleveles vsigy jogosult ref. tanítók és tanító-
nők. Pályázati határidő : október 6. Korény János, 
ev. ref. lelkész. (1809—1—1) 

Pályázat faddl (Tolnamegye) r. k. osztálytanítói 
állomásra. Javadalma: egy szoba fűtéssel; 720 kor., 
mely összegben lakáskiegészítés s kertilletmény bent-
foglaltatik; némi mellékjövedelem. Kötelezettsége : 
egyik tanteremben a nevelő-oktatás vezetése s kán-
tori teendőkben segédkezés. Az állomás évközt el 
nem hagyható. Folyamodványok okt. 2-ig az isk.-sz. 
elnökhöz intézendök. Fadd, 1901 szept. 18. 

(1794-1—I) 
G-yörrárói r. kath. népiskolához oki. osztálytanító 

vagy tanítónő kerestetik. Javadalmazása: nagyobb-
részt állanisegélylyel 800 korona, egy bútorozott 
szoba. Kötelessége az ismétlő-iskolát is tanítani. 
Határidő október 6. Elnökség. (1799—1—1) 

A margi t ta i ev. ref. tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: készpénzben 600 korona; 
terményben s egyéb illetményekben díjlevéli hiva-
talos becslés szerint 208 korona; két szobából s 
mellékhelyiségekből álló lakás. Kötelessége: 4 osztályú 
leányiskola vezetése. A megválasztott tanítónő állását 
azonnal elfoglalja s egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik. Kellőleg fölszerelt kérvények októ-
ber 10-ig a margittai (Biharm.) ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1789—1—1) 

A zubrohlavai községi elemi róm. kath. kántori 
hivatallal összekötött tanítói állomásra f. é. októ-
ber 14. d. e._ 9 órára pályázat hirdettetik. Tanítói 
jövedelem : Évi fizetés : 800 kor Szolgatartás 50 kor. 
Irodai átalány 10 kor. Kisebb helyreállításokra: 
20 kor. Iskola évenkinti belső tisztogatására 10 kor. 
Vegyes szükségletekre 10 kor. Három öl fa. Kántori 
jövedelem : Kényelmes lakás és különféle czímén 
mintegy 300 kor. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Községi iskolaszék. (1798- l - l ) 

A farkasdi (Nyitram.) izr. nyilvános népiskolában 
f. é. október 15-ére egy okleveles tanító kerestetik, 
mely tanító köteles az elemi tantárgyakon kívül 
héber és német tantárgyakat tanítani. Fizetés: 800 
korona, melyből 600 az elemi tantárgyak, 180 korona 
a héber és német tantárgyak t mítására és 20 korona 
'/< hold kert megváltására esik. Pályázók hiteles 
okmányaikat életkor és családállapotot alulírt elnök-
séghez f. é. október 5-ig küldhetik be. Farkasd. 
Fischer József, elnök. (1803-1 -1 ) 

Kamocsán (Komáromm.) egy osztálytanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetése : 66 korona 66 
fillér havonkint előre; egyszobás lakás és 20 ko-
rona utiátalány. Református vallású kisdedóvónők 
is jelentkezhetnek. Az állomás október elsején 
elfoglalandó. Pályázási határidő szeptember 30. 
Reform, lelkészi hivatal. (17G2-I— 1) 

A romhányi anyaegyházhoz tartozó Szátok köz-
ségben (Nógrádul.) róm. kath. kántortanítói állás 
hirdettetik. Javadalmazás: 15 magyar hold I-ső 
osztályú szántóföld, 1 kat. hold rét, 90 pár után 
l - l véka rozs és 50 fillér, 45 tanköteles után 1—1 
korona. Stóla-jövedelem 40 korona, ostyasütés 8 kor., 
deputátum 32 korona, öt öl fa természetben vagy 
ennek értéke. A pályázat, ének és órgonapróba októ-
ber 17-én reggel 9 órakor leend. Tannyelv: magyar. 
Tót nyelv ismerete kívántatik. Kérvények Romhányba 
főtiszt. Schimmalcsik Igó plébános úrhoz intézendök. 

s (1790—1—1) 
A szentes i evang. reform, egyház pályázatot hir-

det halálozás által megüresedett egyik orgonista-
kántori állásra. A megválasztandó kántor évi fizetése 
havi részletekben fizetendő 1200, azaz egyezerkétszáz 
korona, szabadlakás és a stólajövedelem őt illető 
felerésze. Az egyház híveinek száma 16.651. Köteles-
sége : minden második héten orgonista-kántori szol-
gálat a templomban; kántortársával fölváltva a 
halottak temetése s végre az egyház által kijelö-
lendő iskolákban heti két órán a kottaismeret és 
énekek tanítása. A pályázók kellően fölszerelt kér-
vényeiket okt. 20-ig az egyház elnöklelkészi hivata-
lához tartoznak beküldeni. Az állást elnyerni óhaj-
tók próbaéneklésre és orgonálásra 1901. évi novem-
ber 6-án reggel 8 órakor jelentkezhetnek az egyház 
tanácstermében. Útiköltségeiket önmaguk tartoznak 
viselni. A megválasztott kántor állását 1902 január 
1-én köteles elfoglalni és a békés-bánáti evang. 
reform, egyházmegye nyugdíjintézetének jogos és 
kötelezett tagja lesz. Szentesen, 1901 szept. 16. 
Gerőcz Lajos, ev. ref. lelkész. Balogh János, fő-
gondnok. (1784—1—1) 

A geletnekl róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma készpénzben: Fize-
tés 388 kor. 32 fillér, orgonálásért és ostyasütésért 
27 kor. 30 fillér, alapítványokból 28 kor., ismétlők 
tanításáért 20 kor. Malomváltság mintegy 54 kor., 
termény váltság 8 kor. Temetések és misékből mint-
egy 120 korona. 5 kat. hold 1. osztályú s~zántó, 1 kat. 
hold 1303 r "öl rét, rendszeres üzemterv szerint 
kezelt 13'A kat. hold erdő jövedelme, melynek fájá-
ból a tanterem is fűtendő, kétszobás lakás, konyha, 
kamra, istálló, melléképületekkel, konyhakerttel és a 
másik tanítóval közös pincze és udvarral. Tannyelv: 
magyar-tót. Kellően fölszerelt folyamodványok f. é. 
október 15-ig a geletneki r. k. iskolaszék elnökéhez 
nyújtandók be. Bogisich Ágoston, iskolaszéki elnök. 

(1815-^1—1) 
Kis-királysági (Csongrádm.) uradalmi pusztai 

róm. kath. tanítói állomásra október 11-ig pályázat 
nyittatik. Javadalmazása : tisztességes lakás, 600 kor. 
készpénz, 10 méter tűzifa, 1 hold szántott tengeri 
föld, 1 tehéntartás, házikert. Ezenkívül 1 lótartisra 
? hektoliter zab, 28 mtrm. gyepszéna, 14 mtrm. 
tavaszi szalma. Köteles a tanítást a lakhelyétől 
közel eső újvárosi és csere-szt.-lászlói majorokban 
teljesíteni. Szünidők alkalmával az uradalomban fel-
ügyelni tartozik, miért külön díjat élvez. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények gróf Károlyi Sándor ő nagy-
méltóságához czímezve alulírotthoz küldendők. Derek-
egyháza, u. p. Szentes, Bajcsy Gábor, lelkész. 

(1816—II—1) 
Kismarjában (Biharm.) óvónői állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetés : havi előleges részletekben 600 
korona és dajkatartásra 240 kor., ha a növendékek 
száma (mint rendesen) 40-et meghaladja. Lakás 
2 szoba, konyha, kamara, kert. Pályázati határidő 
1901 okt. 19. Kérvények alulírotthoz küldendők. 
Leel-össy István, felügyelő - biz. elnök. Kismarja, 
1901 szept. 19. (1796- 1—1) 
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Megjelenik e lap minden héten egyezer, 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 évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre^ előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketteü 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. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Iskola és társadalom. 
0 Vlassics minister beszéde választói előtt.) 

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi minister Perlakon választói előtt nagy-
hatású beszédet mondott. Nem volt ez sem 
beszámoló, sem programmbeszéd — az előbbire 
a ministernek, a ki saját szavai szerint, „úgy 
törvényhozási, mint kormányzati működésében 
a nagy nyilvánosság teljesen szabadon gya-
korolt kritikája alatt áll," nincs szüksége; 
tárczája ügykörére vonatkozó programmot 
pedig nem szükséges adnia, „mert minden évben 
a parlament szine előtt a legnagyobb rész-
letességgel fejti ki terveit s maga kéri úgy az 
ország első tanácsának, mint a nagy közvéle-
ménynek elfogulatlan, tárgyilagos birálatát." 
A minister beszéde (melynek szövegét, leg-
nagyobb sajnálatunkra, lapunk m. számának 
zárta után kaptuk) mindamellett nagyon áok 
fontos kijelentést tartalmaz s különösen az 
iskola és társadalom egymáshoz való viszonyát 
világítja meg kellőleg. 

Ez a nagyfontosságú és az egész vonalon 
megszívlelendő beszéd főbb részeiben így 
hangzik: 

Azt talán nyugodtan mondhatom, 
hogy a nemzeti kultúrélet egész szer-
vezetét átölelő és erős meggyőződésem 
szerint egységes vezérgondolatok által 
átjárt programmomat az elérhetők és 
megvalósíthatók korlátai között foko-
zatosan a nemzet szellemi és anyagi 
erejének mérlegelésével , erőm teljes 
megfeszítésével igyekszem is tettre 
váltani. Különösen nagy súlyt helyezek 
arra, hogy az alapvető közoktatási 

reform- kérdésekben meg nem érett 
kísérletezések csábjának ne engedjünk. 
Egyik évben ne döntsük halomra azt, 
a mit az előbbi évben építettünk. Ez 
minden közoktatási szervezetnek leg-
nagyobb veszedelme volna. A legmeszébb-
menő nyilvánossággal veszem igénybe az 
előkészítő munkálatok során csaknem az egész 
nemzeti értelmiség közreműködését. Nem volt 
eddig je lentősebb reform - alkotásom, 
melyből az egész tanügyi közvélemény 
ki ne vet te volna munkatársi részét. 
Ennek tulajdonítom, hogy — csak 
néhányat említek — az általam életbe-
léptetet t új gimnáziumi, reáliskolai, a 
felső leányiskolái tantervek, a polgári 
képző tanterv, a népiskolai új rend-
tartás minden rázkódtatás nélkül, mond-
hatnám, a közvélemény szives támo-
gatásával léphetet t életbe. Ezek pedig 
az iskola belé letét tárgyaló és jel legük-
nél fogva a törvény állandóságának 
értékével bíró oly természetű alkotások, 
melyekre nézve bizvást elmondhatjuk, 
hogy a legszétágazóbb szak-nézetek 
területe. 

A jövőben is hasonló eljárást követek 
és nem lesz je lentősebb reform-alkotás, 
me ly életbelépte e lőtt a nemzeti értel-
miség és az i l letékes szakkörök kriti-
kájának tisztító tüzét ki nem állja. 
Nincs nagyobb veszedelem, mint az életbe 
nem léptethető, hangzatos szólamokban bővel-
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kedőpapír-törvény. De ezeknek rendszerint 
csak annyi értékük van, m in t a papír-
nak. melyre ráír ták a nagy szavakat. 
A nemzeti ku l tú ra felelős őrének nem 
az a föladata, hogy az élet fö l tétele i t 
nélkülöző törvények számát szaporítsa, 
hanem hogy az eleven élő kul túré letet 
ernyedetlen munkával napról - napra 
ébrentartsa és előrevigye, a ma még 
bizonyos lét föl tételeket nélkülöző nagy 
középiskolai reform előföl tételei t zaj-
ta lan munkával előkészítse. A törvény-
tárba csak o ly iskolai reformnak szabad 
jutn ia, melyet az életben hatásában 
áldásosán teljesen meg is lehet való-
sítani. Olyannak ke l l lennie minden 
alapvető reformnak, melyet a holnap 
v ihar ja nem söpör el azért, mer t egy 
gyökérszála sem j u t o t t a nemzeti ta laj 
mélyébe. 

Szólt még a minister a polgári iskoláról, a 
jogi oktatás halaszthatatlan reformjáról, a már 
előadói tervezetben elkészült tanítói nyugdíj-
törvényjavaslatról és egyebekről is. 

Az iskolától — fo ly ta t ja tovább — 
sokat, nagyon sokat követelhetünk. De 
nem mindent érhetünk el. Ha a nem-
zeti élet működésében valamely fogya-
tékosságot ismerünk föl, ha a nép-
iélekben téves i rányok mutatkoznak, 
ha gyöngülni lá t juk a kötelesség hű 
teljesítését, ha a jellemszilárdság lazul, 
ha nincs kel lő bátor kezdeményezési, 
vállalkozási haj lam a magyar társa-
dalomban, ha az i f júság nagy része 
h ivata l i pályára tódul, ha az önálló 
pályáktól, melyeken saját erejével ke l l 
életboldogságát megállapítania, idegen-
kedik. rögtön mindenki az iskola felé 
t e k i n t : Mindennek oka az iskola. 

Elismerem, hogy az iskolának egy 
nemzet karakterére is átalakító ereje 
lehet. A tervszerű, czéltudatos, hiva-
tásos komolysággal, az if júság szere-
tetével melegített és a nemzet ideáljai 
á l ta l lelkesített nevelés és tanítás még 
egy nemzet karakterén is javí that. De 
gyorsabb sikereket csak úgy lehet 

elérni, ha a társadalom az iskolát hathatósan 
segíti. Ha azonban a társadalom az 
iskolát hatásában ellensúlyozza, akkor az 
átalakítás nehéz munkája csaknem par-
lagon hever. Az új nemzedék nem szívhat 
magába elég ellenállási erőt az iskolá-
ban, demokratikus, nemesebb vi lág-
nézlete nem alakulhat k i nagyobb 
erővel, ha i f j ú és fogékony lelkében a 
társadalom gyakran leront ja azt, a m i t 
az iskolában építenek. A míg a szülő 
azt mondja o t thon a f iának: „ A keres-
kedői pálya nem úrnak va ló ! " ; hogy : 
„Ha rosszul tanulsz, iparos leszesz!", ha 
azt hal l ja szünet nélkül, hogy: „Jobb 
a biztos szerény hivatal i kenyér, m in t 
a koczkázattal járó vállalkozás", meg: /• 
„Minek erőltetnéd magad, van neked 
néhány hold földed, megélsz abból ! " ; 
ha a legkisebb hivatalnok jogosítva 
érzi magát lenézni a kereskedőt vagy 
iparost; ha a fegyelmet és rendet tar tó, 
kötelességtudó tanár vagy igazgató nem 
egyszer egyes társadalmi körök jogta lan 
üldözésének tárgya és így tovább: 
az iskolai nevelés és tanítás — ha 
még oly tökéletes volna is — csak 
igen nehezen képes a nemzedékek világ-
nézletét átalakítani. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy az egész-
ségesebb világnézlet díszítse majd a 
minket követő nemzedékek karakterét, 
és ha azt akar juk, hogy ez az okos 
átalakulás gyorsabban legyen elérhető: 
úgy ne nyugtassa meg háborgó lelkiismeretét 
a t. felnőtt magyar társadalom se azzal, hogy 
csak szidja az iskolát, de segítsen a házi 
körben a nevelés munkájának. A felnőtt 
társadalom önfegyelme nélkül az i f j ú 
magyar társadalom világnézletének is-
kola i átalakulása alig, vagy csak szá-
zadok múlva sikerülhet. Hogy sikerülnie 
kell, bizom nemzetem életképességében 
és nagy missziójában. Én mindent el-
követ tem eddig is és ezentúl szintén 
elkövetek arra, hogy az iskola minden 
tagozatában az ismeretek közlése mellett a 
nevelő elemek érvényesüljenek, hogy így 
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minél tisztességesebb, jel lemesebb, köte-
lességtudóbb, a munkát bármely foglal-
kozási ágban becsülő, erős erkölcsi 
akarattal, önállósággal bíró, tanult nem-
zedék vegye majd át e haza sorsának 
intézését.1 

Es ha e szavaim a nyilvánosság elé 
kerülnek, úgy hallják meg a magyar szülők 
•e lelkem mélyéből fakadt kiáltást, hallják meg 
azt hazám tanárai és tanítói is, a kiket 
legbecsesebb és legtiszteltebb munkatársaimul 
tekintek, hogy, üljenek bár a legszerényebb 
népiskola vagy az egyetem tanszékén, soha 
se feledkezzenek meg, hogy tanításuk csak 
úgy becses, ha szavaikkal és példáikkal az 
ifjúság karakterét igazi erkölcsi értékben és 
akaraterőben is gyarapítják. 

Az állam és egyház között az állam 
szuverenitásának sértet len megőrzése 
mel le t t a béke híve vagyok. Es az egy-
házi főhatóságoknak dicséretükre legyen 
mondva — már hosszabb kormányzati 
időm tapasztalatából mondhatom: őket 
is az a nemes czél vezeti, hogy az 
ál lam és egyházak karöltve járjanak 
együtt a magyar nemzet erkölcsi erői-
nek fokozásával a haza fölvirágozására, 
a nemzeti é let boldogulására. 

Komoly kötelessége is minden irány-
adó tényezőnek közreműködni, hogy 
se felekezetközi, se az állam és egy-
házak közötti harczok ne zsibbaszszák 
e rokontalan, sok el lenséggel küzdő 
magyar nemzet erejét. Nekünk az erőnk 
egyesítésére van szűkségünk, ha sikerrel 
akarunk megállni ama nagy küzdelem-
ben, a mely a nemzetre úgy a kultúra, 
mint a gazdasági élet terén vár. Minden 
szétforgácsolás és különösen felekezeti meg-
hasonlás csak ellenségeink erejét gyarapítja. 

A magyar hagyományos vallási türel-
messég nemes erényének, e haza minden 
polgárát fe lölelő igazi felebaráti szeretet 
világító tüzének kell minden magyar szivet 

, melegítenie. Ez ősi erényünk, ezt 
fokozni kötelesség, de ezt gyöngíteni: 
•bűn a haza, a magyar nemzet e l len! 

e§>$Oe 

Az Eötvös-alapról. ^ 
Az Eötvös-alap 26-éves fönnállása 

alatt oly sok jó t t e t t a hazai tanító-
sággal, hogy erről a nemes intézmé-
nyünkről beszélni mindig alkalomszerű. 
Elmondok hát róla egyet-mást szere-
tet te l és t. tanítótársaim iránt érzett 
jóindulattal. 

Ma már nincs valamire való tanító 
az országban, a ki ne tudná, h o g y az 
Eötvös-alap a hazai tanítóságnak az a 
közös temploma, a me lyben felekezeti 
és nemzetiségi je l l eg nélkül találkoz-
hatunk és leborulhatunk az emberszeretet 
oltáránál. Az Eötvös-alap az a jóságos 
anya, a ki segítő jobbját nyújtja 
minden hazai tanító felé és nem kérdi 
tő l e : mi a nemzetiséged, mi a vallásod, 
ki az iskolaföntartód ? Csak egye t kér, 
nem: követel, hogy ismerje el őt édes-
anyjának és hozza el csekély áldozatát 
a közös oltárra, oda, a hol az ember-
szeretet egy igaz Istenének tiszta tüze ég. 

Ú g y van: csekély áldozatát, mert 
csekély az az áldozat, me lye t ez az 
„alma mater" — gondozó anya — 
kíván. Csupán csak azt kéri gyerme-
keitől, hogy naponként egy fillért áldoz-
zanak a közös oltárra. 

Itt is, o t t is hallottam, hogy az 
Eötvös-alapnak azért nincs 28 ezer ma-
gyar tanító közül még most sem több 
3 ezer és néhány száznál több tagja, mert 
„nagyon sok" tanító még 3 koronát 
sem tud évenként erre a czélra áldozni. 

r 

Hála l egyen az Égnek azért, hogy ez 
nem igaz. Mi tehát az igazság ? Igazság — 
a magyar tanítóság nagy többségének 
a nem-bánomsága, az indolencziája. 

„Hát hiszen egy fillér naponkint nem 
volna sok, de mikor oly nehéz egy 
fillért félretenni." N e m nehéz, ha mind-
nyájan úgy teszünk, mint az az erdélyi 
tanító, a ki minden tizedik nap vesz 
egy bélyeget, azt ráragasztja egy 
pósta-takaréklapra s mikor vége van 
az évnek, együtt van a 3 koronája, 
sőt a pósta-utalvány költségét is bele-

41* 
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számítva, 54 fillér „fölösleggel" zárja 
le az évet. Ezt a szerény, de szép 
példát kell követnünk kedves tanító-
testvéreim, nem pedig a „tanítók nyo-
morúságából" élő tanügypolitikai lapok 
örömére azt hangoztatnunk, hogy mi 
tőlünk saját jóvoltunkért évenkint még 
3 K. sem telik! 

Vagy pedig tegyen minden nagyobb 
tanítótestület úgy, mint a mosoni áll. 
iskola tanítói kara, .melynek minden 
tagja a havi tanácskozások alkalmával 
50 fillért tesz le s az iskolai év végén 
van mindegyiköknek 5 koronája, mely-
ből 3 koronával az Eötvös-alapnál, 2 ko-
ronával az áll. tanítók orsz. egyesületé-
nél törleszti évi tagsági díját. 

Az Eötvös-alap mind nagyobb és 
nagyobb követelésekkel áll szemben: 
a Tanítók Hámi föntartásán kívül, a 
melyet magára vállalt, évről-évre na-
gyobb és nagyobb azok száma, a kik 
ösztöndíjakat és özvegyi segítséget 
kérnek ez országos segítő-egyesüle-
tünktől. Az alap jövedelmei azonban 
nem növekednek abban az arányban, a 
melyben az igények fokozódnak. Ha a 
budapesti Tanítók Háza ki- és a kolozsvári 
Tanítók Háza fölépül, 220 főiskolai tanu-
lóról kell gondoskodnunk, ez pedig — 
átlag csak évi 200 koronát számítva egy 
ifjúra, mert vannak egész- és félfizetők 
is — 44 ezer K. évi kiadást jelent, a mi 
viszont egy millió K. alaptőke kamat-
jának felel meg. Az Eötvös-alapnak pedig 
mindössze csak 380.000 K. alaptőkéje 

- van, a melynek azonban a Tanítók 
Házai föntartásán kívül más jótékony 
czélokat is kell szolgálnia. Legyünk 
reálisak: vegyük a krétát a kezünkbe 
és számítsunk. Megfelelhet-e az Eötvös-
ala/p ily körülmények közt nemes föl-
adatának? A tanítóság tömeges támogatása 
nélkül semmiesetre sem. 

Arra kell tehát törekednünk, hogy 
a tanítóság nagy zömét megnyerjük 
az Eötvös-alap eszméjének. A hol nagyobb 
testület van, ott az igazgató-tanító 

szólítsa föl kartásait, hogy lépjenek be 
mind az évdíj as tagok közé, mint a 
hogy sikerrel megtette ezt a mosoni 
igazgató-tanító. A járásköri és az egye-
sületi elnökök mind tegyék meg ebbeli 
kötelességüket, mert bizony-bizony mon-
dom nektek, hogy elérkezett a cselekvés 
órája. Segítsünk magunkon és Isten is 
megsegít s ne várjunk mindent a 
„fizetésemeléstől," a mely úgyis régóta 
várat már magára. Higyjétek el magyar 
tanítók, azok az igaz barátaitok, a kik 
önsegélyre buzdítanak titeket, nem 
pedig, a kik fulmináns czikkeket írnak 
„nyomoruságotokról"! (Fulmináns tan-
ügypolitikai czikkeket irni a legköny-
nyebb dolog a világon!) 

Rossz néven vették utóbbi időben 
az Eötvös-alap vezetőségétől azt, hogy 
gyárosoknak Tanítók Házára jövedel-
mező ajánlatait elfogadta. (Nem kereste: 
„elfogadta.") (Az „E. M. K. E.", a „F. 
M. K. E." az „E. K. E." stb. mágná-
sainak senki sem hányta föl ugyanezt, 
csak a szegény tanítóktól vették rossz 
néven!) Hát hiszen az Eötvös-alap szí-
vesen lemond ezekről a biztos jövedel-
mekről, ha a magyar tanítóságnak 
legalább a fele támogatja őt. De hát 
messze vagyunk ettől, mert hiszen 
nem hogy „minden második", de még 
„minden kilenczedik" ember sem támo-
gatja ezt a nemes intézményt! 

Azt is emlegetik itt-ott (Dunántúl 
is, Tiszántúl is,) hogy a Tanítók Háza 
immár nem csak a tanítóké s ezért 
nem lépnek be a tanítók tömegesen 
az Eötvös-alapba. Hát az igaz, hogy a 
Tanítók Házaiba középiskolai, képzőinté-
zeti, sőt egyetemi tanárok és tanügyi 
(tanfelügyelőségi és közoktatásügyi 
ministeriumi) tisztviselők fiai is fölve-
hetők, de csak teljes fizetéssel, mert az 
Eötvös-alapnak tanítók által összegyűj-
töt t alaptőkéjéből egy fdlér sem fordít-
ható tanítói czélon kívül másra. E felől 
t. kartársaink nyugodtak lehetnek: az 
ő vagyonukból senki más nem része-
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sedhetik. Ha a tanárok és tanügyi 
t isztviselők kü lön alapot akarnak terem-
teni az Eötvös-alap keretében, ezt ez 
alap gondozói szívesen lá t ják és meg-
foghatat lan is előt tük, hogy eddig sem 
a tanárok, sem a tanügyi t isztviselők 
semmit sem te t tek ez irányban. Ez 
tehát „ok'' a be nem lépésre semmi-
képen sem lehet. 

Azt is hallom, hogy vannak, a k ik 
az Eötvös-alap szabályainak 28. §-át 
di f f ikul tál ják. M i t mond ez a §? Azt, 
hogy a k ik az ú j alapszabályok életbe-
lépte e lőt t már évekkel előbb rendes 
állásban vol tak, „az egyesület á l ta l 
nyúj tható jótéteményekhez a jogosult-
ságot csak az esetben vehetik azonnal 
igénybe, ha az egyesület pénztárába 
szolgálati éveik számának megfelelőleg 
annyiszor beszolgáltatják az egyesület 
évi tagsági díjait, a hányszor azt már 
be lehetett vagy be ke l le t t volna 
szolgáltatniok." Hiszen ez méltányos! 
Avagy talán az a méltányos, hogy valaki 
— teszem — 1901-ben belép 3 K.-val 
rendes tagnak és 1902-ben már 200 K. 
ösztöndíjat kér a fia számára? 

A m i ennek a §-nak azt a rendel-
kezését i l let i , hogy a fönnebb jelzettek 
csak 50 K. részesjegy megváltásával 
léphetnek az egyesület kötelékébe: erre 
nézve a gyűj tő- és kezelő-bizottság 
már régebben úgy határozott, hogy az 
alapszabályok e §-át nem ta r t ja betű 
szerint való értelmében végrehajtandónak 
és hogy az Eötvös-alap rendes tagja 
lehet bármely hazai tanító, a k i éven-
ként 3 K. tagsági dí jat fizet. 

Nincs tehát semmi ok arra, hogy a 
tanítóság továbbra is megtartsa az 
Eötvös-alappal szemben eddigi indolen-
cziáját. Ellenkezőleg! Legyen az a 
jelszó, hogy gyűjtsünk mennél több évdíjas, 
rendes tagot az Eötvös-alapnak! Ha már 
minden második ember nem lehet tag ; 

hát legyen legalább minden harmadik. 

Ismételem: elérkezett a cselekvés órája! 
(Budapest.) Ujváry Béla. 

Tanítói szakvizsgálat és tovább-
képzés. 

— H o z z á s z ó l á s o k . — 

i. 
Hozzá vagyunk szokva, hogy a Néptanítók 

Lapjában olyan czikkeket olvasunk, melyek-
nek tárgya, szelleme mindenkor leköti figyel-
münket, mindamellett egyik-másik különösebb 
érdeklődést kelt bennünk s kiválóbban 'foglal-
kozunk velük. Ilyennek találtam én Margitod 
Józsefnek a „tanítói szakvizsgálat "-ról írt 
értekezését. 

Bizonyára, pályáját igazán szerető minden 
tanítónak viszhangot keltett lelkében M. czikke. 
En legalább lelkesülten foglalkoztam azzal s 
e közben fölmerült előttem egy-két olyan 
körülmény, a melyről a czikk írója nem szólt, 
de, a melynek figyelembevétele határozottan 
elősegítené a Margitai közleményében kifeje-
zett czél elérését. 

Helyesnek és jogosnak tartom Margitai 
kívánságát, hogy a tanítói szakképesítés ne 
csak 4 középiskolai és 4 képzőintézeti, össze-
sen 8 évbe, hanem a képzőintézeti 4 évfolyam 
elvégzése után, a gyakorlatban töltött 2 évvel 
együtt, 10 évbe kerüljön. Helyesnek tartom azért, 
mert a képzőintézetből kikerült 18—19 éves 
ifjak túlnyomó része tényleg még nem eléggé 
komoly, nem eléggé tapasztalt arra nézve, 
hogy fontos hivatásának öntudatosan tegyen 
eleget. Jogosnak pedig azért tartom, mert 
— hála érte a Gondviselésnek és atyai jóságú 
ministerünknek — ma már a tanító, jobb 
körülményei folytán, nehezen bár, dé lépésről-
lépésre tért hódíthat magának a társadalom-
ban s hiszszük, reméljük, hogy a tanítói 
szakvizsgálat életbeléptetésével, még inkább 
eljutunk oda nem sokára, honnan teljes meg-
elégedéssel pillanthatunk jövőnk elé és a hová 
eljutni, olyan ifjak is ambiczióval törekednének, 
kik (de hozzátartozóik sem) a tanítóképző-inté-
zetet nem az „utolsó mentsvár"-nak tekintenék. 

Hogy mindezt könnyebben elérjük s hogy a 
tanítói oklevél értékét szívesen kicsinylő tár-
sadalmi vélemény már a közel jövőben s 
egyszerre megszűnjék, arra nézve szintén elég 
volna egy ministeri rendelet, mely kimondaná, 
hogy a tanítóképzőknél szüntessék meg a 
csupán fölvételi vizsgálat alapján való fölvételt 
s kizárólag csak a polgári, vagy a középiskola 
4 osztályát sikerrel végzett i f j ú vétessék föl a 
tanítóképző-intézet I-ső évfolyamába. E rende-
let betartása mellett is lenne minden tanító-
képző-intézetnek, ha nem is túlnyomó, de 
rendes számú s oly előképzettséggel bíró 
növendéke, a kik a képzőintézetben szerzett 
ismeretek alapján, a szakvizsgálaton épp úgy, 
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mint a tanítói pályán és a társadalomban is 
derekasan megállanák helyeiket. A ki felső-
népiskolát stb. ehhez hasonló intézetet látogat, 
megtanulja az okszerű gazdálkodást, maradjon 
meg gazdálkodónak s ne lépjen .fölvételi vizs-
gálat alapján a tanítóképzőbe. Ügyes, szak-
képzett, jó gazda lesz belőle, de azon a szín-
vonalon álló tanító, a melyen ma már a 
tanítónak állania kellene ritkán! Nemzeti-
ségi jellegű tanítóképzőkből megfelelő előkép-
zettséget igazoló bizonyítványok nélkül növen-
dékeket, állami képzők a jövőben át ne 
vegyenek. Kereskedelmi iskolából a tanító-
képző-intézet III. évfolyamába akárhányszor 
lép át olyan tanuló, ki ott boldogulni nem 
tud. Az ilyenek a jövőben utasíttassanak a 
tan.-képző I-ső és II. évfolyamának elvégzé-
sére, mert, ha addig szerzett ismereteikkel nem 
lehetnek jók kereskedőknek, könyvelőknek stb. 
— miért lehetnek jók tanítóknak — hol 
sokkal többoldalú képzettségre van szüksé-
günk s egyáltalán miért kell az ilyeneknek 
okvetetlenül tanítókká lenniök ?! 

Az állami tanítónőképző-intézetek föltétlenül 
megkívánják a polg. iskolai 4 osztály elvégzé-
sét. Annyit tehát a tanítóképző-intézet is meg-
követelhet, hogy növendékeinek mindegyike 
legalább a középiskola 4 osztályának elvégzé-
sét igazoló bizonyítványt tudjon fölmutatni. 
Ezen az alapon a tanítóképzőben 4 éven át 
továbbképzett ifjú, a 2 évi gyakorlatban töl-
tött idő után — ennyit én is elegendőnek 
tartok — alapos készültséggel és tudással 
mehetne a külön tanítói szakvizsgálatra. 

Már maga az a körülmény, ha a tanító-
képzőbe való fölvételnél keresztülvinnék, a 
mit erre nézve óhajképen elmondottam, meg-
lepően emelné a Margitai által javaslatba 
hozott tanítói alapvizsgálaton nyert bizonyít-
vány értékét. A külön szakvizsgálaton szerzett 
tanítói oklevél értékben pedig f'ölszállana oda 
a társadalom szemében is, hol tanítói okleve-
lünket látni szeretjük s láttatni szeretnők. 

Kérjük, kívánjuk tehát a tanítói szakvizsgá-
lat életbeléptetését, a hol csak alkalom és 
mód van rá. 

(Mező- Vári.) Békássy Lajos. 

II. 
A tanügy előmozdítása és a tanítók szak-

képzettségének — értelmi színvonalának eme-
lése czéljából a Néptanítók Lapja 38. 
számában Margitai József képezdei igazg. úr, 
a „Tanítói szakvizsgálat" czímü czikkében 
teszi meg javaslatait és arra a következtetésre 
jut, hogy külön szakvizsgálatra van szükség, 
mert ez imponál a társadalomnak és a czélt 
is előmozdítja. 

Bármilyen tetszetős is a társadalom elisme-
rése, mégis másodrendű dolog. Azonkívül 
nem az ismeretek megszerzésének módja, 
hanem azok tényleges birtoklása és fejlesztése 
a fő. Ezek eredményei a késlekedő elismerést 
majd megszerzik. Aztán a tanító-képzés ide-
jének kitolásában nemcsak a felekezetek 
magatartása a gát, hanem az is, hogy a, 
hosszabb képzés fáradtságait és költségeit ki-
fizeti-e a jövendő ? S mily mértékben fognak 
e sivár megélhetési pályára lépni az ifjak ? 
Ma, az egyes tanítóképzők túlzsufolásának 
oka a gazdasági viszonyokban keresendő. 
A többi nyilvános és szakiskolában kevesebb 
a segély és hosszabb a kiképzés ideje. 
E mellett a tanítói pálya mégis csak valami, 
mely 4 év alatt, állam-, vagy más segélylyel, 
kenyérhez juttat. De, hogy így is legtöbbet a 
kényszerűség hajt és tart vissza e pályán, 
azonnal bebizonyulna, csak ne korlátoznák a 
más pályára való átlépést. Ha azonban a 4 év 
még 2 évvel megtoldatnék, nagyon sokan 
meggondolnák a dolgot. 

Az tehát nem olyan nagy baj, hogy a, 
19-éves ifjú oklevelet nyer; mert valamit 
úgyis adnának, hogy gyakorlatra nyilvános 
iskolához kerülhessen. Hogy azt oklevélnek 
vagy másnak hívják-e, nem lényeges. Hiszen a 
nyilvános működésre jogot ad, melyet 19-éves 
korában kezd meg tényleg. 

Nem lesz biztosíték a 2 évi korkülönbség 
az ifjúkori botlások ellen sem; 21-éves 
korunkban még nem vagyunk sem oly ko-
molyak, sem oly tapasztaltak, hogy a botlá-
soktól mentek legyünk. 

A tanítók szakképzettségének emelésére, a 
M. úr választotta út és mód már azért sem. 
lehetne biztosan czélravezető, mert a 21-éves 
korukban szabadjukra bocsátott ifjak csakúgy 
magukra lennének hagyatva később, mint az 
eddigiek és mert nem tekint hátra. Mi lenne 
azokkal, kik már rövidebb, hosszabb idő óta. 
működnek? Azoknak nincs szükségük fölfris-
sített és kibővített szakismeretre ? Oh nagyon!. 
Azért a bajt nem a képesítés, hanem a 
továbbképzés hiányában látom. És pedig, mert 
a képzés úgy sem lehetne oly tökéletes, hogy 
a kikerült ifjú minden adott viszonyba bele-
találja magát, szükséges, hogy legyen hova 
fordulnia később is, hol az esetleges botlá-
soktól megóvatik, vagy a hol, azok kiköszö-
rülésére, útmutatást nyer. Másrészt, mert az 
élet rohamos fejlődése megkívánja, hogy a 
tanítóság, melynek módja és alkalma a foly-
tonos tökéletesbedésre az adott viszonyok 
között általában nincs, összeköttetést tartson 
a forrással, a honnét a tudást és erőt meríti. 

Tehát, nem az oklevél késleltetése, de a 
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továbbképzésre váló alkalom és mócl siettetése 
a kívánatos. Az eszme nem új s nem is 
engem vall apjának, de életrevaló. 

Éppen azért csodálkozom, hogy a hajai 
tanítóképzőben megkezdett ily irányú tanfolyam 
miért maradt el? 

Különösen azok a középkorú tanítók érzik 
ennek a hiányát, kiknek, Isten háta mögé — 
falura — kerülve, a továbbképzésre sem alkal-
muk, sem módjuk nincs; kikből a szomoru-
ságos viszonyok polip-karjai lassankint minden 
önbecsérzetet és tudásvágyat kiszorítanak; 
és a kiket az érintkezés hiánya félszegekké 
tesz. Ide kell a segítség, honnét a tanultak 
nyomai még el nem tűntek és a tudás bővíté-
sére az erő megvan. Tekintve a nevelés és 
tanítás általános érdekét, nem szabad meg-
engedni, hogy a tanügy és a tanítók szakkép-
zettségének színvonala, a sok és szép erő 
elparlagiasodása miatt szenvedjen. 

Ez állapotok megszüntetését és a tanítók 
szakképzettségének emelését csak a szak-
ismeretek többszörös megújítása és bővítése áltál 
érhetjük él, és csak úgy teljesen, ha ez 
mindenkire nézve kötelezővé tétetik. 

E czélból — hiszen fontos államérdek — 
tegyen a tanügyi, kormány kezdeményező 
lépéseket a továbbképző - tanf oly am kötelező 
látogatásának életbeléptetésére. Mondja ki, hogy 
minden tanító köteles az oklevéltől számított 
minden 5—5 évben 4 hétig a továbbképző-
tanfolyamon részt venni s az ott előadottakat 
annyira és oly módon elsajátítani, mely garan-
cziát nyújt arra, hogy nem hiába fárasztott, 
fáradt és okozott költséget. A ki erre önszán-
tából nem hajlandó, a következő évben újra 
berendelhető. Ily líton emelhetjük is, bővít-
hetjük is a szakképzettséget és a mi a fő : 
eredménye is biztosabb. 

A tanfolyam tantárgyait kizárólag a peda-
gógiai tárgyak képezzék ú. m. embertan, 
lélektan, módszertan, neveléstan, neveléstör-
ténet, tanítási gyakorlat és a népoktatási tör-
vények. Fősúlyt ezen tárgyaknak nem száraz 
betanulására, mint inkább helyes alkalmazá-
sukra kell fektetni. 

Különben a „mit és hogyan" keresztül-
vitelét azok, kiktől magam is tanítást várok — 
jobban tudják s nem lehet szándékom útmu-
tatást adni. Még csak azt kívánom meg-
jegyezni, hogy a tanfolyam-hallgatók együttes 
étkezése és lakása, valamint útiköltsége, a 
haszonhoz képest, nagyon kevésbe kerülne az 
államnak. 

Átgondolva e reform horderejét, a lelkem 
újong már a gondolatra is, hogy azon szere-
tettel teljes viszony, mely bennünket taná-
rainkhoz fűzött, 5—5 évenkint megujulna ; 

hogy az ott nyert ügyszeretet, ápolt kötelesség-
érzet, a fölfrissített és kibővített tudás, szóval 
az ilynemű üdvös érintkezés, mily nemes 
gyümölcsöket teremne. 

(Csóka.) Perr Gyula. 

Legyünk igazságosak! 
Régi igazság az, hogy a gyermek a leg-

őszintébb kritikus. A létért való küzdés még 
nem kényszeríti őt arra, hogy gondolatát 
eltakarja, s mást mutasson, mint a mit érez. 
Ja j annak a tanítónak, a ki ezt nem tudja! 
Soha élesebb bonczoló kés alá nem kerül a tanító 
munkája és magatartása, mint a minő éles a 
gyermeki lélek megfigyelő képessége. És én 
— mondhatom — soha senki kritikájára nem 
vagyok oly kényes, mint tanítványaim bírá-
latára. 

Pedig — úgy az év elején — sokszor nem 
kedvező e bírálat ránk nézve. Vájjon miért? 
Könnyű a felelet. A gyermek minket, mi meg 
őtet, nem ismerjük eléggé. 

A gyermek csak a szigorú embert, a félel-
mes tanítót látja bennünk, a ki bírája az ő 
tetteinek s megtorlója félrelépéseinek: de nem 
kutatja az okot, mely szüli a keménységet, 
hogy jóakaratnak minősíthetné a javát czélzó 
szigort. Az atyai szigort mostohaapai kegyet-
lenségnek tekinti lelkében. Szerencsétlen isko-
lának tartom azt, melynek tanítója a bal-
véleményt rövid idő multán meg nem tudja 
czáfolni. 

Hisz, ha látja a növendék, hogy miként 
törekszik az a szigorú ember az ő javára, 
mint vigyáz testi épségére, ha észreveszi, 
hogy a büntetés, ha szigorú is, nem a meg-
torlás, de a javítás eszköze a tanító kezében, 
ha érzi azt a meleg szeretetet, mely jutalmazás 
alkalmával a tanító szivéből kisugároz, ha 
tapasztalja, hogy a tanító tettei is megfelelnek 
a szeretet szavának: úgy bizonyára fölenged a 
bizalmatlanság jégkérge a gyermek szivéről, s 
hamisítatlan valódiságában ragyog a szeretet a 
tanító felé, mert kölcsönös közöttük a szeretet. 

Legyünk hát igazságosak, hogy szeretet 
koszorúzza működésünket. Nem ismerem szen-
tebb jutalmát egyéni munkámnak, mint azok 
szeretetét, kikhez a kenyérszerzés munkája 
vagy kartársi érzés fűz. 

Lehet fényes állása, dicső múltja vagy 
nagy jövője valakinek; de ha a szeretet 
melege nem környezi, maga a hódoló alá-
zatosság a jégbarlang képét mutatja nekem, 
melynek jégtrónusán a magasztalt jégkirálv 
ragyogtatja fagyasztó fényét. 

Tanítói működésünk alapja legyen a szeretet! 
Figyeljük meg tanítványainkat, figyeljük 
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meg szavaikat és tetteiket. Az lehet csak 
igazságos bíró, a ki az okozat okát is ismeri. 
A jutalmazás v. büntetés idején használjuk föl 
megfigyelésünket. 

Leirom az e téren követett eljárásomat. 
Mindjárt az év elején készítek magamnak 

egy naplót, melyben minden egyes tanulóm 
számára egy-egy oldal jut. így készített 
naplómban rovat jut a tanuló nevén kív^l a 
szorgalomnak, az egyes tantárgyaknak es a 
„ megfigyelés" -nek. 

En évközben nem osztályozok számokkal. 
Eurcsa dolognak tartom azt, hogy egy fiúnak, 
a ki véletlenül épp az napon, melyen öt fel-
szóhtom, jól elkészült, „jelest" adjak, míg egy 
•— tán éppen menthető oknál fogva készület-
len -— jobb tanulónak „elégséges" osztályzatot 
irjak be. Én így osztályozok: megfigyelem a 
gyermek feleletét, s meggyőződést szerzek 
róla, hogy érti-e teljesen azt, a mit elmond. 
Akkor beirom az illető rovatba pl. azt: értel-
mes fiu, gondolkodva felel, vagy pl.: magol, 
értelmetlenül felel s. t. b. 

Soha sem sorrendben, hanem összevissza 
feleltetek. Aztán ha valakit mindig készen 
találok, bejegyzem, hogy: szorgalmas fiú; ha 
az illető nem tanul: hanyag fiú. Későbbi 
feleletei szerint: javul, hanyatlik, szorgalma 
csökkent, s. t. b. 

Legértékesebb, egyúttal a leghasznosabb 
rovat is azonban a- „megfigyelés" rovat. Ide 
jegyzem be észrevételeimet akár a gyermek 
testi, akár lelki jó vagy rossz tulajdonságaira 
nézve, Pl.: szelid fiu, csevegő leány, jószívű, 
fukar, káromkodó, alattomos, mérges, nyelves, 
félénk, ideges, (ilyen is van) gyengéd, dadogó, 
rövidlátó s. t. b. 

Micsoda sokféleség, milyen sok jó és rossz 
dolog jön itt össze év végére! Milyen kincs-
halmaz ez a lélekbúvár-tanító kezén s milyen 
remek megfigyeléseket tehet itt a tanító! 
Minden gyermek jó és rossz tulajdonságát 
ismerem. Nem-e szép feladatom, sőt köteles-
ségem minden megengedett eszközzel a jót 
fokozni, a rosszat pedig irtani akkor, mikor 
ez szemeim előtt domborodik ki a gyermek 
jelleméből ? 

Természete és véralkata szerint itélek jóban 
és rosszban egyaránt s szabom meg a jutal-
mat és büntetést igazságosan. Könnyen gyógyít 
ott az orvos, a hol a testi bajjal tisztában van: 
könnyű munka nekünk az, hogy irtsuk az 
ismert rosszat, s f'ejleszszük a jelentkező jót 
abban a lélekben, mely követendő jónak, a jó 
megtestesülésének nézi a javára dolgozó szere-
tett tanítót. 

íme, a szeretet mily drága kincs, mint a 
sikeres nevelés-oktatás főeszköze! 

Ily napló vezetése sok keserű csalódástól, 
szégyenletes tévedéstől vagy éppen tán lelki-
furdalástól menti meg a tanítót, mert soha 
vaktában nem jutalmaz arra érdemetlen, s 
büntet arra nem méltó tanulót. 

Babérnál értékesebb jutalma lesz a gyer-
meki száj igazmondása: igazságos tanítóm 
volt, áldja meg az Isten! 

Szeretem növendékeimet, de ily napló veze-
tése mellett fölöslegesnek tartom az új „Utasí-
tásban" ajánlott „felmenő" - rendszert. Miért 
legyen az a gyermek egyoldalú ? Miért legyen 
az a tanító — esetleg — lelkiismeretlen ? 
A ki a felmenő-rendszert azért tartja jónak, 
mert : ismert anyaggal, jól összeszokva, játék a 
haladás, az bizonyosan nem gondol oly tanítóra, 
a ki a neki nem tetsző rossz fiúkat osztályonkint 
elhagyogatja. Pedig hallottam oly tanítóról 
mesélni, a ki 60 I. osztályos gyerekből 5, mondd 
öt tanulót vezetett föl az V. osztályba. 

Szerintem a felmenő-rendszer előnyét messze 
túlszárnyalja — a nélkül hogy hibáit is magá-
val hurczolná — az, ha minden tanító az itt 
ajánlottam naplót vezetné. 

Év végén e naplót átadná annak a kollégá-
nak, a ki volt tanítványait átveszi; így mind-
járt ismert növendékekkel volna dolga az új 
tanítónak. 

Ha most a naplóban talált megjegyzéseket 
a saját észrevételeivel is kibővíti, a gyermek 
egész lelkivilága nyitott könyvként áll a 
tanító előtt. 

Méltó ez a dolog a kísérletre. Fáradozásunk, 
megfigyelésünk drága gyümölcse a javuló 
fiúkban gyönyörködő szülők hálája lesz, s mi 
büszke önérzettel mondhatjuk, hogy tetteinkben 
a megismert igazság volt legtöbbször vezérünk. 

(Kaposvár J Csáyoly József. 

Az elemi iskolai rajztanításról. 
Nagy szolgálatot tesz az iskolaügynek e 

lapok f. szerkesztője, ha a rajztanításról szóló 
czikkek sorozatának megnyitja lapját. Ennél 
aktuálisabb tétel ma alig van. A tárgy el-
hanyagoltsága mellett fölemlítem, hogy az új 
gondnoksági utasítás is a többi egy pár tan-
tárgy mellett különösen a rajztanításra hívja 
föl a tanítók figyelmét, midőn a rajzmintáknak 
a gyermekek kezébe való adását egyenesen 
megtiltja. 

Hogy a rajzolás nincs a népiskola kötelező 
tárgyai között, annak okát abban keresem, 
hogy a népoktatási törvények alkotója, bár 
alkalmasnak találta a rajzot a szépízlés, a szem-
mérték stb. fejlesztésére, de annak akkora 
gyakorlati hasznot, nem tulajdonított, mint a 
minőt ma tulajdonítani akarnak némelyek, 
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köztük e lap folyó évi 38. számában meg-
jelent czikk írója is. 

Stenhura úr ugyan az „elemi rajztanításról" 
írt, de mert az elemi iskola I—IV. osztályai 
számára említ vázlatos tervet, jogosan szólha-
tunk a tárgyhoz a föntírt czím alatt. 

Hogy S. az ipar fejlesztését tűzi ki czélul 
s ilyen szempontból sürgeti a rajztanításnak 
olyan arányú fejlesztését, melyet különösen az 
ipar terjedése és haladása megkiván, az minden-
esetre előrelátó, helyes czélzat; de mi még 
nagyobb részben földmívelő nép vagyunk, a 
nép zöme tehát nincs annyira az iparra utalva, 
mint azon nyugati országok, melyekre a czik-
kező úr hivatkozik. Ennélfogva a rajztanítás 
czélját az ipari szak szempontjából mérlegelni 
egyoldalú fölfogás; a magyar ipar fejlődését, 
fölvirágozását s így a nép boldogulását az 
elemi iskolai rajztanítástól föltételezni ideális, 
de túlzott kívánság. 

Ha kiemelnök a városi iskolákat s ezekben 
sürgetnők a rajztanítás olyatén reformját, hogy 
ez által az előreláthatólag ipari pályára menő 
növendékek jövő boldogulásuknak egy biztos 
eszközét szereznék meg már az elemi népiskolá-
ban, még megokolva lenne kívánságunk. De 
kérdezem: van-e a földmívelő falusi népnek 
olyan mértékben szüksége a rajztanulásra, 
mint a városi embernek ? — Nincs. 

S ha már irányadó körökben nem tesznek 
különbséget az osztatlan és osztott iskola 
között, nem tehetünk különbséget a rajztaní-
tásra nézve sem. 

Különben is semmiféle szak nem kívánhatja 
az elemi népiskolától, hogy az ő czéljait külö-
nösen szolgálja és pedig olyan mértékben, 
a milyen mértékben a haladó kor megkívánja. 
A népiskola megtette kötelességét, ha a gyer-
meket arra készítette elő, hogy (a szó leg-
szebb értelmében) ember legyen. Ennél többet 
az egységes elemi népiskolától jogosan senki 
sem követelhet. 

Hogy a rajztanításon lendíteni kell, azt én 
is állítom, sürgetem, mert a mai tanítással 
nem közelíthető meg az a ezél, melyet a rajz-
tanításban az általános emberképzés szempont-
jából el kell érnünk. 

Nézzük csak, miként írnak a rajztanításról 
különböző utasítások, módszertanok. 

A ministeri tanterv „miután ez (t. i. a rajzo-
lás) a látásbeli és kéz-ügyesség, az ízlés és 
a nemzeti csínosodás kiművelésére szolgál", 
óhajtja, hogy a rajzot, a hol arra mód van, 
mindenütt tanítsák. Az I. és II. osztályban 
megengedi, hogy a gyermekek a legegyszerűbb 
tárgyaknak vastag papirosból kivágott alakválto-
zatait körülrajzolják. A III., IV. osztályban 
egyenes vonalakból alakít a gyermek ábrákat, 

hogy ezek valamely tárgy körvonalai legyenek. 
Mindig a tanító maga rajzol elől s a tanít-
ványok utána. Majd mintákat másolnak. Az 
V., VI. osztályban egyenes és görbe vonalak-
ból álló alakokat, növényeket, állatokat, egy-
szerű szerszámokat rajzolnak. Mérés útján 
területeket vesznek föl; ezeket lerajzolják. 
Készítenek a népélet körében szokásos épület-
terveket. Rajzolnak természet után. 

Ennyi az elemi népiskolában bőségesen elég. 
A készülő új tanításterv nagyjában a mos-

tani tanterv nyomán halad. A rendszeres rajz-
tanítást azonban csak a III. osztályban kezdeti 
meg és pedig pontozatlan rajzfüzetbe, a mi 
nagy haladást jelent a rajztanításban. Ugyanez 
a felsőbb osztályokban megengedi a tinta, toll, 
ecset, festék használatát. 

Dittes-Gyertyánffy: A Népiskola Módszer-
tanában levő utasítás szerint a gyermekek az 
I., II. osztályban ponthálózott rajzfüzetet 
használnak. A felsőbb osztályokban pontozatlan 
füzetbe rajzolnak a gyermekek a tanító elő-
rajzolása után, tehát a tömeg-tanítást tartja 
czélravezetőnek. Hasonlóképen a tömeg-tanítás 
mellett foglal állást Verédi: Paed. Encyclopae-
diája. Bárány: Tanítók Könyve utal arra, 
hogy a tanító a táblán rajzoljon elő, de meg-
engedi a mintalapok használatát is. Körösi 
Hemik: Paedagogiai Kalauzában a természet 
utánzását ajánlja s elitéli a rajztanítás azon 
módját, mely pontozott rajzfüzetben vonalak 
rajzoltatásával kezdődik, egyben kritikát mond 
a mai rajztanítás fölött, mondván: „ Nincs az 
a tantárgy, a melynél oly kevéssé vennék 
igénybe a tanuló önmunkásságát, megfigyelő 
képességét, mint a jelenlegi rajztanításnál. A 
megfigyelés a rajztanítás alapja, a mely nélkül 
gépies munkává törpül e kiváló nevelőhatással 
bíró tantárgy. Az igazi rajzoktatás testekből 
indul ki." Környei: A Tanító az Iskolában 
czímű művében szintén a tömeg-tanítást helyezi 
előtérbe, de nem foglal állást a rajztanítás külön-
féle módozatai között, mert „a rajzoktatás sikere 
nem függ magától a rendszertől, hanem annak 
okszerű alkalmazásától és keresztülvitelétől." 

Mint figyelemreméltó módszert, fölemlítem 
a Réthy Lajos, czeglédi polgári iskolai tanító 
eljárását, melynek leírását az „Uránia" folyó-
irat ez évi folyamában találjuk. 

A különböző módszerek fölemlítése után 
foglaljunk állást már most a rajztanításban 
divatozó módszerek közül a legjobb mellett. 

Az a legjobb módszer, mely a tanuló ön-
munkásságát, gondolkodását leginkább igénybe 
veszi, mely mellett a tanuló legbiztosabban 
megtanúlja, miként lehet az élő természetet 
a rajzpapirra átvinni. 

Rendszeres rajztanítást a III. osztálytól 
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kezdve meg lehet kezdeni, és pedig a : int a 
föntjelzett módszerek mindegyike ajánlJa: a 
tömeg-tanítással. A mint a szépírás tanítasának 
az a legbiztosabb, legjobb módszere, mely a 
tanulót megakadályozza abban, hogy az irást 
elhandrálja: tehát az ütenyzés, úgy a rajz-
tanításnak is az lesz legbiztosabb módszere, 
mely a gyermeket az együttes munkára kény-
szeríti, mely mellett a tanító legjobban meg-
magyarázhatja minden vonalnak a jelentőségét: 
ez a módszer a tanítónak a táblán való elő-
rajzolása. Es pedig nem úgy képzelem az 
előrajzolást, hogy a tanító előre rajzolja föl 
az egész mintát a fali táblára, hanem a mint a 
tanító lerajzol egy vonalat, ugyanazt rajzolják le 
a gyermekek is s így tovább, a mint a táblán 
vonalról-vonalra keletkezik az asztal, ház képe, 
azonképen keletkezzék a gyermekek rajzán is. 

I t t megjegyzem, hogy a gyermekek soha 
se egy széknek a képét rajzolják, hanem az 
iskolában levő székét; ne egy asztalt, hanem 
a tanító asztalát, — ne egy házat, hanem a 
Pistáék házát, — ne, egy templomot, hanem 
a helységben levő templomot rajzolják. így 
érdekesebb a rajzolás a gyermekek előtt s 
azután meg így valóban megtanulják az élő 
természetet ábrázolni. Ilyen mód mellett nem 
használhatja a tanító sem a Maszák H., — sem 
más rajzminta gyűjteményét, hanem magának 
kell mintagyüjteményt készítenie a helységben 
levő érdekesebb, ismertebb épületekről s azt 
fokozatos rendben rajzoltatnia. Lerajzolás előtt 
egy-egy kirándulás alkalmával arra veszszük 
útunkat, hol a lerajzolandó épület van, ezt 
megszemléltetjük. Rajzórán azután fölmutatja 
a tanító az épületnek kész rajzát s miután 
így megvan a hangulat, az érdeklődés, hogy 
így mondjam: miután előkészítettük a gyer-
mek lelkét az apperceptióra, megkezdi a tanító 
a rajz előállítását a fali táblán. Megrajzol a 
tanító egy vonalat s aztán felhívja a gyerme-
keket, hogy ők is rajzolják le ugyanazt igen 
vékony szaggatott vonalkákkal s így készül el 
az egész rajzolat vonalról-vonalra, mint már 
fönnebb is említém. Hogy a tanítónak a rajz-
órán nem lehet kényelmeskednie, az természe-
tes, mert folytonosan tanítványai között kell 
járnia, magyaráznia: „Te ezt a vonalat nem 
hiíztad egyenesen. Hol van görbesége P Te 
igen hosszúra húztad. Te nem függélyesen, 
vagy nem eléggé vízszintesen húztad. Ha 
vékonyabb vonalat rajzolsz, nem fog rajzod 
összepiszkolódni dörzsölés alkalmával", stb. 

Hogy ilyen mód mellett egy rajzórán (külö-
nösen a kezdő fokon) 3—4 vonalnál többet 
nem lehet húzni, az bizonyos, de a mit rajzo-
lunk, az mind maradandó kézgyakorlat s ilyen 
mód mellett "tanítva a III. osztályban, a IV-dík-

ben már meglehetős arányosan rajzolnak a 
gyermekek. Egyébként pedagógiai elv: „keve-
set, de jól." Réthy Lajos, rajzoló - művész, 
rajztanár, a polgári iskola III. oszt. tanulójától 
évharmadonként csak egy, de jó rajzot kíván; 
„sok, de gyarló rajz nem számít.1' Ugyanilyen 
fölfogással vagyok én is. A III. elemi osztály-
ban (hetenkint 2 órán) egy egyszerű kis ház 
előrajza egy hónapig eltartott, annyi beszélni, 
igazítani, törölni való volt a tanítványoknál. 

A népisk. IY. osztályában kisebb méretű, 
de nagyrészben egyenes vonalakból álló 
eszközöket, szerszámokat rajzoltathatunk. Az 
V., "VI. osztályban levelek, virágok fordulnak 
elő. Mindent természetben kell fölmutatni. A 
növényekre nézve igen érdekes útmutatást 
találunk a Réthy módszerében. 0 ugyanis az 
iskolai év végén beíratja tanítványaival „a 
stylizálandó virágok és falevelek neveit azért, 
hogy azokat a virágokat s leveleket a nagy 
szünidő alatt összegyűjtsék és lepréselve hasz-
nálat végett a következő iskolai évre eltegyék." 
Hasonló módon lehetne a népiskola V. és VI. 
osztályában lepréselt levelek, virágok rajzol-
tatásával élénkké, érdekessé tenni a rajztaní-
tást. Meg lehetne engedni a jobbmódú gyer-
mekeknek, hogy rajzaik kiszínezésére víz-
festéket használjanak; de a színes mázolást 
kötelezővé nem tenném, mert hiszen a falusi 
gyermekkel az irónt, rajzfüzetet és gummit is 
nagy bajjal tudjuk beszereztetni, hogyan 
adnának pénzt majd festékre, ecsetre! 

Végül jön az V., VI. osztályban a területek 
fölmérése, kiszámítása, egyszerűbb építkezések 
tervrajzának elkészítése, minek minden élet-
foglalkozások között hasznát veszi a gyermek 
mint felíiőtt. 

Ugy a föntebb vázolt rajztanításra, mint az 
árnyékolásra kellő utasítást találunk Maszák 
Hugó: „Útmutató az elemi rajztanításban" 
czímű vezérkönyvében s csak fölösleges munkát 
végeznék, ha abból idézgetnék. Nem is teszem 
ezt, hanem végezetül csak annyit mondok, hogy 
a rajztanításban tapasztalható elmaradottságunk-
nak okát nem a módszer hiányában, hanem 
egyenesen abban kell keresnünk, hogy e tárgy 
tanítása nem volt kötelező s ha az amúgy is 
megterhelt tanítók önként nem mindenütt 
vezették be azt iskolájukba, azon csodálkozni, 
azt helytelenítni nem is lehet. A hol bevezették 
és lelkiismeretesen tanították, számbavehető 
eredményt értek el. Azért — nézetem szerint — 
a kérdésnek legrövidebb úton czélravezető meg-
oldása az lenne, ha a közoktatási kormány 
rendeleti úton kötelezne minden iskolát, hogy 
a rajzolást a többi tárgyakkal egyenlő figye-
lemben részesítse. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 
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A magyar tanítósághoz. 
Úgy bántja a lelkem, mikor itt is, ott is 
Minden szír e-t zára fennen jubilálnak. 
S mikor a hatalom polezán ülők felé 
Foglalóba adott dicshymnusok szállnak. 

Mit tudja a kertész, hogy növendék-fája 
Hoz-e majd gyümölcsöt, vagy csupán virágzik ? 
Hány virág lehervad, sárba lesz tiporva, 
Míg gyümölcsöt érlel egyik, vagy a másik! 

Am de mégjobban fáj, szinte ég a lelkem, 
Mikor a hálátlan, rideg közönyt látom, 
Mely előtt nincs érdem, nincs magasztos eszme, 
Mély tépi a szirmot a virágos ágon. 

Hiszen a termőfát megszokták becsülni, 
Szívtelen vagy gonosz, ki még azt is bántja. 
És mégis mi adunk másnak erre példát, 
Magyar tanítóság, Isten, ember látja. 

A mi jó „apáink", a kiket megtéptünk 
Örökséget adtak, drága örökséget. 
Mondjátok, testvérim! Az a tépett babér 
Az ö homlokukon, nem-e minket éget! 

Mikor ébredünk már, mikor leszünk végre 
Érdemet ismerők s nem hajlongó szolgák, 
A kik elismerést s nem foglalót adnak, 
Mint a hogy a hitvány, semmi népek szokták ? 

Örökséget kaptunk, drága örökséget 
S mi mégis tétlenül vak világba nézünk; 
Ugaron hagyjuk hát, örök szégyenünkre, 
Ugaron hagyjuk-e drága örökségünk? 

Jöjjetek! Jöjjetek! Templom, oltár készül, 
Magyar tanítóság! ébredjetek végre! 
JBábyloni vizek bús fűzfái alól 
Hiába kiáltunk tétlenül az égre! 

Jöjjetek! Jöjjetek! Ne álljatok hátra. 
„Éledj meg Izrael!" mint az írás mondja, 
h'a magunk tespedünk, mivel se törődünk, 
Kinek leszen akkor ránk egyébnek gondja 

* 

Szobám falán egy kép függ az ágyam fölött. 
Fametszet, nincsen rajt a hiúság máza, 
Mégis olyan kedves az egész családnak 
Az az egyszerű kép: a „Tanítók Háza." 

Hat éves kis fiam• meg-megáll előtte . . . . 
(Péterfy, ha látná, jutalmazva lenne.) 
„Látjátok gyerekek! az ott a mi házunk. 
Majd mikor nagy leszek, én is lakom benne." 

Szobám falán egy kép . . . szivemben a többi, 
Azoknak a képe, kiket tenni láttam. 
A kik megalkották . . . , Isten áldd meg őket 
S a vezért oda fenn, a budai várban! 

(Binya-Szent-Király.) Gál István. 

A budai királyi palota. 
Budapest panorámájának értékes koronája a 

kiépülő királyi palota, mely az építészek keze 
alatt a régi kastélyszerü épületből impozáns 
méretű fejedelmi lakká változott, a melylyel 
csak a versaillesi királyi palota és a prágai 
Hradsin mérhető össze impozánsság dolgában. 

A budai királyi palota építési és nagyob-
bítási munkálatai rohamosan haladnak előre. 
A régi palotán kevés változtatás történt, csak a 
régi kényelmetlen és dísztelen lépcsők épültek 
át igazán királyi pompában. A szabadabb 
közlekedés czéljának pedig föl kellett áldozni 
a Szent István-kápolnát, mely a közforgalom-
nak útjában állott, helyette a Zsigmond-
kápolna szentélyében készül egy remek fülke 
a szent Jobb őrzésére. E czélból magát a 
kápolnát is átépítették: nagy üvegfestéses 
ablakokat és díszes berendezést kapott. Az és 
a két számv a régi királyi palota termeinek 
direkt folytatása, úgy hogy körülbelül 200 méter 
hosszúságii egyenes teremsor keletkezett, a 
milyennel a versaillesi palotát kivéve, egyetlen 
királyi lak sem dicsekedhetik. I t t van a nagy 
Ünnepi terem, mely terjedelmére nagyobb a 
Vigadó nagyterménél és kapcsolatban van a 
Duna felől levő buíFetgallériával. Ez utóbbi 
58 méter hosszú és két emeleten megy át, 
a nagyterem magassága I6V2 méter. Ugyan-
ebben az épületrészben van a vestibule és 
toilette-ek, a második emeleten pedig hivatalos 
helyiségek és lakások. 

A homlokzat Mária Terézia korabeli barok-
stílusban épült, de a termek belsejében egyéb 
stílusok is alkalmazást találtak. Az ornamenti-
kában a magyar diszítő stílus elemei domi-
nálnak, melyek teljes harmóniában vannak a 
termek és műtárgyak formáiban. 

A királyi vár fényes múltjára három terem 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 0 . SZÁM. 

fog emlékeztetni. A Szent István-terem, mely 
a párisi kiállításon nagy föltűnést keltett, ez 
román stílben készült. A Hunyady Mátyás 
terméhez • az olaszkori renaissance szolgáltatta 
az alapmintát Benedetto da Majano mintázatai 
alapján. A középső hatalmas kupola alatt 
lesz a Habsburg-terem Fischer von Erlach 
stílusában. A teremből hatalmas szabad lépcső 
vezet le a kertbe. A falfülkékben karrarai 
márványszobrok a Habsburg-ház főbb alakjait 
fogják megörökíteni. Számos műtárgy fogja a 
többi termeket és a vár egyéb részét díszí-
teni. úgy hogy majdnem minden magyar 
művész képviselve lesz müveivel, sőt a kert-
ben is művészi szoborcsoportok fognak állani. 
A vár építése a környék rendezését is maga 
után vonta. Az űj ministerelnöki palota a 
honvédelmi ministeriummal már egy homlok-
zati vonalba fog fölépülni. A királyi lovagló 
iskola terme istállóvá lesz átépítve, helyette 
ű j épület készül, egy mélyebb terraszű, a 
kertben pedig pálmaházak, meleg- és hideg-
házak épülnek. A Habsburg-terem előtt újra 
kell a hegyoldalon a bástyákat rendezni és 
ide hatalmas szobrokkal ékes lépcsőzetek 
jönnek, hogy a vár homlokzatát a pesti oldal 
felől lehetőleg emeljék, végül 0 Fölsége meg-
szerezte az Attila-körúton a palotával szom-
szédos telkeket, hogy a hátsó homlokzat 
harmonikus keretbe jöjjön és az esetleges 
terjeszkedésre kellő terület álljon rendelkezésre. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Sztrokay Lajos oki. tanítót a 
keczer-kosztoláni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Lucsivjanszky Juha oki. tanítónőt a keresz-
tesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Schuster 
Mária oki. óvónőt a szepesolaszii II. számú 
áll. kisdedóvodához óvónővé; Dienes Károly 
turócz-szt.-mártoni áll. polg. isk. tanítót a 
csáktornyai áll. tanítóképző-intézethez segéd-
tanárrá, a X. fiz. oszt. 3. fokozatába végle-
gesen; Vargofcsik Borbála oki. tanítónőt a 
komlosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kutka Gizella oki. óvónőt a bakabányai áll. 
kisdedóvodához óvónővé; Bodor Kálmán oki. 
tanítót a gyantai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Rácz János oki. tanítót a hollószegi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Seress Ilona oki. 
tanítónőt az ó-paulisi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; HaUer István oki. tanítót a 
nagyfalui áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Bányai Lajos oki. tanítót a mező-telegdi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kakassy Anna oki. 
tanítónőt a szász-kis-almási áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Sándor Lajos krassószörénymegyei 

kir. s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. III. 
fokozatába ugyanezen megye kir. tanfelügyelő-
jévé; Weiszmann Gizella oki. tanítónőt a 
prakfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Povoschán József német-szt.-
mihályi áll. el. isk. tanítót a zimándújfalui 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Zoltai 
Mátyás budapesti áll. polg. isk. tanítóképző-
intézeti gyakorló polg. isk. r. tanárt, r. 
tanári minőségében az aradi áll. el. isk. tanító-
képző-intézethez ; Kovács Béla szöllős-végardói 
és Papp János kabolacsárdai áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Barbácsy Etelka ó-paulisi 
áll. el. isk. tanítónőt a német-szent-mihályi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Sándor Mariska 
siklódi áll. el. isk. tanítót a vargyasi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Molnár Erzsébet 
szász-zsombori áll. el. isk. tanítónőt a siklódi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Endes 
Klára vargyasi áll. el. isk. tanítónőt a lajos-
falvi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Spatár 
Valér és Spatámé-Sepeczán Kornélia áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a szt.-jánosi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségükben; Tibay Sándor 
újpesti áll. el. isk. tanítót a kispesti áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Stancsu Mihály 
szt.-jánosi áll. el. isk. tanítót a kübekházi 
közs. el. isk.-hoz jelen minőségében; Fehér 
Bertalan szilágymegyei tanfelügyelőséghez be-
osztott áll. el. isk. tanítót az újpesti áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Simó Irma baka-
bányai áll. óvónőt a torbágyi áll. kisdedóvo-
dához jelen minőségében; Benedek János szász-
kis-almási állami elemi iskolai tanítót a héder-
fájai áll. elemi népisk.-hoz; Dráveczky Zoltán 
m.-fodorházai áll. el. isk. tanítót a tőke-tere-
besi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Molnár 
Kálmánná, szül. Kozma Ilona monori áll. el. 
isk. tanítónőt a csömör-puszta-szent-mihályi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Tóth Jenő 
tőke-terebesi és Tóthné-Hoffmann Prida csömör-
puszta-szent-mihályi áll. el. isk. tanítót, ill. 
tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségükben. 

Nyugdíjat utalványozott: Kárpáti József 
kis-szebeni munkaképtelen áll. el. isk. tanító 
részére évi 1008 koronát; Csapó Jozefa tor-
bágyi munkaképtelen áll. óvónő részére évi 
360 koronát; Szaplonczay Gyula bottyáni 
róm. kath. tanító részére évi 500 koronát; 
Droszt Ignácz chrenoczi munkaképtelen róm. 
kath. tanító részére évi 500 koronát; Kovalik 
József sántosi róm. kath. tanító részére évi 
1060 koronát; Molnár József kiskorpádi róm. 
kath. el. isk. tanító részére évi 620 koronát; 
Kempf Antal pápóczi róm. kath. kántortanító 
részére évi 1020 koronát; Rónai József 
kaposvári áll. tanító részére évi 1640 koronát; 
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Oláh Miklós magyi munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak .évi 520 koronát; Szabó Endréné 
szül. Gyürky Mária Magdolna jolsvai munka-
képtelen óvónőnek évi 280 koronát; Nagy-
váthy Frigyes thuzséri munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 600 koronát; Paducsel József 
gerboveczi munkaképtelen közs. tanítónak évi 
400 koronát; Mátéffy Károly karánsebesi 
munkaképtelen áll. el. tanítónak évi 880 
koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Vavrik Sa-
rolta kiibekházi közs. isk.-hoz kirendelt munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónő részére 950 ko-
ronát egyszersmindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Szabó András sáros-reviscsei gör. kath. volt 
tanító özv., szül. Bépay Mária részére 399 
korona özvegyi segélypénzt, Emma, Andor, 
Antal, Olga, Tivadar, Mária és Gizella kis-
korú árvái részére szintén 399 korona gyám-
pénzt; Kapéri Károly nyug. nagyszalontai ev. 
ref. tanító özv., szül. liásy Terézia részére 
évi 608 koronát; néh. Vojtyák Antal volt 
nadlányi róm. kath. el. isk. tanító Erzsébet 
nevű kiskorú árvája részére évi 100 koronát; 
néh. Ihász István tápió-bieskei közs. tanító 
özv., szül. Nagy Gizella és Nándor nevű kis-
korú árvája részére együtt évi 466 K. 66 
fillért; Filep Endre dunapataji ev. ref. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Gázon Mária és kiskorú 
árvája részére évi 818 korona 06 fillért; 
Dudás Pál székudvari róm. kath. tanító özv., 
szül. Lapanoczky Anna és két kiskorú árvája 
részére együtt évi 400 koronát; néh. Steiger 
József nyugalmazva volt némethásosi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Weinhofer 
Rozália részére évi 300 koronát; néh. Hacker 
János hidasdi ág. hitv. ev. volt tanító özv., 
szül. Katona Erzsébet és két kiskorú árvája 
részére együtt évi 525 korona 32 fillért; Dankó 
József vezerszállási gör. kath. volt tanító özv., 
szül. Bodó Zsuzsannának évi 408 koronát; 
néh. Pintér Antal pölöskei róm. kath. volt 
tanító özv., szül. Schuarcz Annának évi 300 
koronát; néh. Marosán János bodonkuti gör. 
kath. el. isk. nyugd. volt tanító özv., szül. 
Nemes Nasztáziának évi 300 koronát; néh. 
Szanter Ernő volt rigyáczi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Balogh Magdolnának évi 300 
koronát; néh. Ivánfi Gyula somorjai róm. kath. 
tanító özv., szül. Várnay Annának évi 604 
koronát; Csurják Endre zubrohlavai áll. s. 
közs. el. isk. volt tanító özv., szül. Kruzslják 
Józsának és kiskorú árváinak együtt évi 675 
koronát; néh. Zechmeister Richárd aninai társ. 
el. tanító özv., szül. Vernóczy Czecziliának évi 
643 korona 20 fillért; néh. Árvái János 
szepes-szombati közs. el. isk. volt tanító özv., 

szül. Breznyák Herminának évi 490 koronát; 
néh. Maximovics János csákovai gör. kel. 
szerb tanító özv., szül Mihajlovits Irinának 
évi 665 korona 20 fillért; néh. Gábor Endre 
peselneki áll. el. isk. tanító özv., szül. Mikéta 
Rózának évi 450 koronát; néh. Erdelyán Péter 
homoliczi közs. el. isk. tanító Milena nevű 
kiskorú árvájának évi 149 korona 83 fillért; 
néh. Diera János német-prónai róm. kath. el. 
isk. volt tanító özv., szül. Diera Kornéliának, 
valamint Győző és Gyula nevű kiskorú árvái-
nak évi 657 korona 32 fillért; néh. Perieht 
Jenő trencséni közs. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Thatter Katalinnak évi 560 koronát; 
néh. Veturisz András nyíregyházi ág. hitv. ev. 
tanító özv., szül. Nagy Rózának és 3 kiskorú 
árvájának együtt évi 675 koronát; néh. Csorna 
Miklós sumjáczi gör. kath. tanító özv.. szül. 
Ambrózy Ilonának évi 382 korona 50 fillért; 
Lenkueza Péter görbedi nyug. gör. kel. tanító 
özv., szül. Boiez Évának évi 300 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néh. Tótin György volt felső-
remetei közs. tanító Ilona és György nevű 
árváinak a kecskemétibe; néh. Gibán János 
volt apsai gör. kel. tanító Miklós nevű árvá-
jának a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• A polgári iskolai egyesület évi muiika-

programmját f. hó 25.-én állapította meg. 
Első sorban a polgári leányiskolák tanítási 
tervének revíziójával foglalkozik az idén az 
egyesület. E czélból fölszólítja az összes pol-
gári leányiskolák tanítótestületeit, hogy a most 
megjelent új felsőbb-leányiskolái tanítási terven 
micsoda változásokat óhajtanak. Foglalkozni 
fog az egyesület a hét osztályos polgári iskola 
reform-tervével. A társadalom körében szülői 
értekezletek tartásával akarnak kedvet kelteni 
az új iskola terve mellett és megküldi az 
egyesület Kovács János dr. idevágó munkáját 
az országos képviselőknek. Elhatározták azt 
is, hogy pályázatot hirdetnek olyan népszerű 
iratra, a mely a szülők érdeke szempontjából 
tárgyalja az új iskola dolgát. Végül fölvették 
még a munka-programmba a polg. isk. tanítók 
nyári tanfolyamának sürgetését. 

£ Hontvármegye Ált. Tanítóegyesülete 
Selmeczbányán tartotta r. évi közgyűlését, 
melyen a megyei főispán és a városi polgár-
mester is megjelentek. Tuka Antal elnöki 
megnyitója után Jávor Lajos kért szót és 
lendületes szavakban ünnepelte Tuka Antalt, 
a ki már 25 éve működik a tanítói pályán. 
A kir. tanfelügyelő elismerő szavakban emlé-
kezett meg Fleischhaeker Laura polg. isk. 
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igazgató és Kolos Irma polg. isk. tanítónő 
működéséről, a kik szintén egy negyed századot 
töltöttek a tanítói pályán. — Az elnöki jelen-
tésből kitűnt, hogy a járáskörök szorgalmasan 
működtek. Jaeger Gyula indítványára az egye-
sület négy részletben fizetendő 200 koronával 
az Eötvös-alap rendes tagjai sorába lépett. 
Következtek a fölolvasások: Király Ernő 
lyceumi tanár „a turistaságról," Jávor Lajos 
a nyugdíj-revízióról, Dankó Andor a phono-
mimika módszeréről tartottak előadást. A 
gyűlést megelőzőleg Bankó János gyakorlati 
tanítást tartott a földrajzból a III. osztálylyal. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister a periakin kívül, melyet lapunk 
első helyén közlünk, még Csáktornyán is 
mondott nevezetes beszédet, melyben a magyar 
faj kulturális súlyának emelésére szolgáló esz-
közökkel foglalkozott. „Ez országban — mon-
dotta — alkotmányunk és történeti missziónk 
szerint is a magyar fajnak kell vezetőnek lennie. 
Ezért kell a magyar faj kulturális súlyát 
emelni. Ezért tette kulturális politikájának 
sarkpontjává a városok közművelődési intéz-
ményeinek fejlesztését és emelését. Ezért fordít 
a városok iskoláira különös gondot; a vidéki 
városokban muzeumokat állít föl, könyvtárakat 
nyit meg. Minden ízében magyar városi élet 
nélkül a magyar faj misszióját be nem tölt-
heti. Más nyelven beszélő polgártársainkra a 
magyar kultura fölényének kell hatnia. Ennek 
értéke és szükségessége legyen a hódító és 
nem az erőszak. Az erőszak egyáltalában nem 
a politikai bölcseség tényezője. Az erőszak 
nyers erő és nem is jelent erélyt és kitartást. 
Az erőszaknak csak álhasonlatossága van az 
erélvhez. A választások tisztaságát a legnagyobb 
politikai szükségnek tekinti. Ki kell a néplélek 
meggyőződéséből azt irtani, hogy a nemzet 
sorsa fölötti döntésnél erkölcstelen tényezők 
is szerepelhetnek. Ez az ország és alkotmánya 
fönmaradásának legnagyobb biztosítéka. A 
szabadelvüséget e sok vallásra és sok nemze-
tiségre oszolt országban a politika lételemének 
tekinti. A szabadelvüség oly nélkülözhetlen a 
magyar közéletben, mint a levegő az élethez. 
Nem szabad egy pillanatig sem félni, hogy 
ezt bármi irányban veszély fenyegethetné. 
Erélyesen tiltakozik az ellen, hogy Deák 
Ferencz politikája leghűbb letéteményesének 
Széli Kálmánnak kormányzata alatt a szabad-
elvüség erejében veszíthetne. Én ismerem, 
— mondja Wlassics — e nagyszabású állam-
férfiúi, lelkének minden érzése, minden ideálja 
nyitott könyv előttem. Lehet valaki ez ország-

ban erőszakosabb szabadelvű, detisztább, neme-
sebb és az igazi szabadelvűséinek rendíthetle-
nebb híve nála nincs." E beszéd, melynek csak 
egy kis töredékét közöljük itt, — mint Csák-
tornyáról írják — oly fölvillanyozólag hatott 
a közönségre, hogy az fölállott és a horvát 
nemzetiségű választó polgárok is kórusban az 
„Isten áldd meg a magyart" énekelték. 

— Világ folyása. A német hadsereg kelet-
ázsiai gyalogezredének 2. zászlóalja Bécsen át 
utazott haza; ez alkalommal a német tiszti-
kar tiszteletére udvari ebéd volt, melyen 
0 Fölsége felköszöntőt mondott a német csá-
szárra. „A legszívesebben üdvözlöm a harczok-
ban és a háború összes nélkülözései közt ki-
próbált vitéz zászlóaljat — mondotta 0 Föl-
sége. Hü fegyverbaráti érzelemtől áthatva 
egész véderőm bajtársi üdvözletét fejezi ki a 
zászlóaljnak." — A fiumei podeszta: Maylender 
M. bejelentette állásáról való lemondását a 
kormányzónak. Elhatározásának az az indító 
oka, hogy a kibékülés óta az autonom-párt 
radikális elemei agitáltak ellene és a város 
nyugalmát ismét megzavarni törekszenek. Csak 
nem nyughatnak a nagyzás hóbortjában szen-
vedő fiumeiek! — A délafrikai harcztéren 
nagyon rosszul áll az angolok dolga és 
Kitchener angol fővezér, mivel „túlságosan meg 
van kötve a keze" és minthogy nem engedik 
meg neki, hogy a háború befejezése végett 
minden czélszerü eszközt megkíséreljen, komo-
lyan fontolóra vette az állásáról való lemon-
dást. A Fokföld hollandusai most már nagy 
tömegekben csatlakoztak a búrokhoz s a döntő 
ütközetek a Fokföldön és Natálban fognak 
megvivatni. — Az Egyesült-Államok új elnöke: 
Roosevelt a kongresszushoz intézendő izeneté-
ben ki fogja jelenteni, hogy az amerikai flottát 
jelentékenyen szaporítani kell, mert* csak ez 
biztosíthatja a békét az Egyesült-Államok és 
bizonyos európai hatalmak közt. 

— Wlassics minister a szegedi kiállí-
táson. A szegedi iparművészeti kiállítást 
Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi 
minister f. hó 27.-én tekintette meg. A szép 
kiállítás a minister tetszését minden tekintet-
ben megnyerte. Megnézte a minister a kultúr-
palotában elhelyezett Somogyi-könyvtárt is. 
László h. polgármester köszönetet kifejező 
szavaira a minister, a kinek kormányzata alatt 
Szeged város már több tanintézettel gyara-
podott, az egybegyűlt urak előtt hangsúlyozta, 
mily sarkalatos pontja az ő kultúrpolitikájának 
a magyar városok közművelődési intézményei-
nek fejlesztése és emelése; örömmel látja 
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Szeged város közönségében a közoktatásügyi, 
valamint a magyar művészet iránti meleg 
érdeklődést és lelkesedést. A minister ebéd 
után még a felsőkereskedelmi iskolát, a fel-
sőbb leányiskolát és több , más tanintézetet 
tekintett meg. Legtovább a felső-kereskedelmi 
iskolában időzött, a hol több kérdést intézett 
a tanulókhoz, egyebek közt azt is tudakolván, 
hányan és kik szándékoznak majd önálló 
kereskedelmi pályára lépni; lelkes szavakkal 
buzdította az ifjakat, hogy e pályára, a melyen 
való előrehaladásukhoz és boldogulásukhoz 
nagy nemzeti érdekek fűződnek, buzgalommal 
készüljenek. Wlassics minister végül Kállay 
főispánnal körülkocsizott a városban, a 
melynek közönsége őt mindenütt lelkesen 
üdvözölte s a délutáni gyorsvonattal a pálya-
udvaron egybegyűltek éljenzése közt vissza-
utazott Budapestre. 

— Az Eötvös-alap gyíijtö és kezelő-bizott-
sága f. hó 28-án ülést tartott, melyen az elnök 
a többi közt bejelentette, hogy a Rigler-ezég 
a Tanítok Háza füzetei, írószerei stb. szeptember 
havi jövedelméből 2000 (két ezer) koronát fize-
tett be az Eötvös-alap pénztárába. Ennek fele 
(1000 K.) az árva-alapra jut, másik fele (1000 K.) 
pedig a Tanítók Háza f. évi költségeire for-
díttatik. A bizottság egyhangúlag elhatározta, 
hogy újra fölszólítást intéz a tanítósághoz az 
Eötvös-alap, illetőleg Tanítók Háza javára jöve-
delmező iparczikkek terjesztése érdekében. — 
A tanítók biztosítási ügyével foglalkozó bizott-
ságba az Eötvös-alap a maga részéről a követ-
kező tagokat küldötte k i : Ujváry Béla, dr. 
Csengey Gyula (ügyész), Schön József, Bogyó 
Samu és Kapy Rezső. — Örvendetes tudomá-
sul vette a bizottság, hogy Ilorovitz Jakab 
hódmezővásárhelyi tanító 2000 koronás bizto-
sítási kötvényt küldött a Tanítók. Háza javára. 
Horovitz már régebben 1000 koronás bizt. 
kötvényt küldött s kijelenti, hogy alapítványát 
4000 koronára fogja kiegészíteni. Horovitz 
Jakabnak a bizottság áldozatkészségéért és 
buzgóságáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott, 
a 2(J00 koronás kötvényt pedig a pénztáros 
az elnöktől megőrzés végett átvette. 

— Zsilinszky Mihály államtitkár Munká-
cson járt s megnézte az ottani közoktatási 
intézeteket. Tiszteletére a Csillag-vendéglőben 
az ottani intelligenczia díszebédet rendezett, 
melyen lelkesen ünnepelték a népszerű állam-
titkárt, kinek látogatása összefügg az interná-
tus kibővítésével, melyet az új gimnáziumi 
épület elkészültével azonnal foganatosítanak. 

A Magyar Tanítók Országos Takarék-
és Hitelszövetkezete a m. héten kezdette meg 
működését VIII., József-körút 8 sz. a. helyi-
ségében. A szövetkezet, melynek élén dr. 
Berzeviezy Albert v. b. t. t. mint elnök áll, 
azt czélozza, hogy a tanügygyei foglalkozók 
tehát tanítók és tanárok elsősorban és a 
mennyiben a szövetkezet ereje engedi, mások-
nak hitelviszonyai rendeztessenek. 

— Levél a szerkesztőhöz. „Mélyen Tisz-
telt Szerkesztő Ur ! Több kartársam és a 
magam kívánságára, az igazság érdekében 
irott alábbi megjegyzésemet, illetőleg czáfola-
tomat, egész terjedelmében, szórói-szóra közzé 
tenni méltóztassék. Ismerve Szerkesztő úr 
igazságszeretetét, bátorkodom ezt alázatosan 
kérni. Lapunk 37-ik számában „Nyilatkozat" 
czím alatt Magyar Imre Lajos kartárs úr 
legújabban tovább is megtartja e lap 32-ik 
számában tett azon állítását, bogy az állami 
képzőben (t. i. a sárospataki állami tanító-
képezdében, a hol tanult) hírét sem hallotta 
az „Eötvös-alapnak." Erre vonatkozólag nem-
csak ismét azt állítom, hogy hallott az „Eötvös-
alap-ról", hanem hogy tanult is róla — ha 
tanult — még pedig Kiss Aron úr „Nevelés-
és oktatás-történeté"-nek „A népnevelés jelene 
Magyarországon" czímű g-ából. Mi, kik csak 
egy évvel később jártunk, szintén ezen tan-
könyvből tanultunk. Ezen tankönyv szerintem 
olyan bizonyíték, melylyel szemben Magyar 
Imre Lajos kartársam ismeretes állítása tart-
hatatlan, különben csak járt, de nem tanult 
Patakon. Kelt Abara, 1901 szept. 24. Ken-
decsy Pál, tanító." 

— Tanítók Tanácsadója cz. rovatunk, tér 
szűke miatt, lapunk jövő számára maradt. 

— „A gazdasági baromfitenyésztésre 
vonatkozó ált. tudnivalók" cz. munka, í r ta : 
Hreblay Emil, most II. kiadásban jelent meg, 
bővítve és javítva. Mivel a néptanítók a baromfi-
tenyésztés iránt általánosan érdeklődnek, sok 
esetben azonban, nem ismervén a helyes 
tenyésztési irányt, fáradozásuk s anyagi áldo-
zatuk kárba vész, Hreblay Emil állattenyész-
tési m. kir. fölügyelő, imént említett munkáját, 
melynek bolti ára 1 korona, a néptanítóknak, 
tanítónőknek és lelkészeknek -— tisztán az 
általa szolgált baromfitenyésztési ügy sikeres 
fejlesztése czéljából —- ingyen küldi meg, még 
pedig azoknak, kik ezért hozzája fordulnak 
(Budapest, Csömöri-út 15. sz., II. 8.) s posta, 
csomagolás stb. kisebb költségei fedezésére 
levélben 20-filléres bélyeget küldenek. Ebben 
a munkában nemcsak a tenyésztésre vonat-
kozó tudnivalók felől nyer az olvasó tájékoz-
tatást, de megtudja azt is, mikép juthat a község 
ingyen nemesítésre alkalmas tenyészanyaghoz 
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s miként kell a tojás és baromfi értékesítő 
szövetkezetek megalakításához hozzáfogni. 

— Rövid hirek. Erzsébet-emlék Szölgyén-
ben. Hazafias és kegyeletes ünnepély folyt le 
folyó hó 22.-én az esztergommegyei Szölgyén 
községben. E község intelligens közönsége 
boldogult Erzsébet királynénk emlékére köz-
adakozásból emlékoszlopot építtetett s annak 
fölavatását a fönn jelzett napon a község s a 
környék nagyszámú lakosságának jelenlétében 
tartotta meg. Az emlékmű 4 és V2 méter 
magas, czementtel épített s kívülről márvány-
burkolattal zománczolt obeliszk, mely a község 
erdejének szélén, vadvirágos réten, patak-
parton áll. Az emlékmű körül köralakú, padok-
kal ellátott sétahely terül el, mely hárs-, jávor-
és rózsafákkal van beültetve. Az emlékoszlop 
tervezésének s fölállításának keresztülvitelében 
a község tanítói karát s Hausner Ede primási 
erdészt illeti az elismerés. Az ünnepély ma-
gasztosságát igen emelték a tanítói kar dalár-
dájának hazafias énekei és Szvoboda Román 
tanítónak hazafias lelkesültségtől áthatott al-
kalmi beszéde, továbbá Szabó Endre tanító által 
hévvel előadott „Erzsébet" ezímü alkalmi óda. 
Az ünneplő közönség lelkesedéssel oszlott szét 
az ünnepély befejeztével. —- 40 éve a tanügy 
szolgálatában. Schulhof Lipót ómoraviczai izr. 
tanító f. évi október 1.-én üli meg tanítóskodásá-
nak 40. évfordulóját. Ez alkalomból hitközsége és 
volt tanítványai együttesen ünneplik a jubilánst, 
ki bár megőszülve, de lankadatlan buzgalom-
mal teljesíti nehéz hivatását, melynek szolgá-
latában állva már oly sok derék honpolgárt 
nevelt a hazának. — Az unitárius egyház 
szeptember hó 21.-én leplezte le Berde Mózsa 
síremlékét, a hol Ferencz József püspök beszélt 
az unitárius egyház jótevőjéről; 22.-én templo-
mozás után avatták fel Ferencz József püspök 
imája, Kozma Ferencz gondnok szép beszéde 
kíséretében az unitárius kollégiumot, a hol a 
kolozsvári unitárius egyház elemi iskolája, tel-
jes gimnáziuma és theologiai főiskolája konvik-
tussal és internátussal van elhelyezve. Ezt az 
intézetet Berde Mózsa körülbelül egy milliónyi 
adományának az adakozó által e czélra szánt 
részéből, az állam és város segélyéből s gyűjtés-
ből állították. Az épület a kor kívánalmai 
szerint épített és berendezett három emeletes 
palota, hirdetve az unitáriusoknak a tudo-
mányok és vallásuk iránti igaz szeretét, — 
A Tanítók Háza javára a kuczurai (Bács-
megye) ifjúság műkedvelő előadást rendezett, 
mely 7 koronát jövedelmezett. — Gyűlések. 
A fehérgyarmati tanítói kör őszi gyűlését 
folyó évi október hó 7.-én Fehér-Gyar-
maton d. e. 9 órától kezdve tartja. 'A Kis-
Kiiküllővármegyei ált. tanítóegyesület bonyhai 

járásköre f. év október hó 8.-án Héderfáján 
az áh. elemi iskola helyiségében tartja rendes 
őszi köri gyűlését. A sopronvármegyei ált. 
tanítóegyesület folyó évi október hó 17.-én 
Lajta-Ujfalván az állami iskolában tartja meg 
II. közgyűlését. A tólnavármegyei ált. tanító-
egyesület a képviselő-választás akadálya miatt 
a f. évi október hó 2.-ára kitűzött választmányi 
ülést október hó 16.-ának d. u. 2 órájára, az 
október hó 3.-ára tett közgyűlést pedig október 
hó 17.-ének d. e. 9 órájára halasztotta el. A 
máramarosi ált. tanítóegyesület évi rendes köz-
gyűlését f. évi október hó 7.-én M.-Szigeten 
a városi „Vigadó" dísztermében d. e. 9 órakor 
tartja. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Bóth József (Folyán) 30 f.; Littkey 
György, Tornallya (hangverseny jövedelméből) 
27 K. 08 f.; ifj. Petrivoldszky Károly (Legénd) 
1 K. 50 f.; Mohay Jolán (Ár.-Gyéres) 2 K.; 
Tóth Blanka 10 f.; Gorzó Dénes (czikkének 
tiszteletdíja) 10 K.; „ Erdőd - esperes-kerületi 
tanítók (Alsó-Homoródon tartott gyülésök alkal-
mával mondott felköszöntők megváltásából) 
16 K. (ehhez járultak: Láng Pál, Kölcsey Rudolf, 
Pircsy János, Tempfli Antal, Vinkler István, 
Schmied Mihály, Ludesser Lőrincz, Petuker Pál, 
Spán Ferencz, Veisz Mihály, Nyéki János, 
Bittmüller János, Fischer Pál és Auer József 
1—1 koronával, Müller János 2 koronával — 
16 K.); Tóth Blanka 40 f. — 2. Eötvös-alapra: 
Mészáros Lajos (Nagy-Rábé) 1 K.; Szent-
györgyi Lajos (Újpest) 4 K.; Müller János 
(évi tagsági díj) 3 K.; Chrien Gusztáv (évi 
tags. díja, „eladott galambkáim árából, írja, 
jutott végre-valahára a mi áldásosán működő 
Eötvös-alapunkra is") 3 K.; Less János 20 f. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII., 
Wesselényi-utcza 52. sz.) 

— Halálozás. Csorba Károly, vihnye-pesze-
rényi áll. elemi tanító f. évi szeptember hó 
17.-én, életének 49., boldog házasságának 
25.-ik évében elhunyt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját* és a „Tanítók Háza szap-
panját!" 

Tarta lom: Iskola és társadalom. — Az Eötvös-
alapról. Ujváry Béla. — Tanítói szakvizsgálat és 
továbbképzés. I. Békássy Lajos. II. Perr Gyula. — 
Legyünk igazságosak ! Cságoly József. — Az elemi 
iskolai rajztanításról. Zoványi Lajos. —• Szünóra: 
A magyar tanítósághoz. Gál István. (Vers.) — A budai 
királyi palota. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Tanítói (nevelői) állást keres Muhoray Sándor 

s.-tanító. Jászberény, VI. ker. (1505—VI-5) 
A gyulafa lva l Gáborfürész-telepl nyilv. jellegű 

osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra, 
mely évi 1000 korona készpénzfizetés, valamint szabad 
lakás, fűtés és világítás élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben részesül oly 
ev. ref. vallású, nős, oki. tanító, kinek neje, szintén 
oki. tanítónő lévén, az iskolába járó leánytanulókat 
kézimunkára, valamint serdültebb leányokat a polgári 
leányiskolában előirt tantárgyakban oktatni képes ; 
ez esetben a megválasztott tanító fizetése megfelelően 
emeltetni fog. Ajánlatok bizonyítvány-másolatokkal 
fölszerelve, f. évi október hó 15-ig az „Erdélyi 
erdőipar-részvény társasághoz" Kovászna-pályaudvar 
intézendők. (1716-111-3) 

Az apatini 4 osztályú, községi, polgári leány-
iskolánál évi 1400 kor. fizetéssel, 200 kor. lakbérrel 
és 50 kor. kertilletménynyel javadalmazott rendes 
tanítónői állásra pályázatot nyitunk, melyre a nyel-
vészeti szakcsoportból képesített polgári iskolai 
tanítónők pályázhatnak. Ha ezen állásra a helyben 
működő tanítónők egyike lenne előléptetve, úgy 
pályázatot hirdetünk évi 800 kor. fizetéssel, 150 kor. 
lakbérrel és 50 kor. kertilletménynyel egybekötött 
segédtanítónői állásra. Ez utóbbinak elnyeiéseért a 
művészeti szakcsoportból képesített polg. isk. tanító-
nők folyamodhatnak, de ilyenek hiányában ezen 
állás elemi iskolai tanítónővel is betöltetik. Kellően 
fölszerelt kérvények október l-ig a községi iskola-
szék elnökségéhez küldendők, később érkezők figyel-
men kívül maradnak. Apatin, 1901 szeptember 10-én, 
Aman Bálint, iskolaszéki elnök. Schátfer Jakab, 
isknlaszéki jegyző. (1707 —III—3) 

Ászárra ágost. hitv. evang. levita-tanító keres-
tetik. Jelentkezés Hófbauer Pál, evang. lelkésznél, 
Bakony-Szombathelyen. (1787—II—2) 

Jóhangú, teljesen képzett kántorsegéd kerestetik. 
Évi fizetése : 420 korona, ágynemű és mosáson kívül. 
A vári misék jövedelme segédtársával közös. Az 
állomás azonnal betöltendő. Szolnok, 1901 szept. 5. 
Medgyesy Géza, róm. kath. kántor. (1679—II—2) 

Klekk községi iskolánál a tanítónői állás lemon-
dás folytán üresedésbe jött. Javadalmazás; szabad 
lakás : két szoba, konyha, kamra és padlás ; 800 kor. 
készpénz és 50 kor. fűtőátalány. Kötelessége az első 
vegyes osztályt és a leányokkal ismétlő-iskolát tar-
tani. Továbbá a mindennapi felső- és az ismétlő-
leányokat kézimunkában oktatni. A pályázókat 
kéretnek fölszerelt kérvényeiket f. évi október hó 
10-ig Klekk községi iskolaszékhez küldeni. Jakschitz 
Ádám, ig.-tanító. (1758—II—2) 

Szatmárhegy orgonistakántor - leány tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 1060 korona, melyből 
900 korona készpénz. Okmányok az ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1772—III—2) 

A jászfénszarui róm. kath. elemi népiskola 
11—III., illetve előléptetés esetén az I. leányosztály 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Mindkét állás 
javadalmazása: a községi közpénztárból havi elő-
leges részletekben fizetendő bOO korona készpénz s 
400 Qj-öl kertilletmény s lakbér czímén 100 korona. 
Megjegyeztetik, hogy a II—III. leányosztályra meg-
választott tanítónő köteles osztályában a női kézi-
munkát a heti óraszám keretén belül díj nélkül 
tanítani. Kizárólag oki. tanítónők pályázhatnak. 
Az okmányokkal fölszerelt kérvények 1901 október 
11-ig ft. Han Pál plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők. Megválasztott tanítónő köteles állását 
lehetőleg a választás után azonnal elfoglalni. Márkus, 
iskolaszéki jegyző. (1814—II—2) 

Az agai (Temesmegye) magyar tannyelvű r. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
400 korona készpénz, 2480 liter buza, fűtési átalány 
24 korona, fuvarátalány 16 korona, alapítványi miBék 
után 15 korona, tűzifa 28 méter (tanterem is fű-
tendő), 2 hold kaszáló, 2 szoba konyha, kamarából 
álló lakás, istálló, kert és 1000 hívő után stóla. 
A kántortanító köteles mindennapi és vasárnapi 
iskolásokat tanítani, templomban a kántori teendőket 
végezni, harangozásról gondoskodni. Folyamodványok 
Agára plébániára czímzendők október 10-ig. Állás 
október 15-ig elfoglalandó. (1783—11—2) 

Kis-királysági (Csongrádm.) uradalmi pusztai 
róm. kath. tanítói állomásra október 11-ig pályázat 
nyittatik. Javadalmazása : tisztességes lakás, 600 kor. 
készpénz, 10 méter tűzifa, 1 hold szántott tengeri 
föld, 1 tehéntartás, házikert. Ezenkívül 1 lótartásra 
2 hektoliter zab, 28 mtrm. gyepszéna, 14 mtrm. 
tavaszi szalma. Köteles a tanítást a lakhelyétől 
közel eső újvárosi és csere-szt.-lászlói majorokban 
teljesíteni. Szünidők alkalmával az uradalomban fel-
ügyelni tartozik, miért külön díjat élvez. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények gróf Károlyi Sándor ő nagy-
méltóságához czímezve alulírotthoz küldendők. Derek-
egyháza, u. p. Szentes, Bajcsy Gábor, lelkész. 

(1816-11—2) 
Betöltendő a v ihnye-peszerényi állami elemi 

iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles, 
róm. kath. s tótul tudó tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
október hó 15-ig Barsvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. A kinevezendő külön 
díjazás mellett a róm. kath. kántori teendőket is 
végezni tartozik, minélfogva a kántorságra képe-
sítettnek s így az orgonálásban és egyházi (leg-
inkább tót) énekekben jártasnak kell lennie. Bars-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. (95/h—I—1) 

Betöltendő a fe lsö-bessenyöi állami elemi iskolá-
nál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles, 
róm. kath., tótul tudó tanítók, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi október hó 
15-ig Barsvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Barsvármegye kir. tanfelügyelősé-
gétől. (96/h—I—1) 

Vécs községben a róm. kath. önálló tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 korona 
készpénzben; 3 öl fa, melyből a két tanterem is fű-
tendő ; lakás: 1 szoba, konyha, kamra és 800 Q-öl 
kert haszonélvezete. Kötelmei: a haladók osztályának 
vezetése, mindkét nembeli ismétlősök oktatása, a 
faiskola kezelése, a gyermekeknek fanemesítésbeni 
oktatása, a mindennapiak templomba vezetése. 
Okmányokkal fölszerelt kérvények a vécsi róm. kath. 
iskolaszék czímére, —Vécs, Hevesm., u. p. Domoszló,— 
küldendők október 8-ig, a mikor a választás meg 
fog tartatni. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak ; kiknek 
hiányában oklevélnélküliek készpénzbeni fizetése 
csak 700 korona. Vécs, 1901 szept. 21. Salamon 
Nándor, kántortanító, iskolaszéki jegyző. 

(1$ 12-1-1) 
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A torna-szent-andrási róm. kuxh. kántort aní-
tóságra október 7-ig pályázat hirdettetik. Két szoba, 
konyha, kamara, kert s melléképületekből álló 
lakáson kívül jövedelme : tandíj 265 korona; ismét-
lősöktől fejenkint egy korona, mintegy 30 korona; 
államsegély 104 korona; munkaváltság 80 korona; 
lélekpénz 21 korona ; misealapítvány 13 korona; stóla 
60—70 korona; négy kataszth. 1334 -öl szántó-
föld; 1391 Q ö l rét; azonkívül még 3 hold szántó-
föld használata; 12 köböl rozs ; 27 m. tűzifa beszál-
lítva; >A telek után legeltetési jog. Szabályszerűen 
fölszerelt kérvények Glajk József, torna-szent-andrási 
(Abauj-Tornam., p. Szilas) küldendők. Választás 
napja október 7, melyre személyes megjelenés kiván-
tatik. _ _ (1830—1—1) 

A lovrini községi népiskolánál megüresült az I. 
oszt.-tanítői állás. Javadalmazás: 420 korona; 40 p. 
m. tiszta buza ; 10 korona irodai átalány ; 3° kemény 
tűzifa, mely fuvaroztatik, szalma szükséglet szerint. 
Lakás, mely áll: két szoba konyha, éléskamra, 
pineze és padlásból. A megválasztott köteles a kántort, 
annak akadályoztatása esetén, a templomi és temet-
kezési funetióknál helyettesíteni. Pályázati határidő 
folyó évi október 10. Az iskolaszéki elnökség. 

(1840—II—1) 
Gömörmegyében a barkai ev. ref. tanítóságra 

pályázatot hirdetek. Jövedelme 800 korona; lakás 
nincs, arról maga tartozik az illető gondoskodni. 
Pályázók október 6-ig jelentkezhetnek Lükő István, 
ev. ref. helyettes-lelkésznél, u. p. Dernő. 

(1800—II—1) 
Okt. 15-től okleveles róm. kath. tanítót vagy óvó-

nőt keresek helyettesnek, másfél hónapi, esetleg 
hosszabb időre. Fizetése: teljes ellátás és havi 40 
korona. Nándorvölgy , u. p. Vereskő (Gömörmegye). 
Golda Lipót, Coburg herczegi vezértanító. 

(1845—1—1) 
A vasadi (Pestmegye) reform, kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: lakáson kívül 
az egyháztól 200 kor., a templomi ének vezetéséért 
50 kor. készpénz, államsegély 600 kor., temetési 
stóla körülbelül 50 kor. Kötelesség: a hat osztályú 
vegyes iskola vezetése, ismétlősök tanítása, kántori 
teendők s a lelkész akadályoztatása esetén a temp-
lomi szolgálat végzése. Oklevéllel fölszerelt pályázati 
kérvények októbor 15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Monor, Pestm.) küldendők. Az állás november 
elsején elfoglalandó. (1827-111—1) 

A dunaegyház i ág. hitv. ev. gyülekezet (Pestm.) 
az egyik tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom : készpénz 690 korona. A község pénztárából 
szénapénz czímén 54 korona Kap 8 hold búzatermő 
földet. Tandíj minden növendéktől 42 fillér. Minden 
ráeső harmadik héten végzi a temetéseken a kántori 
teendőket: kis temetésért kap 40 fillért; nagy 
temetésért búcsúztató nélkül 70 fillért; búcsúztatóért 
1 korona 68 fillért. Tanítja az ismétlős tankötelese-
ket és a gazdasági iskolát; tanítja a faiskolában a 
fiúnövendékeket az ojtásra minden ráeső évben, díja 
ezért a községházi pénztárból évente 160 koronának 
egyharmada. Lakás házikerttel. Korpótlék az állam-
tól. Kötelességei: törvényszabta módon tanítani a 
népiskola azon két évfolyamának növendékeit, a 
kiknek tanításával az egyház megbízza. Vasárnap, 
ünnepnapokon és hétköznapokon minden harmadik 
héten a templomban a kántori teendőket végezni. 
A lelkészt betegsége, hivatalos távolléte és sürgős 
elutazása esetén a papi, tanító által végezhető funk-
cziókban helyettesíteni. Az oktatási és istentiszteleti 
nyelv a tót és magyar. Pályázók oklevéllel és szol-
gálati éveik bizonyítványaival fölszerelt kérvényüket 
okt. 20-áig az alulírott lelkészi hivatalhoz küldjék. | 
Dunaegyházán, 1901 szept. 22. Margócsy Kálmán, ' 
ev. lelkész. (1826-11—1) I 

A szatmárnémet i ev. ref. elemi iskola I. és Il-od 
leányosztályának tanítói állása betöltendő. Javadal-
mazása: készpénz, lakbér és fajárandóság czímén 
1500 korona. Kötelesség: tantervszerű tanítás ós 
szükség esetén a kántor díjmentes helyettesítése; 
orgonázni tudók előnyben részesülnek. Pályázati 
határidő 1901 nov. 1.. reform, tanítók pályázhatnak; 
megválasztott tartozik állomását elfoglalni 1902 
ápr. 1. Pótor Dániel, iskolaszéki elnök. 

( 1 8 1 8 - 1 - 1 ) 
A cs ikvándi kántortanítói állás jövedelme : csinos 

lakás melléképületekkel és szép kerttel; államsegély 
412 korona; 1400 Q ö l körüli szőllő és szántó, adó-
ját hitközség fizeti: tandíj fejenkint 2 korona (60 
korona), ismétlősöktől 1 korona (15 korona); minden 
pártól 'A mérő rozs és 1 korona (jelenleg 65 pár); 
bérház jövedelme megállapítva 150 koronában, mely 
államsegélylyel lesz födözve; temetés 1 korona és a 
törvényes korpótlék. Okleveles pályázók kérvényüket 
főtisztelendő Bors Pál iskolaszéki elnök úrnál okt. 
12-ig nyújtsák be. Személyes megjelenés előny. 
Iskolaszék. (1846-1—1) 

A lancsuki róm. kath. elemi iskola osztálytanítói 
állomására október 12-iki határidővel pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 600. korona készpénz, 
melyet a politikai község pénztárosa fizet havi elő-
leges részletekben, 2 méteröl kemény hasáb-tüzifa, 
melyet a község vág és a tanító udvarába hord ; 
elő^ és utószobából és melléképületekből álló lakás. 
Kötelessége a vegyes első osztályt tanítani, a tanuló-
kat mindennemű istentiszteletre vezetni; tannyelv 
magyar és német. Az állomást a megválasztatás 
napjától a tanév végéig elhagyni nem szabad. Okle-
veles tanítónők is pályázhatnak. A kellőképen föl-
szerelt folyamodványok a lancsuki róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz küldendők. (1821 — 1—1) 

Isaszeghre a községi iskolához tanító kerestetik. 
Fizetése lakbérrel együtt 800 korona és a törvény-
szabta korpótlék. Az iskola államosítása folyamat-
ban van. Tanítja az I. osztályt s az ismétlő-fiúkat. 
A kántorságban segédkezni tudó némi mellékjöve-
delemre számíthat. Állását a tanév folyamán csak 
előleges bejelentés mellett hagyhatja el. Kérvények 
Scheible Armand iskolaszéki elnöknek Isaszeghre 
czímzendők. Választás október 13-án. (1828—II—1) 

A mosódi (Zólyommegye) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme szép 
lakáson kívül: 5 hold 758 Q ö l rét, 451 Q ö l kert, 
34 ürm' bükktüzifa házhoz szállítva, a tanterem 
fűtésére külön 10 ürm3 kemény tűzifa és 102 árpa-
zab kéve. Készpénzben: aj erdőkincstártól 241 kor. 
60 fill.; bj zólyom-brezói társládából 109 kor. 20 fill. ; 
cj államsegély 172 kor.; d) különféle czímek alatt 
125 kor.; e) körülbelül 1340 lélek után járó stoláris 
jövedelem; f j misék, offertőriumok, hosztiáczió után 
körülbelül 180 kor. Mellékjövedelemre is számíthat. 
Kivántatik orgonálás, magyar és tót nyelv. Pályáz-
hatnak oki. tanítónők is. Véglegesek végleges kine-
vezéssel, máskülönben egy próbaévre pályázhatnak. 
A kellően fölszerelt folyamodványok a nagytekintetü 
beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz czím-
zendők ós a mosódi plébániai hivatalhoz október 
12-ig küldendők. (1829-1—1) 

Nevelőnői állást keres keresztény családnál kitűnő 
óvónői oklevéllel bíró urileány. (Lehetőleg leánykák-
hoz.) Két évig működött zárdában és árvaházban. 
Elemiből tanítani képes. Legányi Ilona Soóvár, 
Sárosmegye. (1881—1—1) 

N a g y - S z e c s e reform, egyházba (Barsmegye) 
helyettes kerestetik. Kötelessége: mindennapi és 
ismétlősök tanítása, harmadik vasárnap prédikálás. 
Orgonálók, oklevelesek, előnyben részesülnek. Fize-
tése 84 korona havonkint. Állás azonnal elfoglalandó. 
Ajánlkozások lelkészhez küldendők. (1870 -I—1) 
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Ókanizsára (Bácsmegye, Szeged mellett) segéd-
kántort keresek ki önállóan végez mindent. Fizetése: 
havonkint húsz korona ellátással. Kek Béla. 

(1871—II—1) 
Szatmármegyei Uj-Huta községben levő róm. kath. 

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
két szép szoba, konyha, kamara és nagy kert. A 
kegyúrtól 360 kor. és tűzifára 85 kor.; a lakosoktól 
240 kor., államsegély 86 kor. és esetleg ötödéves 
korpótlék. Kötelessége: a mindennapi és hetenkint 
két félnap az ismétlő-iskolában a rendes tantárgya-
kat és a hittant is tanítani. A templomban ünnep-
és vasárnapokon a szentmisén és a hivek ájtatos-
ságain harmonium-kiséret mellett az éneket, illetve 
ájtatosságot vezetni. Családos tanító, kinek neje 
külön díjazásért női kézimunkát tanítana, előnyben 
részesül. Rendesen fölszerelt kérvények október 20-ig 
méltóságos gróf Károlyi Lajos kegyúrhoz czímezve, 
a nagybányai kerületi esperesi hivatalhoz küldendők 
Szatmárra, Szécsényi-utcza 3. szám. (1866—1—1) 

Pályázat az i l lmitzi r. kath. iskolához okt. 15-ig. 
Fizetés 200 korona a községtől, 600 korona állam-
segély, bútorozott szoba, fűtés. Pályázhatnak tanító-
nők is. Iskolaszék Alsó-Illmitzen. (1861—I—1) 

Kopócs-Apáthiba (Szabolcsmegye, u. p. Gyüre) 
okleveles, r. kath. segédtanító kerestetik; — oklevél-
nélküli is jelentkezhetik. Fizetése : havi 22 korona, 
lakás, élelmezés; — világítás, mosás, ágynemű nem 
adatik. Pályázhatnak nők is. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Leffelholz István, k.-tanító. (1880-1—1) 

Visegrádon (Pestmegye) kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Összes javadalmazása kettős 
minőségében 1400 korona körül. Lakás: két szoba,' 
konyha mellékhelyiségekkel. Kötelessége az iskola-
szék által kijelölendő osztályokat tanítani, kántori 
teendőket végezni, ostyasütésről és templomi fehér-
nemű mosatásáról gondoskodni, lelkészét sürgős 
esetekben beteghez kísérni, segédtanító hiányában a 
gazdasági ismétlősöket oktatni. Tannyelv: magyar, 
istentiszteletnél német. Személyes megjelenés a 
választás napján október tizenhetedikén délelőtt tíz-
kor kívánatos. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek Pelczer Lipót esperes úrhoz, Esztergom-Doroghra 
küldendők. (1865-1—1) 

Baracska (Bács) községi iskolánál a III. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: szabad lakás 
kerttel, 600 korona készpénz az iskolaalapból, 160 
korona állami kiegészítés, mindkettő havi előleges 
részletekben, 3 öl lágyfa, korpótlék az államtól. A 
megválasztott köteles az iskolaszék által kijelölt 
osztályokat vezetni, a fiú-ismétlősöket tanítani, a 
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni és 
állását azonnal elfoglalni. Pályázhatnak okleveles 
róm. kath. féríitanítók. A kérvények az iskolaszék 
elnökségénél október 17-ig nyújtandók be. Az iskola-
szék (1850—11- 1) 

A döri (Sopronm.) róm. kath. magyar kántor-
tanítói állásra folyó évi október 10-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: ezerkétszáz korona kerten, 
lakáson kívül. Kérvényeket a lelkészi hivatalhoz 
küldeni, a hol bővebb fölvilágosítást is kaphatnak 
a pályázók. Dőr, 1901 szept. 25. Az iskolaszéki 
elnökség. (1852 — 1—1) 

A mekényes i (Baranyam.) ág. hitv. ev. elemi 
iskola három alsó osztályába kerestetik egy a magyar 
és német nyelvet bíró segédtanító, ki egyszersmind 
a kántori teendőkben is köteles segédkezni. Fizetése 
130 frton kívül: élelmezés a rendes tanítónál, egy 
szobából álló lakás, fűtés, szoba-tisztogatás és mosás. 
Az ismétlő-iskolások tanításáért külön 30 frt. Az 
állás legkésőbb október 12-ig elfoglalandó. Bővebb 
fölvilágosítást nyerhetni alulirottnál. Mekényes, 1901 
aug. 7. U. p. Lengyel, Tolnám. Mühl János, rendes 
tanító. (1848-1—1) 

Kántortanító, kántori oklevéllel, öt évi működéssel, 
II. évet végzett képezdei bizonyítvány nyal, tanképesí-
tésre jogosult ministeri engedélylyel kántori, kántor-
tanítói állást keres. „Tanítónő" posztresztant Tenke. 

Okleveles óvónő öt évi működéssel, II. évet végzett 
képezdei bizonyítványnyal óvónői, tanítónői állást 
keres. „Tanítónő" posztresztant Tenke. 

(1701—1—1) 
A závadkai (Gömörm.) róm. kath. másodtanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés: lakáson 
és tűzifán kívül 600 korona, mely esetleges állam-
segélylyel 800 koronára lesz kiegészítve. Tanítási 
nyelv : tót-magyar. Okleveles tanítók és tanítónők, 
sőt képezdevégzett növendékek is, kérvényeiket f. 
évi október 15-ig alulírotthoz küldjék. Polonka, 
Gömörm. Golda János, esperes-plebános. 

(1854-1 -1 ) 
Az alsópalojtai (Hont) róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázatot hirdet az iskolaszék Javadalma-
zása: az 1897-ben jóváhagyott díjlevél szerint 
terményekben és készpénzben 850 korona. A kán-
tori teendők tót nyelven végzendők. A nevezett 
iskolaszékre czímzett kérvények Morvay Lipót 
esperes-tanfelügyelőhöz Varbóra (Nógrád) intézendők. 

(1851-1 -1 ) 
Kath. segédtanító kerestetik, ki a kántori teen-

dőkben jártas. Fizetése: havonkint 24 korona és 
teljes ellátás, mosás, ágyneműn kívül. (Zemplén) 
Tállya. Pusztay Mihály, orgonista. (1853—1—1) 

A jövő tanévre egy ügyes, nőtlen, izr. tanítót jól 
elhelyezhetek. Másolatokkal (nem eredeti) fölszerelt 
kérvények Orfi József igazgatóhoz Aradra küldendők. 

(1858-1—1) 
Szalóki (Felső-Zemplén) ev. ref. leányegyház elő-

könyörgő-tanítót keres. Fizetés: 322 kor. államsegély. 
Féltelek állományú szántóföld, rét (14 magyar hold). 
Buza, rozs, tengeri 10'/< köböl. 6 darab marhára 
legeltetési jog. 24 kor. fapénz. 105 kor. átlagos tan-
díj. Stóla. Állás azonnal elfoglalható. Pályázatok 
Tudja Mihály deregnyői ref. lelkészhez küldendők. 

(1843—1—1) 
Váczi egyházmegye. Államilag segélyezett do-

monyi róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : megfelelő lakás és kis házi-
kert. 12 hold föld, mintegy 40—50 tanköteles után 
járó 2 korona tandíj, stóla, párbér, 454 korona 
államsegély, 130 korona munkaváltság. A községnek 
vasúti állomása van, közel fekszik Aszódhoz, mely-
nek algymnasiuma és polgári leányiskolája van. 
Ez állás f. év október hó 13-án elfoglalandó és ez 
állásra csakis okleveles k.-tanítók pályázhatnak, kik 
fölszerelt folyamodványaikat a domonyi róm. kath. 
isk.-székhez czímezve alulírotthoz f. év október hó 
6-ig küldjék be, ezen időközben a személyes meg-
jelenés is kivántatik. Magurányi József, leik. Aszód 
(Pestvármegye). (1844—1—1) 

Aszódi róm. kath. népiskolánál üresedésbe jött 
tanszékre a nyugdíjba vonult tanítónő helyébe pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés : 700 korona államsegély, 
de az iskolaszék folyamodni fog 800 koronára való 
kiegészítése iránt. 200 kor. lakpénz a hitközségtől, 
ez állásra okleveles tanítók vagy tanítónők pályáz-
hatnak, a pályázatok f. év október hó 13-ig beter-
jesztendők az alulírotthoz. A férfitanítók a k.-tanítót 
teendőiben szükség esetén kisegíteni kötelesek, 
személyes megjelenés kivántatik. Magurányi József, 
isk.-sz. elnök. Aszód (Pestvármegye). (1882—I—1) 

Darázsfalu (Sopronmegye) népiskolánál róm. 
kath. osztálytanítói állás betöltendő. Fizetés 808 kor., 
bútorozott szoba, 2 köbméter kemény hasábfa és 
15 rőzse. Tannyelv: magyar, de jó a szláv nyelv 
értése is. Határidő : október 13. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Véglegesítés egy próbaév leteltével. Az 
iskolaszék. (1859—1—1) 
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A benge i tanítói állásra pályázhatni október 10-ig 
horvát nyelvismerettel. Javadalma: a kegyúrtól 
4'20 frt, 8 pozs. mérő kétszeres, 4 öl keményfa az 
iskolafűtésre is. Minden (100) pártól 'A pm. kétsze-
res, '/< pm. szemes kukoricza, 35 krajezár. Minden 
szőllőbirtokostól 1"5 liter bor vagy 30 krajezár. A 
kath. hitközségtől: tisztességes lakás, konyhakerttel, 
melléképületekkel; 4 öl keményfa; 8 hold 1575 öl2 

szántóföld egytagban. Vasárnapi iskoláért 20 frt. 
Minden tankötelestől (30) 10 krajezár. Malomfuvarok. 
Temetési stóla. A folyamodványok Baranya-Lőcsre 
küldendők. A választás ideje az esperestől függ. 
A megválasztottnak kántorkodnia is kell. 402"86 
frtnyi jövedelemből 371'86 frt a nyugdíjjogosultság. 

(1857—1—1) 
A löose l városi római katholikus elemi iskolánál 

üresedésben levő tanítói állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 900 korona készpénzfizetés, 
200 korona lakpénz, 34 ürméter tűzifa házhoz szál-
lítva, — tandíjakból körülbelül 200 korona és a meg-
felelő korpótlók. A képesítési, honossági és működési 
okmányokkal fölszerelt folyamodványok folyó évi 
október hó 31-ig a lőcsei róm kath. iskolaszék elnöksé-
géhez benyújtandók. Lőcsén, 1901. évi szeptember hó 
18-án. Kompanyik Coelestin, róm. kath. iskolaszéki 
elnök. Handlovics Kálmán, isk. gondnok. 

(1864-11—1) 
A krassószörénymegyei F ü z e s községi iskolában 

üresedésben levő tanítói állásnak választás utjáni 
betöltésére pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 800 
korona előleges havi részletekben, 10 korona iroda-
átalány, tanítói gyűlésre 30 korona, 16 méter tűzifa, 
melyből a tanterem is fűttetik, továbbá szabad 
lakás és konyhakert. Csak róm. kath. tanító pá-
lyázhat, ki köteleB leend a róm. kath. hittant is 
előadni. Pályázók fölhivatnak, hogy képesítési, 
erkölcsi és eddigi alkalmaztatásuk fölötti bizonyít-
ványokkal fölszerelt pályázati kérvényüket 1901. 
évi október hó 20-ig Majer Antal plébános, iskola-
széki elnöknek Királykegyén nyújtsák be. a később 
érkezettek figyelembe nem véttetnek. Füzes, 1901. 
évi szeptember hó 26. A községi iskolaszék. 

(1863—II—1) 
Ozdlnban (Nógrádm., p. Málnapataka) ág. hitv. 

magyar - tót képesített kántortanító választandó. 
Fizetése hivatalosan 800 koronára becsültetett. 
Jelentkezhetni október 13-ig Biszkup Béla lelkésznél. 

(1862-1—1) 
A d e m á s n y a i román-magyar tannyelvű községi 

népiskolánál a tanítónői állómás betöltendő. Járan-
dóságai: 800 korona készpénzfizetés ; 200 korona lak-
bér. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott 
és a nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodványok 1901. évi október hó 10-ig 
a krassó-szörényvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendők. (1873—1—1) 

A r a v e n s z k a i cseh és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 752 korona készpénzfizetés, 48 korona 
értékű tűzifa, tisztességes lakás konyhakerttel. A 
magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és 
a nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodványok 1901. évi október hó 20-ig a 
krassó-szörényvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendők. Pályázhatnak tótul tudók is. 

(1855—1—1) 
Bessenszög (Jász-Nagykun-Szolnokmegye) község-

hez tartozó fízentiván-pusztán szervezett tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 korona; 
2 szoba, konyha, kamra és padlásból álló lakás; 
400 Q ö l kert haszonélvezete. Pályázati határidő 
folyó év október 10. Kérvények a községi iskola-
székhez czímzendők. Chiovini Ferencz, iskolaszéki 
elnök. (1810—II—1) 

A d o l n y a l y u b k o v a l szerb-magyar tannyelvű 
községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Járandóságai: 800 korona készpénzfizetés, 24 köb-
méter tűzifa és tisztességes lakás. A magyar nyelven 
szerkesztett, bélyeggel ellátott és a nm. vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamod-
ványok 1901. évi október hó 20-ig a krassó-szörény-
vármegyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Ezen 
állással a gör. kel. kántori teendők végzése van 
egybekötve. " (1856—1—1) 

Betöltendő a l a jos fa lv i állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrhoz czímezve, legkésőbb 1901. évi október 
hó 15-ig Besztercze-Naszódvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott vagy alkalmazásban lévő és a róm. kath. 
kántori teendők végzésében is jártas tanítók előny-
ben részesülnek, mert ezen tanítói állással a róm. 
kath. kántori teendők teljesítése is össze van kap-
csolva. Besztercze-Naszódvármegye kir. tanfelügyelő-
ségétől. Dr. Csernátoni Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(97/h—I—1) 
A száraz-aj ta i ev. ref. egyházközség iskolájánál 

pályázat nyittatik, egy rendes tanítói állásra. Évi 
fizetése : 800 korona államsegély, évnegyedes, esetleg 
havi előleges részletekben. Tisztességes lakás: két 
szoba, egy konyha, kamra és pincze; istáló és meg-
felelő kert haszonélvezete. Kötelességei: gyermekek 
tanítása, három tanító között egyenlően megosztva, 
az iskolaszék által kijelölt osztályokban a kötelezett 
tárgyakban és egyházi énekekben. Lelkész és ének-
vezér akadályoztatása esetén, kisegítő szolgálat. 
Szükség esetén az iskolaszéki és egyházközségi 
jegyzői teendők végzése. Pályázati kérvények Lőrincz 
Gyula, adminisztráns lelkészhez küldendők, Kis-Baczon, 
u. p. Nagy-Baczon (Háromszékmegye). Pályázati 
határidő 1901 okt. 15. Csak okleveles, ev. ref. vallású 
tanítók pályázhatnak. (1879—1—1) 

Kőporuba-kunyerad (Trencsénm.) róm. kath. 
kántortanítói állásra folyó évi október hó 15-re 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: lakás, gazdasági 
épületek, kerten kívül, készpénz és tandíjban 366 
korona, 9 pozsonyi mérő rozs 54 kor., szántóföld-
kaszáló bérjövedelme 110 kor., fáért 60 kor., teme-
tésekért legkevesebb 120 kor., püspöki alapítvány és 
stóla fejében 134 kor., kollada, passiók, áldozatokból 
28 kor. Kívántatik: tanítói oklevél, magyar és tót 
nyelv birása, úgyszintén választás napján személyes 
megjelenés. Folyamodványok alulírotthoz intézendök: 
Holly Sándor plébános, iskolaszéki elnök, Kunfalván, 
u. p. Rajeczfürdő. (1874-1—1) 

N a g y f a l u (Szabolcs) 37-ik számban hirdetett 
állásra pályázatát október 15-ig megújítja. 

( 1 8 8 5 - 1 - 1 ) 
N y í r e g y h á z á n (Szabolcsmegye) a róm. kath. 

elemi népiskolánál egy 1000 korona törzsfizetéssel, 
100—100 korona ötödéves korpótlékkal és 300 korona 
lakáspénzzel javadalmazott tanítói állás van ürese-
désben. Kik ezen állást elnyerni óhajtják, tanító-
képességöket, eddigi működésöket. egészségi állapotu-
kat igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket 
október 15-ig Verzár István iskolaszéki egyházi 
elnökhöz nyújtsák be. A megválasztott tanító az 
iskola felsőbb osztályú tanulóival hetenkint egy órán. 
ének-összpróbát köteles tartani. Az állomás október 
21-én elfoglalandó. Nyiregyházán, 1901 szept. 29. 
Szabó Endre, iskolaszéki jegyző. (1887—II—1) 
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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 H . M I N I S T E R I U M . . 

Megjelenik e lap minden héten egyezer, 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 koronv 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek & 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdttesi díj előre küldendő 
bo. Egyéb liirdeténeknek 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 . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

K. é z i r a t o l c a t n e m ad.ixn.lt v i s s z a . 

Összhangzatos nevelés a kisded-
óvóhait és a népiskolában. 

(H.) Megdönthetet len pedagógiai sza-
bály, hogy a gyermekek nevelésénél 
egységes, harmonikus elvek szerint kell 
eljárni. A kisded lelkében szunnyadó 
erők életrekeltése, későbbi fejlesztése és 
erősítése; az erkölcsi élet alapozása és 
izmosítása; a nemzeti érzület fölkeltése 
és megszilárdítása mind öntudatos, terv-
szerű és egységes nevelési eljárást 
igényel nemcsak a szülei házban, de 
főleg a nyi lvános intézetekben, mint 
a melyek a legtöbb esetben m é g a 
szülei ház hiányos, ferde, vagy éppen 
káros nevelői hatását is javítani vannak 
hivatva. J 

Ámde a különböző fokozatú nyil-
vános tanintézetek egymástól teljesen 
elzárkózva, egymás beléletéről úgyszólva 
tudomást sem véve működnek. Ezek 
nevelői munkássága nem kapcsolódik 
az alsóbb tagozat végzet t munkájához. 
A kisdedóvó az elemi népiskolától, ez 
a középfokú iskolától úgyszólván kinai 
fallal van elválasztva. 

A mi különösen a kisdedóvókat 
illeti, ezeknél még az a különös baj, 
h o g y fe lügyelet és vezetés tekinteté-
ben teljesen magukra vannak hagyatva, 
mert a fe lügyelő-bizot tságok a szak-
szerű és fo lytonos fe lügyeletet nem 

láthatják el. Ezen hiányos felügyelet-
nek és magárahagyatottságnak kell 
tulajdonítanunk, hogy némely helyen 
a kisdedóvónők, — különösen a kiknél 
a hivatás és alapos képzettség hiányzik, 
— fölszínesen és lanyhán látják el 
különben is nehéz föladatukat, rábízzák 
a nap nagy részében a kisdedeket a 
dajkákra. — maguk más dolgot végez-
nek. Az i lyen kisdedóvó azután n e m 
képes megoldani nehéz föladatát s a 
reáfordított n a g y költség kárba vész. 

Wlassics minister, fölismerve e bajt, 
e lap mai számának hivatalos részében 
közölt rendeletével akként intézkedett , 
hogy az állami kisdedóvók az állami 
elemi népiskolákkal szerves kapcsolatba 
hozassanak oly módon, hogy az állami 
kisdedóvónő rendes tagja legyen az 
állami iskolai tanítótestületnek s az 
állami iskola igazgatójának hatásköre 
kiterjesztessék az állami kisdedóvodákra 
is. Különben a kisded óvásról szóló 1 891 : 
XY. törvényczikk 25. szakaszában ez 
az intenczió annyiban kifejezést nyer, 
hogy a már fönnálló állami iskola gond-
noksága — nőtagokkal kiegészítve — 
teljesít i az állami kisdedóvói felügyelő-
bizottság teendői t ; sok he lyen a szerves 
kapcsolat külön rendelkezés nélkül is 
fönnáll. 

At tó l nincs mit tartani, hogy ezen 
szerves kapcsolat következtében a 
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kisdedóvókban is tanítani (?) fognak, 
mer t hiszen a kisdedóvásról szóló 1891. 
évi XV. törvényczikk S. §-a világosan 
megszabja a kisdedóvók munkakörét 
és azon teendőket, a melyek ezen inté-
zetekben a gyermekek testi, szellemi és 
erkölcsi fejlődésének előmozdítására 
szolgálnak; másrészt kor láto l ja a szel-
lemi fejlesztés túlságos fokozását, 
midőn az 1. §-ban határozottan k i -
mondja, hogy az 1868. évi X X X V I I I . 
törvényczikk á l ta l az elemi népiskolák 
föladatául megjelölt tanításnak a kisded-
óvás körében helye nincs. 

De másfelől az is kétségtelen, hogy 
ha a kisdedóvók foglalkozási terve, 
nevelési elvei, a fegyelem szabályai, a 
magyar beszéd gyakorlásában követendő 
tervezete a kisdedóvodai felügyelő-
bizottságok számára k iadot t utasítás 
57—63. §-ban adott útmutatás gondos 
szemelőtt tartásával úgy ál lapít tatnak 
meg. hogy a kisdedóvoda e részbeni 
munkásságához az elemi népiskola a 
maga munkásságát szervesen és terv-
szerűen kapcsolhassa, ennek örvendetes 
hatása egész népoktatásunkra, külö-
nösen a nemzetiségi községekben a 
magyar nyelv sikeres tanítása tekin-
tetében elmaradhatatlan. 

Ezért van nagy jelentősége Wlassics 
minister most tárgya l t rendeletének, a 
mely az összhangzatos nevelés nagy 
elvét akar ja biztosítani a 3 — 15-éves 
gyermekek nevelésében. Ezen rendelet 
az ál lami elemi iskolai gondnokságok 
számára k iadot t új utasításnak becses 
kiegészítése. 

Bizton hiszszük, hogy kisdedóvónőink 
örömmel fogadják a minister rendeletét, 
a mely k iemel i őket mostani elszigetelt 
helyzetükből; másrészt az á l lami taní tó i 
testületek is örömmel fogadják körükbe 
alapvető munkatársnőiket, a k ikke l 
karö l tve lelkesen fognak munkáln i a 
magyar nemzeti népnevelés fölvirágoz-
tatásán. 

egx^ioo- — 

Nevelés az utczáii. 
Hogy az utcza fontos tényező a gyermek-

nevelésben, ezt minden gondolkozó ember kell. 
hogy elismerje. 

Mivel már megkezdődött az iskola munkája 
is; s mivel különösen a városi gyermekek 
pajkossága, rakonczátlansága és erkölcsi vásott-
sága szinte tűrhetetlen: időszerűnek találom 
az utczai nevelésről egyet-mást mondani, annál 
is inkább, mert mi tanítók jól tudjuk, hogy a 
gyermeket korántsem a család és iskola neveli 
csupán, hanem közrehat a környezet, a fel-
nőttek viselkedése, példája az utczán; gazdag 
és szegény, a napszámos és kofa, szóval minden 
rendű és rangú ember egyaránt; hatással van 
rá az utcza fényessége és nyomorúsága is 
másfelől. 

Vas Gereben gyönyörűen szép korrajzaiban 
olvassuk, hogy Köntös Mihály bíró uram hogyan 
ügyelt faluja népének erkölcsiségére is. Hogy 
nevelgette egy-két odavetett szóval az utcza 
porában játszó gyerekeket; mily bölcs tapin-
tattal és erélyesen irányította a falu legényei-
nek és leányainak magatartását és mint ok-
tatta az apákat s anyákat a maga természetes 
és okos módszerével. Sőt a tanácsbeli vén 
emberekbe is belediktálta az ő bölcs pedagó-
giáját. 

Mi most gyönyörűséggel olvassuk mindezt. 
Es látván főkép a városok gyerekei lézengését, 
felügyelet nélkül való csatangolását, csavar-

; gását, szilajságukat és elvadultságukat: szinte 
kívánunk minden utczába egy-egy Köntös 
Mihályt. A jóindulatú, szelidlelkü apák és 
anyák, tanárok és tanítók az ilyen segítséget, 
az ilyen felügyeletet és támogatást örömmel 
kell, hogy fogadják. 

De mit tapasztalunk? Azt, hogy pl. ha 
iskolás-gyerekek összevesznek az utczán; ha 
inas-gyerekek tolvajkodnak a piaczon az eláru-
sítók kosara körül, vagy frivol nótákkal és 
éktelen káromkodással bántják a finomabb 
lelkeket; vagy ha kifigurázzák és kigúnyolják 
a járó-kelőket s ezekkel szándékosan össze-
ütődnek, feleselnek s az utczán kiabálnak: 
azt tapasztaljuk, hogy a finomabb lelkűek 
is — csak megbotránkoznak, aztán legföljebb 
csak körülnéznek rendőr után. Mintha bizony 
az ilyen dolgok eligazítása csupán a rendőrség 
föladata volna. Nem. Jó erkölcsre tanítani a 
gyereket minden felnőtt embernek: úrnak, 
parasztnak egyaránt kötelessége. 

Ne mondja azt senki, hogy pl. mert ő 
teszem megyei vagy városi hivatalnok, vagy 
valami magasabb rangú úr vagy nagyságos 
asszony, hogy ezért semmi köze az utczai 
gyerekekhez. Igenis van. Sőt annál nagyobb 
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kötelessége az utczai gyerek-dolog eligazítása, 
minél nagyobb tekintély az illető. Mert a 
tekintélynek, a nagyobb úrnak szava nyomó-
sabb, hatásosabb, rendreutasító tanítása meg-
marad a gyerek emlékezetében egy egész 
emberi életen keresztül. De bemegy és meg-
marad a családban s a családapát és anyát 
az utczai beavatkozás a gyerekek jobb nevel-
getésére sarkalja. 

Azt mondják: a gyereknek nincs bírája. 
Hogyne volna! Minden jó erkölcsű és kivált 
tekintélyes ember okvetlen bírája is a gyerek-
nek a — nevelés törvénye szerint. 

l 'gy, de ki teszi ki magát a gyerek eset-
leges gorombaságának, inzultusának ? Ki teszi 
ki uri büszkeségét, rangját a vásott, elvadult 
inas-lélek feleselő és bántó megjegyzéseinek, 
gúnykaczajának ? Ki teszi ki magát a beavat-
kozással járó csődületnek és a szintén durva 
gondolkozású utczai söpredék nevetésének ? 
Ki nem átalja galléron csípni a veszekedő uri 
csemetét, a tolvajkodó inas-gyereket? Ki az, 
a ki nem röstelli az ilyent haza kisérni az 
apjához vagy mesteréhez ? Senki. Sőt a leg-
több ember (még úr is!) fölcsap inkább néző 
közönségnek és nevet a többiekkel a sikerült 
csinytevésen, az inasi furfangon. Nevetnek! . . . 
Mikor a gyereknél semmi sem csiny, semmi 
sem furfang, hanem az elkövetkező nagy 
bűnök kezdete minden ilyen cselekedet. Nevet-
nek inkább tanult emberek is, a mi csak föl-
bátorítja a gaz lurkót többre is. A jobbérzé-
süek sopánkodnak, esetleg jajongnak és zajong-
nak az újságokban, hogy milyenek is ezek a 
mai gyerekek ?! 

Milyenek? . . . Csodálatos, hogy nem gono-
szabbak. Az ilyen velők való nemtörődés 
mellett nem volna csoda, ha bandákba szer-
vezkednének és így támadnának a személy és 
tulajdonjog ellen. De hiszen itt-ott már így 
is tesznek. 

Ha a felnőttek, hozzá urak is, mosolyaikkal 
kaczajukkal, nevetéseikkel jutalmazzák a csinyt, 
az ilyen vicczet, a bünt; ha nem törődik az 
utcza gyerekeivel még a rendőr sem: akkor 
hiába nevelget a család, főképen hiába tanítgat, 
építget az iskola. 

Vannak szülők egyébhánt, holmi kényeskedő 
érzékenykedők, a kik rossz néven is veszik, 
ha beavatkozunk a gyerekeik utczai kötődé-
sébe, marakodásaikba. Vagy talán csak a 
szülei restelkedés, a szégyen mondat velők 
ilyesmit: az én gyerekemre ne legyen gondja 
senkinek. Sőt ha a gyerek tisztátalanságát rója 
meg valaki, ezt egyenesen sértésnek is veszi 
akáx-hány. Hát természetes, hogy ha a jóaka-
ratú figyelmeztető ilyen fölszínes gondolkozású 

szülővel találja magát szemben, hamarosan 
fölhagy a pedagógiával. No, nem is könnvü 
dolog az! 

Pedig bizony az érzékenykedésről le kell mon-
dania minden szülőnek. Mert végre is — 
köszönettel tartozunk minden olyannak, a ki 
gyermekeinkre ügyel akkor is, mikor a szülök 
azt fizikailag nem tehetik. Es ha panaszt 
hallunk, ne vegyük azt könnyen azért, mert 
esak gyerek-hunczutság, gyerek-viccz. A hibát 
orvosolni kell föltétlenül! . . . Vagy hát ne 
tessék az utczára, emberi társaságba ereszteni 
a gyerekeket! De hiszen ez meg képtelen 
dolog. Ha pedig társaságba eresztjük őket, 
akkor a gyerekeknek is alkalmazkodniok kell 
az utczai illendőséghez és a jónevelés szabá-
lyaihoz. S a melyik az illendőség ellen vét, 
azt ne pártolja, annak hibáját ne takargassa 
még a szülő sem, hanem gyógyítgassa az 
erkölcsileg beteg gyermeket. A szülő a panaszt 
jegyezze meg és fogadja jóakaratulag, sőt — 
köszönje meg! Ne feledje el azt egy szülő és 
egyetlen inastartó mester sem, hogy a gyerek 
más otthon és jobb, mint a felügyelő szemtől 
távol, szabadon. 

A városi szülők, persze, ilyenhez nincsenek 
szoktatva. Nem szokták azt meg, hogy más-
nak, teljesen idegen embernek is, joga van 
gyermekeikhez — a jó erkölcs, a nevelés és 
az emberi nagy társaság, az együttélés szebb 
és becsületesebb jövője érdekében. Igenis joga 
van. Sőt okos, komoly gondolkozású apa azon 
sem ütközik meg, ha egy kis poroló pálczával 
ijeszti meg valaki a kis bűnöst, a tetten ért kis 
aszfaltbetyárt. Ezt is el kell tűrni a — gyerek 
érdekében! Mert hiába, a hol a szép szó nem 
használ, ott a drasztikus eszközhöz is hozzá 
kell nyulnunk, ha azt nem akarjuk, hogy a 
gyerekek el ne hatalmasodjanak és a felnőttek 
nyakára ne üljenek. Használja a drasztikus 
eszközt a törvény is, a bíróság (akasztat) 
a jogrend érdekében; keményen büntet az 
Isten is. Ostoba álhumanizmus az, mely azt 
hirdeti, hogy a testi büntetéstől tartózkod-
junk — minden esetben és minden körülmény 

i között. Az önérzetet akarják kimélni a gye-
rekben. Hiszen az önérzet nem így nevelődik 
az emberben. Csak az elkényeztetésnek és a 
túlságos érzékenykedésnek vetjük meg az 
alapját az álhumánisták szépen szóló, tetszetős 
elvével. Az élet azt mutatja, hogy az így 
elkényeztetett, kényeskedő és érzékenykedő 
emberekből válnak az — öngyilkosok: de a 
kötekedő jellemek is, a párbajhősök, a kik 
nem ismerik a megbocsátást, a türelmet és 
szenvedést. A kényeztetve nevelteket aztán, ha 
az élet egy kissé nyakon felejti, rögtön fegy-
vert fognak vagy magukra vagy másra. Ne 

4 1 * 
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szaporítsuk tehát az öngyilkosok és gyilkosok 
számát az elkényeztetéssel! 

Es lássunk hozzá az utczai neveléshez. 
Minél nagyobb úr valaki, minél tekintélyesebb, 
annál inkább. A tekintély szavának nagy 
hatása van a nevelésben; ha most nincs, 
ezentúl legyen, hogy megjavíthassuk az utczát, 
a melyen ma csak megbotránkozva mehetünk 
végig. Menjünk segítségére az iskolának, min-
denki menjen, mert ez egymagában tehetetlen. 
Azon legyen minden becsületes ember, hogy 
az utcza, ha nem épít, legalább hát ne rom-
boljon. Menjenek elő ebben a jó példával ne 
csupán a tanárok, tanítók, hanem az ügyvédek, 
orvosok, bírák, szóval: minden tanult ember. 
Ne nézze senki mosolyogva és tétlenül a gyer-
meki hibákat, mert szörnyű baj származik az 
ilyenből idővel az emberi társas-életre. „Mag-
jában fojtsd el a rosszat, mert különben kifog 
rajtad." 

Itt mondom el ezeket a „Népt. Lapjá"-ban 
az iskolai év kezdetével és azért, hogy a 
tanítók ez értelemben és irányban hassanak a 
felnőttekre; hogy hirdessék ezt mindenfelé és 
mindenkinek — ők elsősorban. 

(Zalaegerszeg.) Novak Mihály. 

Az új Utasításról. 
Igazán, mint Zoványi kartársunk mondja 

úgy lehet képzelni az új „Utasítás" meg-
jelenését, mint hosszú szárazság után az üdítő 
esőt. S ha áttanulmányoztuk apróra ezt az 
„Utasítást", s aztán a lelkesedéstől csillogó 
szemünket ama másik kis füzetre, a régire 
fordítjuk, csak akkor látjuk, hogy mennyire 
megvoltunk abban, mi tanítók, alázva s meny-
nyire föl vagyunk most ebben magasztalva. Ezt 
az Utasítást ministerünk ama föltevéssel adta ki, 
hogy meglehet bízni az állami tanítók erkölcsi 
értékében. Most hát nekünk hálaképen, köszö-
netül, viszonzásul igazolnunk kell, hogy föl-
tevése nem volt alaptalan. Meg kell mutatnunk, 
hogy valóban olyan komoly, olyan képzett és 
olyan lelkiismeretes állami tanítói vannak, mint 
a minőknek az űj „Utasítást" alkotta, a kiknek 
számára bizalmát előlegezte. 

„Teljes felelősség terheli a tanítót azérti 
hogy osztályában úgy az oktatás, mint a ne-
velés tekintetében megkívántató eredményeket 
tényleg elérje." Mit jelent ez az új szakasz? 
Kitartó munkát az iskolában, szorgalmas ön-
képzést az iskolán kívül s állandó szem előtt 
tartását annak, hogy erkölcsi értékünkért 
ministerünk jótállott s ezért neki becsülettel 
tartozunk. 

Eltagadnám a világ előtt, hogy tanító vagyok, 
ha akadna közöttünk oly hálátlan, ki az ríj 
„ Utasítás "-ban adott szabadsággal visszaélve, 
nem tekintené azt másnak, mint alkalomnak 
a munkátlan, henye életre. Tudnia kell tehát 
minden állami tanítónak, hogy mily felelősség-
teljes lépés volt közoktatásügyi kormányunk 
részéről a tanítók függetlenségének eme prokla-
málása. Mert — jól jegyezzük meg! — a mily 
áldásos lehet ez, mint helyes értelemben vett 
szabadság, oly káros lehet, mint helytelen 
értelemben vett szabadalom. 

Ha tehát ideális lelkű ministerünk annyira 
bizott a mi értelmünkben s nemességünkben, 
hogy megadta nekünk ezt a szabadságot, igye-
keznünk kell, hogy köztünk, a 3800 állami 
tanító között, ne legyen egyetlen-egy se, a ki 
ezt a szabadságot felhasználás helyett kihasz-
nálná ! 

Hanem most térjünk rá arra, hogy van-e 
rá eset, a mikor a tanító abba a helyzetbe 
juthatna, hogy legjobb értelme, legjobb akarata 
mellett is képtelen eleget tenni a „teljes fele-
lősség" kívánalmának? A hogyan az Utasítás 
meg van írva, abból azt látjuk, hogy nem lehet 
eset rá. Mert minden tekintetben alkalom és 
mód van arra, hogy a mit nemes czéljai érde-
kében kiván a tanító, akár az iskolában, akár 
az iskolán kívül, rendelkezésére álljon. 

Szigorú paragrafusokba van foglalva, hogy 
mit kell tennie az igazgatónak, a tantestület-
nek, a gondnokságnak, tanfelügyelőnek, hogy 
a tanítónak a szabályzat szerinti mindennemű 
kívánalmai teljesíttessenek. 

Mindenről, a mire szüksége van és a mit 
kiván, megfelelő forumok intézkednek. Minden 
teendő részletesen kodifikálva van s ezek a 
tanítót körülbástyázzák. Tehát úgy látszik, 
nincs eset rá, hogy a tanító abba a helyzetbe 
juthasson, hol a legjobb értelme, legjobb akarata 
mellett is nem tehet eleget a teljes felelősség 
kívánalmának. 

Pedig van. 
Mert az a sarok-forum, hol az iskola dologi 

sorsa megfordul, vagyis a Gondnokság, egyes 
helyeken még mindig akadályokat gördít az 
Utasítás érvényesülése elé. 

Például ott, a hol az állami iskola fölszere-
léséről, jókarbán tartásáról a község köteles 
gondoskodni, mint azt konkrét eset mutatja, 
az a gondnokság, mely egyszersmind a köz-
ségnek is képviselőtestülete, védi a község 
érdekeit s leszavazza a tanítótestület által 
kimutatott javítani valókat és beruházásokat. 
Ugy kellene, hogy az a gondnoki tiszt, melynek 
kötelessége az „iskola érdekeit védelmezni," 
összeférhetetlennek mondassák ki ama kép-
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viselői tiszttel, mely a község anyagi hasznáért 
harczoL 

Nekem olyaa gondnoksági tag mondta, hogy 
ellenezni fogja az új szabályzat - követelte 
czímeres kiírást, a ki tagja a gondnokságnak 
s a ki pláne nyugalmazott igazgató-tanító. 
Hát aztán, ha egy értelmes tag így beszél, 
mit szóljon a többi? 

Azt mondja az „Utasítás," hogy a tantes-
tület, vagy annak bármely tagja megteheti 
jelentését, illetve külön véleményét a tanfel-
ügyelőhöz ? 

Ugy ám, csakhogy ilyen mindennap elő-
fordulhat s ezt a tanfelügyelő megunva, azt 
mondhatja, hogy összeférhetetlen természetű a 
tanító. S a hiányos fölszerelésü, elhanyagolt 
iskolában mihez kezdjen, szemben a „teljes 
felelősség "-ével? Nagyon nehéz tehát most a 
mi helyzetünk. 

Mert ha most, míg új a paragrafus, sincs 
ereje, hogyan legyen később, mikor a por 
vastagon belepi a gondnokságok asztalán ? 
A tanító lépten-nyomon hivatkozik rá, rájár 
az elnökre, hogy szerezzen érvényt azoknak, 
de hogyan szerezzen ő, mikor a legtöbb 
helyen ő és a jegyző egy személy s mint 
ilyen, nemhogy követelhetne a községtől, de 
sőt a követelők ellen kell lennie. 

Most azonban, míg új az „Utasítás", azt 
hiszem, hogy egy pár radikális eljárással 
tekintélyt lehetne szerezni annak, közölvén 
köriratban ezen eljárásokat az összes gondnok-
ságokkal, meghagyva nekik, hogy szent legyen 
előttük a paragrafus annál is inkább, mert a 
tanítók felelőssége van hozzákötve még fegyelmi 
terhe alatt is. 

Naivnak mondják máris azt az embert, ki 
az új Utasítások paragrafusaira esküszik. Hisz 
hozzá vannak szokva, hogy a tanügyi paragra-
fusok amolyan nyomtatott, de haszontalan 
czifraságok legyenek. 

Arra kérjük tehát a közoktatásügyi minister 
úr ő nagyméltóságát, hogy a mily határo-
zottan szabadságot adott nekünk, kegyeskedjék 
épp oly határozottan utasítani a királyi tan-
felügyelőket, hogy mindazon jelentéseket, miket 
a tanítók tesznek, egyenkint és szigorúan 
vizsgálják meg, s igyekezzenek az inkompati-
bilis gondnoksági tagokat lemondatni, külö-
nösen, ha bebizonyul, hogy az iskola érdekeit 
föláldozzák a község, hitközség, vagy más 
érdekeltség érdekeinek. 

Vagyis őriztessék meg, míg nem késő, az 
új paragrafusok szentsége s akkor aztán semmi 
sem fog utunkban állani azon czélunk eléré-
sében, hogy a minister ama nemes eszmé-
nyeit és törekvéseit, miket az új „ Utasítás "-
ban annyi hazaszeretettel, akkora nagy szívvel, 

oly fényes elmével s oly kitartó munkássággal 
lerakott, hogy azokat mi, ő nagyméltóságának 
lelkesült, hűséges, odaadó katonái akár önfel-
áldozás árán is megvalósítsuk és diadalra 
juttassuk. 

(Lázárföld) Bálás Béla. 

Gyermekek a bíróság előtt. 
A népet igazán szerető s annak jólétét 

előmozdítani kívánó tanítókhoz szólok, azok-
hoz, a kik ha nem is az elemi, de az ismétlő-
iskolában módot és alkalmat találnak azoknak 
a törvényül, ^mertetésére, melyek a bíróság 
eléoc kerülő gyermekeket közvetlenül érintik. 

Azt mondja a Büntető-törvénykönyv 81. §-a, 
hogy „a büntető - törvény nemtudása, vagy 
téves fölfogása a beszámítást ki nem zárja." 
De ebből nem következik, hogy a másféle 
foglalkozású emberek előtt annyira ismeretesek 
legyenek a büntető-törvények, hogy fölösleges 
volna ezekre reámutatni. 

Azért bocsássanak meg nekem a tanférfiak, 
ha bátorságot veszek magamnak fölemlíteni 
előttük a Büntető-törvénynek azon szakaszait, 
melyek a bűncselekményt elkövető gyerme-
kekre vonatkoznak. 

A Büntető-törvénykönyv szerint a gyermek-
kor a 16. év betöltéséig tart, — azonban a 
20. évet még be nem töltötteket is különösebb 
gondjaiban részesíti, úgyszólván elnézőbb irán-
tuk, mint a későbbi korban levők iránt. De 
ezekről most nem beszélek, csak a 16 éven 
aluliakról. 

„A ki a bűntett, vagy vétség elkövetésekor 
életkorának tizenkettedik évét még meg nem 
haladta: bünvád alá nem vonható." (83. §.) 

Ez azért van így, mert ebben a korban a 
gyermeknek még nincs beszámítható akarat-
képessége. Azonban a ki őt bűnre bujtja fel, 
úgy tekintetik, mintha maga követte volna el 
a bűncselekményt s nem felbujtó, hanem tettes 
gyanánt büntettetik, mert a gyermek csak 
eszköz az ő kezében.. . 

„A ki akkor midőn a büntettet, vagy vét-
séget elkövette, életkorának 12.-ik évét már 
túlhaladta, de 16.-ik évét még be nem töltötte, 
ha cselekménye bűnösségének felismerésére 
szükséges belátással nem bírt: azon cselek-
ményért büntetés alá nem vonható. Az ilyen 
kiskora azonban javító-intézetbe való elhelye-
zésre Ítéltethetik, de abban életkora 20. évén 
túl nem tartható." (84. >;.) 

Hogy bír-e a gyermek cselekménye bűnös-
ségének felismerésére szükséges belátással, azt 
minden egyes esetben a bíróság határozza 
meg, — valamint azt is, hogy egyáltalában 
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fölmentse-e azt ilyen okból a vád alól, vagy 
pedig javító-intézetben helyezze el. 

Lássunk néhány példát. Egy 15-éves asztalos-
tanoncz gondatlanságból felgyújtotta a műhelyt: 
a bíróság fölmentette. Egy 14-éves fiú egy 
pisztolvlyal játszás közben gondatlanságból 
— mert a pisztoly kezeléséhez nem értett — 
meglőtt egy gyermeket s rajta súlyos sértést 
ejtett: fölmentetett. Hasonlóképen egy másik 
14-éves fiú is, a ki forgópisztolyból gondatlan-
ságból agyonlőtt egy gyermeket. Egy 13-éves 
gyermek talált egy pénztárezát néhány forint-
tal s azt a hatóságnak be nem jelentette, 
hanem magának n i t g ^ " • belátás hiánya 
miatt felmentetett. Egy 13-éves fiű-^az anyja 
felhivására nagyapjának halálos bántalmazásá-
ban résztvett: fölmentetett. Két 13—14-éves 
gyermek belátás hiányában fölmentetett az 
apagyilkosság vádja alól. 

Még sok hasonló esetet lehetne felhozni, a 
melyben a gyermek bűnössége felismerésének 
hiánya miatt fölmentetett: de azért általános-
ságban nem lehet meghatározni, hogy micsoda 
elvek szerint állapítható ez meg. Minden egyes 
gyermeknél inás-más körülmény tüntetheti ezt 
fel. Mert még a rendesen iskolázott gyermek-
nél is fordulhat elő ilyen eset. 

Azért általánosságban azt kell megértetni a 
gyermekekkel, hogy a 12—16 év közötti 
gyermekek is büntetés alá esnek: így óvakod-
janak minden bűntől. 

Azonban a törvény a büntetés kimérésénél 
figyelembe veszi ezt a gyermekkort s az ilyen 
korban levő bűnösöket nem egyformán bün-
teti a magasabb életkoruakkal. 

„Ha a 12—16 év között levő egyének a 
cselekmény elkövetésének idején képesek voltak 
annak bűnösségét felismerni, a következő 
szabályok szerint büntetendők: 1. halállal, 
vagy életfogytig tartó fegyházzal büntetendő 
bűntett miatt: 2—5 évig terjedhető börtön-
nel; 2. 5—15 évig tartó fegyházzal, vagy 
államfogházzal büntetendő bűntett miatt: 2 évig 
terjedhető börtönnel, illetőleg hasonló tartamú 
államfogházzal; 3. más bűntett miatt: 2 évig 
terjedhető fogházzal; 4. vétség miatt rendőri 
büntetéssel." (85. §.) 

Hogy aztán az ilyen szerencsétlen gyerme-
kek a börtönben még inkább el ne romoljanak, 
elrendeli a törvény, hogy „ szabadságvesztés-
büntetésük egész tartama alatt a többi foglyok-
tól elkülönítendők." (86. §.) 

Sőt a bíróságot arra is felhatalmazza a 
törvény, hogy a fegyházra ítélteket „javításuk 
czéljából" javító-intézetbe küldhesse büntetésük 
tartamára. (42. §.) 

A Kihágási büntető-törvénykönyv pedig éppen 
a gyermekek javíthatása végett elrendeli, hogy 

„oly helyeken, a hol javító-intézet létezik, 
3 napnál hosszabb elzárásra ite'lt egyének, a 
kik életkoruk 20.-ik évét még nem haladták 
túl, büntetésüket a javító-intézetben állják ki." 

: (19- §•) 
„Azon helyeken, a hol javító-intézet létezik, 

az életkoruk 16,-ik évét be nem töltött csavar-
gók a hatóság által javító-intézetbe szállíttatnak 
és abban egy évig terjedhetőleg neveltethetnek." 
(1879 : XL.' t.-cz. 65. §.) 

A 16 éven aluli kiskorúak mint panaszosok, 
vagy sértettek, a bíróság előtt nem léphet-
nek fel, hanem helyettök törvényes képviselő-
jüket illeti meg a panasz - emelés joga. 
(1878 : V. t.-cz. 113. §.) Ugyanezt mondja ki 
az 1896 : XXXIII. t.-cz. 47. §-a is. 

Ha a gyermek, mint vádlott kerül a bíróság 
elé s életének 16-ik évét még be nem töl-
tötte : a bíróság hivatalból tartozik részére 
védő-ügyvédet kinevezni. (1896: XXXIII. t.-cz. 
56. §.) 

Ha a gyermek mint tanú kerül a bíróság 
elé, kihallgatható ugyan, bármilyen korú is, 
azonban vallomására meg nem eskethető abban 
az esetben, ha kihallgattatása alkalmával élet-
korának 14.-ik évét még be nem töltötte. 
(1896 : XXXIII. t.-cz. 221. §.) 

Hasonlóképen a sommás polgári perben nem 
lehet megesketni az olyan tanút, „a ki kihall-
gatásakor életének 14-ik évét még be nem 
töltötte, vagy ha értelme fejletlenségénél, vagy 
gyengeségénél fogva az eskü jelentőségéről 
kellő fogalma nincs." (1893 : XVIII. t.-cz. 
91. §.) 

A rendes polgári perben pedig: „személyek, 
kik az esküvel bizonyítandó tény történtekor 
életök 12,-ik, azon időponti >an pedig, melyben 
tanúskodásra felhivatnak, 16.-ik évöket be nem 
töltötték: tanukul el nem fogadtathatnak." 
(1868 : LIV. t.-cz. 191. g.) 

Minthogy tehát a 16 évet meg nem haladott 
gyermekek is bizonyos körülmények között 
tehetnek esküt a bíróság előtt: szűkség, hogy 
az eskü nagyfontosságáról már az iskolában 
kellő tájékozást nyerjenek. Es mert az eskünek 
nemcsak erkölcsi, hanem polgári következ-
ményei is vannak (a törvény szigorúan 
bünteti a hamis esküt): ne tartozzék ennek 
magyarázása csupán a hitoktatók teendői közzé! 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

A szépírás tanításáról. 
Czikkem megírásához az impulzust lapunk 

ez évi 1-ső számában közölt ama rövid ismer-
tetés adta, melyben Wátz N. verseczi kartárs 
új vonalrendszerü irkáiról van rövid ismertetés, 
a mely irkák e közlés szerint is hivatva van-
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nak a szépírás tanítását helyesebb és gyakor-
latibb alapokra fektetni. 

Azt hiszem, e tárgyhoz szólás aktuális, 
nemcsak azon körülménynél fogva, mert az 
írás-tanítás tekintetében úgyszólván az elemi 
oktatás valamennyi fokozatán tapasztalhatók 
hiányok s az ezek orvoslását sürgető óhajok 
teljesen jogosultak; de másrészt, hogy ha az 
újabb időben oly örvendetes alakban meg-
indult és a szép iránti érzéknek a zsenge ifjú 
korban való felköltését czélzó mozgalommal 
a népiskola is keres némi kapcsolatot, s illetve 
hivatottnak érzi magát e tekintetben is az 
alapvetésre, — úgy bizonyára az elemi okta-
tásnak már igen alacsony fokán is nyílik erre 
alkalom és ez a szépírás tanításának oly 
módon való megvalósítása, hogy ezzel a gyer-
mekben szunyadó szép iránti érzék is föl-
keltessék. 

Már maga az a tény, hogy ministerünk az 
említett irkákat a III., IV. osztályok számára 
ajánlotta, bizonyítja azt. _ hogy e téren esak-
ugyan voltak hiányok. Es ez bizonyára nem 
vád a tanítóság ellen, a mely e tekintetben 
már régen érezte a hiányt és kereste az 
orvoslást czélzó helyes eszközöket. Mert a 
gyakorlati pedagógia e téren csakugyan nagyon 
tanácstalanul hagyta a tanítókat, a kik. külö-
nösen a kezdet nehézségeivel küzdők, úgy-
szólván a kísérletezésre voltak utalva. 

Tudjuk azt mindannyian, milyen nehézsége-
ket okoz az, mikor a tanuló a negyedik 
osztályban, az addig használt négy vonalú, 
illetve segédvonalas irkából az ú. n. diktandó 
irkába ír, a midőn a már megszokott határ-
vonalak helyett csak egy vonalt lát és semmi 
fix pontja nincs, a melyhez vonásait mérhetné. 

S így örömmel üdvözlöm az ú j vonalrend-
szerü irkákat, mert igen sokat várok tőlök, 
s mert valóban, az írás-tanítás fokozatainak a 
legkritikusabb pontjában lesznek azok a tanuló-
nak segítségére. 

Hogy itt csakugyan hiánynyal állottunk 
szemben, azt a legfölszinesebb vizsgálódás is 
föltünteti. Az V—VI. osztályban tanítok, ha 
növendékeim írását magam elé teszem, igazán 
sajátságos kép tárul elém. A betűk nagysági 
méreteiben óriási különbségeket találok. Az 
egyik tanuló betűje 2-szer, 3-szor nagyobb a 
másik tanulóénál. S a mely betűnek a szárai 
a segédvonalas irkában a segédvonalakig 
húzattak, azok a diktandó irkában nagyobbára 
aránytalanok. Ugyanazon tanuló egyes betűi 
között is találunk dimenzióbeli különbségeket. 
Nem hiszem azonban, hogy ezért akár engem, 
akár kartársaimat gáncs érhetné. Mert végre 
is mi a rendelkezésünkre álló eszközöket a 
legjobb tudásunkkal alkalmaztuk, csakhogy a 

mikor az eszközök tökéletlenek, az eredmény 
sem lehet teljes mértékű, nem, mert a 
mindenütt megkívántató fokozatosság, az eszkö-
zök híján, nincs meg. — legalább ez idő 
szerint, — az írás tanításában. Ezen van 
hivatva segíteni az új rendszerű irka. 

A nehézségek tehát ezzel a III.. IV. osztá-
lyokban, az átmeneti fokozaton hihetőleg 
leküzdhetők. Az első és második osztályban 
azonban ezzel sincs minden kétely eloszlatva 
és itt is tapasztalható bizonyos mértékű tapo-
gatódzás. Az első osztályban pl. az írás tanítá-
sánál a kivitelben nem találjuk meg az egy-
öntetűséget. Használnak itt ugyanis ú. n. 
előírásos irkákat és e nélkülieket. Ez ugyan 
látszólag csekélység, de végeredményében sze-
rintem mélyebbre ható. Az ugyanis tény. hogy 
a tanítónak az előirás kötelessége; minden egyes 
betű ismertetésénél meg is történik ez, valamint 
azután is, csakhogy, ha az előírásos irkák 
vannak bevezetve, a tanító ez alól nagyobbára 
föl van mentve, mert a növendék az irkában 
készen kapja azt. a mit más egyéb irkáknál a 
tanítónak a táblára írással kell pótolnia. Az 
előirásos irkáknak tehát kiváltképen az osz-
tatlan iskola tanítója veheti nagy hasznát. 
De nem tekintve ezt, használatuk azért is 
ajánlatos, mert a hatás itt közvetlenebb, 
a tanuló mindig szép, kerekded, egvforma 
betűket lát maga előtt, a melyek szép iránti 
érzékére is előnyös hatásúak. 

Másrészről azonban nem szabad az említett 
irkák használatába túlságba menni és pí. az 
I. és II. osztályokban egész éven át csak 
azokba Íratni, mert ez már egyoldalúságra 
vezet. Én a következő fokozatok betartását 
ajánlanám. 

Az első osztályban az év legnagyobb részé-
ben az előirásos irkákba írnának a tanulók s 
csak a tanév végefelé, a midőn az olvasásban 
már meglehetős készséget sajátítottak el. írná-
nak az olvasókönyv olvasmányai közül naponta 
egy-két oldalt, hogy így a folyékonyabb írás-
hoz szokjanak. 

A második osztályban az év elején az elő-
irásos irkának 12 füzetjét végig Íratjuk növen-
dékeinkkel, hogy a kis- és nagybetü-alakok, 
különösen az utóbbiak jól bevésődjenek az 
emlékezetbe; azontúl pedig állandóan előirat-
nélküli irkába írjanak,.de minden hétnek egy 
óráját fordítsuk a specziális szépírásra, a midőn 
különösen az egyes nagybetűk formás leírására 
fordítandó a gond. 

A harmadik osztályban az előirásos irkákat 
mellőzném, az említett szépirási óra azonban 
a jelzett irányban pontosan megtartandó volna. 
Itt lépnének föl az új rendszerű irkák; ezek 
használatára vonatkozólag a poziczió hozzá-
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szólásnak helye nem lehet, gyakorlatban kell 
azokat előbb megismernünk. A fokozatosság 
elvének azonban itt is vörös fonalként kell 
tanításunkon áthúzódnia; a régi vonalrend-
szerű irkákat pedig e fokozaton még mellőz-
nünk nem szabad. Az ú j vonalrendszerű irkák 
használata bizonyára nagyobb mértékben képe-
síti a tanulókat a diktandó irkában való írásra, 
a melyhez a IY. osztályban jut a növendék. 
Ezen osztályban a diktandó irka használata 
még párhuzamosan kell hogy haladjon az 
alsóbb fokozaton használttal, hogy az átmenet 
nehézségeket ne okozzon. Sőt ez idő szerint 
még szükségét látom annak, hogy az Y. oszt. 
növendékei, hetenkint egy órán, a régi rend-
szerű segédvonalas irkába írjanak. 

Es végül a „multum, non multa" elvet 
— bizonyos kapcsolatban — az írás tanítá-
sára is vonatkoztatva, mint szabályt állíthatjuk 
föl : sokszor iratni, nem annyira sokat, mint 
szépen, figyelemmel. Általában pedig óhajtan-
dónak vélem, hogy abból a bizonyos szak-
szerűségből juttassunk végre e térre is egy 
keveset. 

(Török-Becse.) IÁnd Gyula. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — G9.243.) 
Minthogy olyan helyeken, a hol az állami 

elemi népiskolával kapcsolatban állami kisded-
óvó-intézet van, ezen utóbbinak helyi fel-
ügyeletét — az 1891. évi XV. törvényczikk 
25. i;-a értelmében szintén az állami iskolai 
gondnokság látja el, a mely nőtagokkal ki-
egészítve teljesíti az állami kisdedóvodai fel-
ügyelő-bizottság teendőit, ilyen helyeken az 
állami kisdedóvoda (állandó gyermekmenedék-
ház) az állami elemi népiskolával, — az egy-
séges és összhangzatos nevelési elvek biztosítása 
czéljából — szerves kapcsolatba hozandó. 
E végből az állami kisdedóvónő (állandó 
gyermekmenedékház-vezetőnő) az állami elemi 
tanítótestületnek rendes tagja s az állami elemi 
iskola igazgatójának hatásköre az állami kisded-
óvodára is kiterjed. Eljárásában az 1892. évi 
44.000. szám alatt a kisdedóvodai felügyelő-
bizottságok számára kiadott Utasítás II. részé-
ben foglaltak irányadók. 

Budapesten, 1901. évi szeptember hó 28.-án. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Télegdy Árpád oki. rajztanárt 

a bántfy-hunyadi áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Bartos Irén oki. tanítónőt 

a nagy-kanizsai áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Obrincsák Károly oki. tanítót az alsó-
felső-hutóczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Pálinkás Lajos oki. tanítót a zalamegyei 
negyedik hegykerületi áll. népisk. - hoz r. 
tanítóvá; Bolin György oki. tanítót a székely-
kevei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Páll 
Manóné Papp Czeczilia oki. tanítónőt a kabola-
csárdai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Keszler Károly orsovai áll. polg. isk. tanítót 
a temesvári áll. tanítóképző-intézethez s.-tanárrá 
a X. fiz. oszt. 3. fokozatába és Schőn István 
temes-rékási áll. el. isk. tanítót ugyancsak a 
temesvári áll. tanítóképző-intézethez gvakorló-
isk. tanítóvá a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába 
véglegesen. 

Áthelyezte: Örsi György brádi áll. el. isk. 
tanítót a nagy-ági áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Veszely Aladár alsó-felső-hutóczi áll. 
el. isk. tanítót a brádi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Végleg megerősí tet te: Sztanivukovics Dra-
ginya deliblati közs. el. isk. r. tanítónőt jelen 
állásában; Petrovics Dusán kusiczi közs. isk. 
r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Csizmadia Aladár 
gerézdi róm. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanító részére évi 660 koronát; Szobissek 
Adolf gölniczbányai munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére évi 1120 koronát; Deák János 
bercsei g. kath. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 480 koronát; Marosán Tivadar 
szinyei gör. kath. munkaképtelen el. isk. tanító 
részére évi 260 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Szdeczky György bohuszláviczi róm. kath. 
volt tanító özv., szül. Tidisz Katalin és 2 kis-
korú árvája részére együtt évi 600 koronát; 
Farkas Dávid deési áll. segély, közs. polg. isk. 
volt tanító két kiskorú árvája részére együtt 
évi 349 korona 32 fillért. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néh. Bácz Imre dámosi áll. el. 
isk. volt tanító József, Béla és Emma nevű 
árváinak a kecskemétibe. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Kiss Károly (Kőszeg) 4 K.; IIosvai 
K. Lajos (1000 K. alapítványának folyó évi 
kamata) 50 K. — 2. Wlassics-árvaalapra: 
Léderer Ábrahám (azzal a kivánsággal, hogy 
ez az alap „idővel fényes tanúbizonyságot 
tegyen a magyarországi tanítóknak Wlassics 
minister úr iránti hálájáról, kartársi szerete-
téről és elhagyott árváikról való gondoskodá-
sáról") 5 K. Átadtuk Schmidt Albin pénz-
táros úrnak (VII., Wesselényi-u. 52. sz.) 
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Kozma Ferencz. 
Az erdélyi részek egyik legkiválóbb tan-

férfiának, Kolozsvár város és Kolozsmegye 
királyi tanfelügyelőjének: Korma Ferencz kir. 
tanácsosnak arczképét mutatjuk be e soraink 
kapcsán lapunk olvasóinak. 

A kolozsmegyei tankerületi tanítótestület 
ünnepre készül. Ez év 
október 23-án tartandó 
közgyűlésén ünnepet 
szentel abból az alka-
lomból, liogy a megye 
tanfelügyelője: Kozma 
Ferencz, a magyar nem-
zeti tanügy szolgálatá-
ban harruinczadik évét 
tölti be. 

A Kozma F. egyé-
nisége, munkásélete, a 
pályáján elért eredmé-
nyek a szó legnemesebb 
értelmében méltók arra, 
hogy azt megismerve, 
a néptanítók s általában 
mindazok, kik oktatás-
ügyünk fejlődését, mun-
kásainak tevékenységét 
méltányló figyelemmel 
kísérik, megillető tisz-
telettel kérjenek részt 
a kolozsmegyei lelkes 
pályatársak ünnepéből. 
A zászlóra, melyet az 
ünnepelt előtt meg fog-
nak hajtani: a munka, 
szeretet, az elismerés 
és a hála vannak írva. 

Ez indít bennünket arra, hogy képben is 
bemutatván a magyar tanfelügyelői kar e díszét, 
szóljunk életéről s vázoljuk azt a munkásságot, 
melyet eddigi pályáján kifejtett. 

Kozma Ferencz (kézdi-szt.-léleki) — Kozma 
Mihály unitárius lelkész és író dédunokája 
és Kozma Gergely u n o k á j a — ; született 1844. 
február 17.-én Csekefalván (üdvarhelymegyé-
ben), hol atyja unitárius lelkész volt. Tanul-
mányait a székely-keresztúri és kolozsvári 
unitárius gimnáziumban 1863-ban végezte. 
1867-ben papi szigorlatot tett s Kolozsvárt 
egv évig helyettesítette a szabadságolt első 

papot: Ferencz Józsefet, a jelenlegi püspököt. 
Azután államsegély mellett külföldre ment, 
hol Jénában (1867—68) két, Heidelbergben 
és Zürichben (1868—69) egy-egy félévet töl-
tött az egyetemen bölcsészeti és pedagógiai 
tanulmányokkal; előszeretettel hallgatta Fischer 
Kuno és Ferstage előadásait. Beutazta Német-
országot és Svájczot, utóbbit jórészben gyalog. 

Hazatérvén, a székely-
keresztúri unit. gimná-
ziumhoz választották 
tanárnak, hol 1869 — 
1870-ben a német és 
görög nyelvet tanította. 
1870 - ben augusztus 
1-én Eötvös József br. 
kinevezte az ugyanott 
szervezett tanítóképző-
höz tanárnak s itt a 
magyar irodalmat tör-
ténelmet és földrajzot 
tanította. Az 1873. no-
vemberében ugyanazon 
intézet igazgatója lett 
s 1886-ig pedagógiát 
tanított. Ez év szept. 
9-én a vallás- és közök t. 
minister —- a szeren-
csétlen véget ért Váradi 
Károly helyére — Ko-
lozsmegye királyi tan-
felügyelőjévé nevezte 
ki, mely állásában ma 
is, a tanügyi kormány, 
a közönség elismerése 
s a tanítóság szeretete 
mellett működik. Köz-
ben a magyar tudomá-

nyos akadémia (1880) levelező-tagjává válasz-
totta s 0 Fölsége a király a népoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréseül (1894) a királyi 
tanácsosi czímet adományozta számára. Tagja 
az Erdélyi Irodalmi Társaságnak s az unitáriu-
sok egyházi főtanácsa a kolozsvári unitárius 
gimnázium egyik felügyelői gondnokául válasz-
totta. Még mint sz.-kereszturi tanár megalakí-
totta az erdélyi részekben az első népbankot, 
miért s általában közgazdasági téren kifejtett 
munkásságáért, a későbben alakult maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a leve-
lezőtagsággal tisztelte meg. 

KOZMA FERENCZ 
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Tanári és tanfelügyelői áldásos működése 
mellett irodalmi téren is ritka tevékenységgel 
dolgozott. Hosszúra terjedne azoknak a száza-
kat meghaladó czikkeknek a fölsorolása, 
melyeket a Korunk Tárcsája cz. melléklap-
ban, a Sárospataki Füzetek-ben, a Keresztény 
Magvető-ben, a kolozsvári Remény-ben, a szé-
kely művelődési és közgazdasági Évkönyv-ben, 
a Figyelő-ben, a Székelyegyleti Képes Naptár-
ban, a Nemzet-ben, a Magyar Polgár-ban, az 
Erdélyi Hiradó-ban, az Ellenzék-ben, a Kolozs-
vár-hun, az Unitárius Közlöny-ben, a Vasár-
napi l jság-ban, a Néptanítók Lapjá-ban, a 
Magyar Tanítóképző-ben s a Család és Iskolá-
ban — melynek 1890 óta belső dolgozó-
társa — közreadott. 

Önálló munkái közül megemlítjük a követ-
kezőket. 1. A kolozsvári unitárius kollégium 
ifjúsága olvasó- és irodalmi körének múltja. 
1867. Kolozsvár. — 2. A székelykereszturi. 
paed. körnek a magyar országgyűléshez idézett 
fölirata az 1868. XXXVIII. t.-cz. módosítása 
tárgyában. Székely-Udvarhely, 1873. — 3. 
Temetési alapigék. Összeszedegette Kozma 
Mihály. Bővítette és sajtó alá rendezte Kozma 
Mihály életiratával. Kolozsvár. 1875. — 4. 
Vezérfonal a rajztanításhoz. (Felméri Mózes-
sel.) — 5. A székelykereszturi m. kir. állami 
tanítóképezde II. Értesítője az 1871—1876. 
kezdetéig terjedő négy évről. Székely-Udvar-
hely, 1875. — 6. Deák Ferencz emléke. 
1876. — 7. Kozma Gergely unit. pap és 
esperes életirata. Függelékül Kazinczy Ferencz 
levelei s egy bírálata Kozma G.-hez. 1876. — 
8. A Székelyföld közgazdasági és közművelő-
dési állapota. 1879. (A székelyegye sülettől 
1000 frt pályadíjat nyert.) — 9. Mythologiai 
elemek a székely népköltészet és népéletben, 
székfoglaló 1882. Bpest. — 10. Emlékbeszéd 
Fabritius Károly felett. Bpest, 1883. — 11. 
Jelentés a saozi komló-kiállításról a földmíve-
lésügyi m. kir. ministerhez. 1883. — 12. A 
tanítási anyag megkülönböztetésére szolgáló 
elvek az osztott és osztatlan népiskolában. 
1883. — 13. Minő szemléltetési eszközök 
szükségesek a történet-tanításhoz és azok mily 
módon állítandók elő. 1883. — 14. A székely-
kereszturi állami tanítóképezde III. Értesít-
vénye. 1885. — 15. A lelkészi hivatás jelen-
tősége. 1896. (megjelent angolul is.) — 
16. Beszéd Brassai Sámuel sírjánál. 1897. — 
17. Emlékbeszéd Brassai Sámuel fölött 1898. 
(Tanulmány Brassai kritikai és aesthetikai 
munkásságáról) stb. Kéziratban levő értékes 
munkája: Magyar mestermüszók, magyar 
tudományos akadémia megbízásából a székelv-
földi ipari műhelyekben gyűjtve, ívrét 54 lap: 
Levelei Pestv Frigyeshez, Székely-Keresztur 

1881., 1882. (a magyar nemz. muzeum ke'z-
irati osztályában). 

Végig tekintve a különböző hírlapokban, 
folyóiratokban főképen a népoktatás és neve-
lés s az oktatásügyi állapotok köréből vett 
kérdéseket fejtegető czikkein, tanulmányain, 
valamint előbb fölsorolt munkáin, ritka hálás 
feladatul kínálkozik, hogy Kozma Ferenczet, 
illetőleg az ő kedves egyéniségét, nemes gon-
dolkodását s lelkesedéstől áthatott ügyszerete-
tét ezekből ismertessük meg. Úgyde terünk 
korlátoltsága miatt ezúttal erről le kellve'n 
mondanunk, most csak azoknak a tulajdonsá-
goknak méltatására szorítkozunk, melyek őt 
mint tanárt, tanfelügyelőt és embert jellemzik. 

Mint tanár a székely-keresztúri gimnázium-
ban, majd egy év után az ugyanott fölállított 
állami tanítóképzőben alapos készültségével, jó 
modorával úgy felettes hatóságainak elismeré-
sét, mint tanítványainak ragaszkodását kiérde-
melte. 1873—1886-ig, 13 esztendőn át igaz-
gatta a Székelyföld egyetlen állami tanító-
képzőjét, melyben százakra menő derék tanítót 
nevelt a hazának, kik ma is hálával vannak 
nemcsak kibocsátó anya-intézetük, de főleg 
szeretett igazgatójuk iránt, a ki mint a neve-
léstudományi tárgyak tanára közvetlen, az élet 
ezerféle eseteiből és példáiból megvilágosított 
előadásaival, lelkesítő magyarázataival őket 
lelkes, képzett tanítókká formálta, hogy sze-
retvén szép pályájokat, hű munkásai legyenek 
népoktatásunknak s közelebbről annak a szű-
kebb Székelyországnak, melyet minden viszo-
nyai között is becsülni és érte munkálni pálya-
díjat nyert nagy munkájában is hirdetett. 

A székely-keresztúri állami tanítóképző-inté-
zetnél tanári és igazgatói minőségében s e 
mellett irodalmi téren kifejtett értékes munkás-
sága volt a legbecsesebb ajánlás a Kolozs-
megyében Váradi Károly halálával megürült 
tanfelügyelői állásra, melyre őt 1886. szeptem-
berében a közoktatási kormány bizalma el-
hívta. Most éppen tizenöt éve, hogy ez állást 
betölti. 

Tanfelügyelői működésében a népiskolák s 
általában a felügyelete alá rendelt intézmények 
fejlesztése, szaporítása és erősítése mellett, 
kiváló gondját alkotta egy lelkes tanítói kai-
teremtése a tapintatos vezetéssel, a kolozs-
megyei tanítótestület életében kifejtett példa-
adó működésével-s azzal a közvetett munkás-
sággal, melyet az egyesület szép múlttal bíró 
lapjában a „Család és Iskolá"-ban a nevelés 
és oktatás kérdéseinek ritka, s őt magát mint 
valódi minta-tanítót jellemző taglalásával, a tan-
kerületében dolgozó tanítókra gyakorol. 

1886-ban, mikor a kolozsmegyei tankerület 
vezetését átvette, volt lvolozsmegyében és 
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Kolozsvárt 27 állami, 10 községi, 284 feleke-
zeti és 5 magán, illetőleg társulati népiskola; 
ma van 64 állami, 9 községi, 203 felekezeti 
és 7 magán v. társulati elemi iskola. Kolozs-
megyében 1886-ban a mindennapi és ismétlő-
tankötelesek száma volt 25.572, Kolozsvárt 
:1035; a mult 1900. évben a mindennapi és 
ismétlő-tankötelesek száma együtt a megyében 
43.914 volt, Kolozsvárt pedig 6600. A tan-
kötelesek közül iskolába járt 1886-ban a 
megyében 76%, Kolozsvárt 90.75%; 1900-ban 
a megyei tankötelesek közül 71'25% járt 
iskolába, míg Kolozsvárt az iskolába járók %-ka 
93*64. A megyét illető esés csak látszólagos, 
mert hiszen a tankötelesek száma 1886 óta 
éppen 18.000-el emelkedett. A tanítók száma 
az egész tankerületben 1886-ban volt 372; 
1900-ban pedig 447. 

Az iskoláknak korszerű épületben való 
elhelyezése, fölszerelésök szorgalmazása mun-
kásságának szintén egyik sikeres részét alkotja. 
A megyében több állami népiskolának szép 
otthona mellett, az ő eddigi működésének 
ideje alatt nyert új díszes palotát a kolozsvári 
állami tanítónőképző-intézet, a városi polgári 
fiú-iskola, Kolozsvár millenniumi községi nép-
iskolája stb.; az állami tanítóképző-intézet 
internátusának létesítése szintén az ő munkás-
ságának eredménye. 

Az iskolák külső viszonyainak mennél töké-
letesebbé tétele mellett, a magunk részéről, 
Koztna Ferencz egyéniségének, tanfelügyelői s 
általában vezetői munkásságának jellemzésére 
a legbeszédesebbeknek tartjuk azokat a tan-
ügyi czikkeit, melyekkel közvetve igyekezett s 
folyton törekszik nevelni tanítóit és a melyek őt 
minden hosszas beszéd és dicsérés nélkül is a 
legteljesebben és leghívebben megismertetik 
azokkal, kik őt személyesen nem ismerhetik. 

Az 1892 január 1-én „Újévi üdvözlet" cz. 
czikkében így szól a tanítósághoz: „Csendes 
hajlékaitokban, szerény családi tűzhelyetek 
melegében kereslek fel, hogy üdvözletet vigyek 
nektek, magyar néptanítók; hogy nehéz gond-
jaitok felhőit behinteni segítsek e napon a 
reménység aranysugaraival; hogy megoszszátok 
velem az örömet, mely ezer meg ezer gyer-
meki lélek megnyilatkozásában övedzi bágyadt 
halántékaitokat, s hogy megoszszam veletek a 
legbecsesebbet, a mivel birtok: a hitet, a 
reményt és a szeretetet. 

Veletek egy kis elismerés sok keserűséget, 
egy nemes érzéstől melegített kézszorítás sok 
hideg lenézést elfeledtet. 

Tartsátok meg hiteteket a jó ügy diadalá-
ban. Le ne mondjatok a reményről, mit az 
égiek a szenvedők és nélkülözök örök vigasz-
talására plántáltak a szívbe. S ápoljátok a 

felebaráti szeretetet, mely hivatva van a földi 
élet megnemesítésére. 

De mi légyen czélja utunknak > 
A sikernél nagyobb jutalom alig van. Ennek 

kivívására induljunk ez évben is. Az anyagi 
javak bőségét a sors nem nekünk szánta volt. 

De a ki jobb lényét egy terhes pályára 
szentete, mint a tanító és azon lelkesedve 
kitartással munkál, az egy örökös tavasz 
pompáját szemléli maga körül, rügybe szök-
kenő csemetéivel s gyümölcsöt ígérő virágaival. 
A himes mező pillangói, az árnyas erdő dalosai 
állandóbb vendégei az iskola légkörének, mint 
bármely délszaki növénynek. Csak érzék kell 
hozzá, mely mindezeket lássa, hallja és érezze. 
Csak érteni kell azt a bűbájos nyelvet, melyen 
a gyermekvilág költészete megnyilatkozik. Ha 
figyelmünket ezekre irányítjuk, a munka 
fáradalma csak physikai lényünkre nehezedik, 
de lelkünk üdeségét megőrzi aggkorunkra is. 
Ha a tanító ilyen felfogással, ilyen lelkülettel 
bír s a fáradság mellett a munka kellemeit is 
élvezni tudja, akkor az ő sorsát ne mondjátok 
szánandónak, mert az ő szivén mindannyiunk 
gyermekkori boldogsága és örömei átvonulnak. 
Az ilyen tanító működésétől a siker nem 
maradhat el. S a siker kivívja az elismerést, 
melynek nyomán jobb jövő derül a haza 
napszámosaira." 

A kolozsmegyei tanítótestületnek 1898. évi 
közgyűlésén „A mi világunkból" czímén tar-
tott megragadó s mélyhatású felolvasásában 
így szól: „A mi világunk az, melynek drágább 
kincse, tündöklőbb ékszere nincs a gyermek-
nél. Ennél méltóbbal és ezzel eleget mi soha 
sem foglalkozhatunk. A mi világunk központ-
jává ennél mást semmit se tehetünk. 

A fődolog mindenesetre : hivatásunk-
nak szeretettel élni. Lelki gyönyört találni 
azon kitáguló szép világban, melyet a gyer-
meki lélek előtt mi tárunk fel, kézen fogva 
vezetvén őt a világosság forrásához. Felemelően 
érezni, mint ő érzi: mennyivel többek vagyunk 
a munka végén, mint annak kezdetén. Elvezni 
azon eszményi élet gyönyörét, mely — fáj-
dalom — egyedül a gyermekkornak kiváltsága. 
A testileg, erkölcsileg, szellemileg összhang-
zatosan kiképzett gyermekben a romlatlan 
ember új meg új csapatait bocsátni a világba, 
hogy az jobbá, nemesebbé és boldogabbá 
legyen. Van-e, kit ez a tudat, ez az érzés, ez 
a hivatás lelkesíteni, boldogítani ne tudna P! 
Van-e, kinek lelkében a gyermek az ember-
szeretetet lángra ne gyújtaná ?! Van-e hát a 
mi világunknak ennél nemesebb tárgya ?! 
Hiszen e nélkül ránk a társadalomnak, jelen 
minőségünkben, szüksége sem volna." 

Még csak egyet. „A jutalom" czímű oktató 
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és nemesítő szózatában így beszél: „Az élet-
bölcseség azt javasolja nekünk, hogy a munká-
ban kitartás, a jutalomban mérséklet lebegjen 
szemeink előtt. Ez a két fegyver legkevésbbé 
csal s legbiztosabban hozza meg a kivánt 
eredményt. S ha abból valami mégis hiányoz-
nék, forduljunk az öntudathoz, melynek nemes 
hivatást adott a Gondviselés. Az erkölcsi juta-
lom biztos forrását t. i. abban helyezte el. 
Ez mindenki előtt nyitva áll, melyből legalább 
annyit mindig meríthetünk, a mennyit abba 
elhelyeztünk." 

E néhány gondolat egyfelől tükre a mi 
tanfelügyelőnk lelki világának, másfelől találóan 
jellemzi azt az irányt, melyben tankerületének 
tanítóságát vezeti s a mely ennek következté-
ben a hü és eredményes kötelességteljesítés 
mellett, őszinte becsüléssel és ragaszkodással 
veszi őt körül. Mert Kozma Ferencz a „Család 
és Iskola" hasábjain kívül ott van a kolozs-
megyei tanítótestületnek választmányi-, köri-, 
nevelésügyi-, könyvbiráló-bizottsági- és rendes 
közgyűlésein, hová őt nemcsak az állásából 
folyó kötelesség vezeti, hanem a vágy: együtt-
működni tanítóival, őket támogatni, irányítani 
munkásságukban, hogy mennél gyümölcsözőbbé 
váljék az az iskolában a magyar nemzeti nép-
oktatás javára. Ezért a kolozsmegyei tanító-
testületben éppen úgy, mint a tankerület 
iskolai ügyei intézésében méltó utóda ő a 
lelkes Yáradi Károlynak; itteni működése 
alatt nem volt és nincs jelentősebb mozzanata 
a testületnek, melynek sikeréből ne vette volna 
ki részét útmutatással, jó tanácscsal, munkával. 
Tagja az Eötvös-alapnak, a Tanítók Házai 
igazgató-tanácsának; ez év folyamán körlevél-
ben kereste meg tankerületének minden tanító-
ját az Eötvös-alap támogatása végett s a 
kolozsmegyei tanítótestület vezetőivel egyik 
kiváló munkása a Kolozsvárt fölállítandó Tanítók 
H ízának. 

A kolozsmegyei tanítótestület fejlődésének, 
eredményekben gazdag munkásságának egyik 
titka, hogy két tanfelügyelője Yáradi Károly 
és Kozma Ferencz szív- és lélek szerint voltak 
munkás tagjai, sőt elmondhatjuk, hogy tag-
társaiknak nemesen érző barátai. 

Ezt a példaadásra méltó munkásságot hálálta 
meg némiképen a testület, mikor 1896-ban, 
az egyesület 25-éves fönnállásának emlékének 
szentelt közgyűlésén, az egyesület két alapvető, 
lelkes buzgóságu tagjával Padi Ferencz, tanító-
képző-intézeti igazgatóval és Fazakas József, 
tanítóképző-intézeti tanárral együtt, őt is a 
tanítótestület tiszteleti tagjává választotta. De 
már azelőtt és azóta az egyesület nem mulasz-
tott és nem ejt el egyetlen alkalmat, melyen 
kifejezést adhat annak a benső viszonynak, 

mely közte és tanfelügyelője között fönnáll. 
A névnapján, az újév első napján kölcsönösen 
elhangzott beszédek nem a puszta megszokott 
szólásmódok halmaza, de megannyi szívből 
eredő és szívhez törekvő kifejezője azoknak 
az érzelmeknek, melyek a kolozsmegyei tanító-
ságot vezéréhez fűzik. 

Es Kozma Ferencz ezt a ragaszkodást, 
becsülést kiérdemelte kötelességeinek azzal a 
körültekintő, tapintatos és bölcs teljesítésével, 
melyek őt mint embert is a legtalálóbban 
jellemzik. E szép tulajdonságai biztosították 
minden munkájának sikerét, s ezek szerezték 
meg számára úgy a megyében, mint Kolozsvárt 
a társadalom minden részének szeretetét, 
tiszteletét. A kisközségek elöljáróságai, az 
iskolaszékek, gondnokságok, az egyházak, a 
törvényhatóságok mind a legteljesebb elismerés-
sel vannak működése, s tisztelettel személye 
iránt. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület — hazánknak e legnagyobb társa-
dalmi egyesülete — pedig választmányi tagjává 
történt megválasztásával fejezte ki elismerését 
közhasznú és sikeres munkásságáért. 

Ezt ő megérdemli; mert Kozma Ferencz 
nemcsak tanfelügyelője tankerületének, de 
melegen érző barátja, atyja tanítóinak. Fön-
nebb közölt néhány gondolatából is kiérzik 
szivének dobogása, ennek éltető melegét érzi 
a sors-sujtotta tanító, az özvegy, az árva, a ki 
hozzá támogatásért fordul. Meglátogatja beteg 
tanítóit, hogy vigasztalja őket. 

Családi élete is például szolgál. Jóságos 
lelkületű neje a kolozsvári jótékony nőegyesü-
leteknek egyik vezető alakja; gyermekeiket 
ritka gondossággal nevelik. 

Erezzük, hogy halvány a kép, a mit róla 
rajzoltunk, mert Kozma Ferenczről, úgyis mint 
a tanítók tanítójáról, úgyis mint tanfelügyelő-
ről s úgyis mint emberről sokat, nagyon sokat 
írhatnánk. A képet egészítse ki képzeletünk 
azokból a vonásokból, melyekre rámutattunk. 

Mi úgy érezzük, hogy 30-éves tanügyi 
munkásságának megünneplésével nemcsak a 
magunk kötelességét teljesítjük, de köteles-
ségét teljesítjük a magyar tanügyi társadalom-
nak, a melynek Kozma Ferencz ma egyik 
kimagasló alakja, büszkesége. Az ő egyénisége, 
munkássága, hiszszük, hogy nemcsak közöt-
tünk, de általában mindazok között, kik őt csak 
irodalmi munkásságából is ismerik, egy emel-
kedettebb szellemi és erkölcsi hangulatot 
teremtett, javára a tanítói egészséges köz-
szellemnek, az iskolai életnek. 

Ily gondolatokkal eltelve készülünk ünne-
pünkre s kérünk Istentől továbbra is áldást a 
mi szeretett tanfelügyelőnk életére, munkájára. 

(Kolozsvár.) Sólyom János. 
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IRODALOM. 
Magyar Nyelvhibák javító és magyarázó 

szótára. Tekintettel az okszerű helyesírásra, 
í r ta : Füredi Ignácz. Ara 2 korona. A szor-
galmas szerző közel 2500 czikkeeskében tárja 
fel a széltében-hosszában elterjedt magyar-
talanságokat. Valóban az embernek a szive 
fáj, mikor tekintélyes napilapok, folyóiratok, 
szaklapok, sőt szépirodalmi lapok is nem 
annyira a nyelvjavítás, mint inkább a nyelv-
rontás szolgálatában állanak. Ma-holnap annyira 
elromlik eredetileg helyes nyelvérzékünk, hogy 
ember legyen a talpán, a ki tiszta magyar-
sággal írjon. Füredi nagy és hálás munkát 
végzett, midőn betűrendbe foglalta az általá-
nosan elterjedt magyartalanságokat. Könyvének 
használhatóságát elősegíti a velősrövidségű, 
népies magyarázat, mely nem kerít nagy 
feneket a dolognak, hanem mindjárt a szög 
fejére talál. PL: „Anyakönyvvezető: anya-
könyves. „Vezetni" vakot vagy kis gyermeket 
szoktak." „Apa-ló, magy. „mag-ló" (Dugonics). 
Különben nagyon csodálom, hogy még „mama-
ló" nincs." „Betartja a hivatalos órákat" 
(germ.) e. h. megtartja." „Elnézésből kimaradt," 
sült germ. e. h. elvétésből v. tévedésből kima-
radt. Elnézést (azaz bocsánatot) kér pl. az 
énekes, mikor fátyolozott a hangja." stb. stb. 
Melegen ajánljuk kartársaink b. figyelmébe az 
öt nyomatott ívre terjedő füzetet. Ugyancsak 
Füreditől való egy másik könyvecske, melynek 
czíme: Magyar rím - szótár. Ára 1 '5 korona. 

Böngérfi, 

Megjelentek: A Magyar Könyvtárnak most 
jelent meg szeptemberi sorozata. A 246. 
szám Bródy Sándor regényes színjátékát: 
a Hófehérké-1 közli. A 248. szám Keltái Jenő 
elbeszéléseit közli. A 249. szám Fáludy 
Ferencznek, XVIII. századbeli irodalmunk e 
jelentékeny alakjának, összes verseit teszi 
hozzáférhetővé. Éhhez a füzethez Ferenczi 
Zoltán írt tartalmas bevezetést és jegyzeteket. 
Nagyon érdekes a sorozat Amerikai elbeszé-
lések czímü füzete (247. szám), a melv Bret 
Harte, Mark Twain és Stockton egy-egy 
gyönyörű elbeszélésével gazdagítja a gyűjte-
ményt. A 251. szám Kipling Dsungel Könyvének 
III. sorozata, képekkel. Végül a 250. szám a 
Magyar Könyvtár magyarázatos képes Petőfi-
kiadását folytatja, Barátság és szerelem I. 
czímmel. A Magyar Könyvtár teljes jegyzéke 
minden könyvkereskedésben ingyen kapható. 
Egyes számok, valamint az eddig megjelent 
számok egyszerre részletfizetésre megrendel-
hetők Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében, Budapest, VI., Andrássy-

út 21. — A Nagy Képes Világtörténet 184. 
füzete. A 12 kötetes nagy munka szerkesz-
tője dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal e kötet írója is. Égy-egy kötet ára 
díszes félbőrkötésben 16 korona; füzetenkint 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden 
héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek írod. Int. Rt. Budapest, VIII., 
Üllői-út 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
útján. — Határidőnapló. Az új gondnoksági 
utasítás s a meglevő törvények, utasítások és 
rendeletek alapján^ összeállította Nagy Béla 
kir. tanf. tollnok. Ára 1 K. Kizárólag csak a 
szerzőnél Szegzárdon kapható. — A „Minis-
trálás Módja" czímü füzet 7 kiadásban, Keszt-
helyen Nádai Ignácz könyvnyomdájában. Össze-
állította Boncz József lelkész. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tanítónő. Nógrádban dr. Paeséri Károly, 

Hontban Bili József és Zemplénben Beug-
szászy István a kir. tanfelügyelő. Az állami 
óvónői állásokra a pályázati hirdetések lapunk-
ban is megjelennek, de nagyon kevés az 
üresedés. — L. T. J . Doboz. Kérjenek árjegy-
zéket (megírva: milyen czélra) Lampel R. 
(Wodiáner F. és Fiai) könyvkereskedésétől, 
VI. Andrássy-út 21. sz. — K. E. Igar. Tanítói 
változásnak rendszerint az iskolai év végén 
kell történnie. Ha akkorra fölmond, mivel az új 
iskolaév kezdetétől fogva másutt kapott alkal-
mazást, az iskolaföntartó nem akadályozhatja 
meg az eltávozásban. Természetesen önben is kell 
lenni annyi méltányosságnak, hogy idejében beje-
lenti távozási szándékát s így kellő időt enged 
jelenlegi állása szabályszerű betöltésére. Lemon-
dása elfogadása esetén önt nem terheli felelősség 
azért: vájjon mikor folyamodik alkalmas pályázó 
eme megüresedett állás elnyeréseért. — R. E. 
Nyíregyháza. 300 korona tiszteletdíját, melyet 
az ismétlő-iskola tanításáért kap, beszámíttat-
hatja folyamodvány útján nyugdíjigénye emelé-
sére, ha ez nem tiszteletdíj, hanem tanítói összes 
fizetésének állandóan biztosított szerves része — 
A. L. Az özvegy tanítóné, ki ke'tizben ment 
férjhez tanítóhoz: második férje elhalálozása 
után egy özvegyi segélyt kap s nem mind a 
két nyugdíjra jogosult elhunyt férj után. 
Az után a férje után fog kapni nyugdíjat, a 
melyiknek több beszámítható fizetése volt s 
így a melyik segély az özvegyre nézve kedve-
zőbb. — Cs. A tanító ne tűrje némán a tanterem, 
tanítói lakás elhanyagolását, rondaságát; ne 
nézze szótlanul a 40—50 év óta meszelt 
falakról lelógó mészrétegeket, a gerendákon, 
menyezettámasztó fagerendákon az ujjnyi vastag-
ságú s a pornak, piszoknak, pókoknak gyűlő-
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helyéül alkalmas repedéseket; ne támasztgassa 
naponta a márczius óta földön heverő kor-
hadt, kopott, rongyos deszkakerítést. Tegyen 
jelentést a bajok orvoslása végett az iskola-
széknél s ha ez nem használ: forduljon a kir. 
tanfelügyelőhöz. Végre már eljutottunk odáig, 
hogy az ifjúságot ne tatárkunyhókban ne-
veljék. — Lippa. A lapunk 38. számának 
Tanácsadójában a gondnoksági új utasításról 
írt közlemény nem „csak" egyéni vélemény, 
hanem egyenesen a közoktatásügyi ministerium-
ból nyert informáczió. N. L. Bikity. Jobb 
helyettesíteni, minthogy szüneteljen a gazd. 
ismétlő-iskola. — „1000" Állami iskolához 
csak okleveles tanítót neveznek ki. Államsegélyt 
is csak okleveles tanítónak engedélyeznek. — 
Cs. J . Kaposvár. Az igazgató-tanítónak az a 
„joga," hogy 3 napi szünidőt adhat, mint 
„igazgatói napot", a régi utasításban sem volt 
benne, a mostaniban sincs, mert ez a joga az 
igazgat ó-tanítónak egyált dán nincs meg. (Ez 
pedig nem csak a mi „egyéni véleményünk," 
hanem illetékes helyen szerzett informáczió.) — 
€s . J . Tanítói fizetését szabályozó díjlevelében 
ezek a kitételek: a) „rendszeresített segéd-
tanítói," b) „kényelmes lakás," c) „kert elegendő" 
igen rugalmas kifejezések. Ennek következ-
ménye, hogy a nevezett követelmények^ a 
valóságban nem jutnak kellőleg érvényre. így 
ön osztatlan, 6 osztályú iskolában egyedül 
működik s mint kántortanító szerepel; lakása 
mindössze egy 12 n r szobácska; kertje 
V 4 holdnyinál is kisebb. A dolog lényege 
szerint azonban ön nem „segédtanító", mert 
hiszen állása egészen önálló s az egyházilag 
egybe csatolt 2 község közül egyik község-
ben kántortanító, a másik községben pedig 
önálló új kántortanítói állást szerveztek és 
töltöttek be más egyénnel. Ezek folytán ön 
rendes tanító, kinek 2-szobás lakásra stb. s 
legalább '/* holdnyi kertre van törvényes 
igénye, melynek szükség esetén a közig, bizott-
ság is érvényt szerez. Helyesen cselekednének 
a felekezeti tanítóegyesületek, ha egyházi fő-
hatóságaiknál oly általános érvényű rendelke-
zést eszközölnének ki, mely szerint az ezután 
kiadandó díjlevelekben a föntebb jelzett s más 
hasonló határozatlan kifejezések helyett a tör-
vény megtelelő szavait iktatnák s így a lakás, 
kert, vagy kertilletmény törvényes minőségét 
és mennyiségét alkalmaznák a kifejezések meg-
választásánál. Sok mizériának lehetne azzal 
elejét venni. — M . A gondnoksági uta-
sítás III. számú melléklete, miként neve is 
mutatja, „ tandíjkezelési minta"; ide tehát 
a szorosan vett tanításdíjat - - önöknél 8—8 
koronát — lehet iktatni elszámolás végett. 
Az 50 filléres „fölvételi" és 30 filléres „nyug-

díjintézet járulék" elszámolásának nem itt van 
a helye, mert ezeket külön-külön névjegyzékre 
és rovatlapra kell vezetni. A 4%-s kezelési 
díjat csupán a szorosan vett tanításdíj után 
vonhatják le. — H. Mint róm. kath. tanító 
már 40 évnél tovább szolgál s az orsz. tan. 
nyugdíjintézetnek kezdettől fogva tagja: ily 
körülmények közt 300 frtnál kevesebb nyug-
díjat nem kaphat, habár csak 146 frt volna 
is „tisztán tanítói" fizetése. 1870-től való szol-
gálata után az országos tanítói nyugdíjintézet 
terhére; az előbbi működés után pedig az iskóla-
föntartó terhére rójják ki nyugdíjhányadát. — 
B. 1. Tegyen sürgős panaszt a kir. tanfel-
ügyelőnél a miatt, hogy működése helyén 
30 K. adósság miatt nem adják kezéhez ok-
levelét s ennek következtében ön nem képes 
állást, tehát kenyeret keresni; annálkevésbbé 
nem, mert hivatalos hatóságától még Írásbeli 
nyilatkozatot sem kap arra nézve, hogy ok-
leveles tanító. — N. Gy. Nincs róla tudomá-
sunk. hogy Nagyszombatban ismét nyitottak 
volna tanítóképzőt. — S. M. Ajtón. Czukrász 
Róza könyvét Xagel Ottó könyvkereskedésében 
(Budapest, Muzeum-körút) rendelheti meg. — 
Sz. J . Fogaras. A közismereti tárgyaknak az 
ismétlő-iskolában való tanítása alól csak az 
mentendő föl, a ki a gazd. szaktárgyakat ta-
nítja ; a többi tanító (és tanítónő) köteles kivé-
tel nélkül a közismereti tárgyakat tanítani. — 
Állami iskola. B. Bármikor tehet magán-
vizsgálatot az első osztály tantárgyaiból. A 
második osztályba léphet, ha életének hete-
dik évét ebben az esztendőben betölti. 
P . B. Kézimunka stb. oktatásnál beszerzésekre 
szoktak bizonyos összeget követelni a tanulók-
tői s azt év végén elszámolják. Erre tudunk 
határozott példát. Ha ön azt gondolja, hogy 
kellő ok nélkül szedik be azt a 16 forintot: joga 
van fölvilágosítást kérni az illető intézet igaz-
gatójától. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö Fölsége nevenapját folyó hó 4.-én 

a magyar nemzet azzal a szeretettel ülte meg, 
melylyel jó királya iránt viseltetik. Ország-
szerte hálaadó istentiszteletek voltak s az 
iskolákban a tanítás mindenütt szünetelt. A 
budavári Mátyás-templomban tartott istentisz-
teleten, melyen Vaszary Kolos bíboros prímás 
pontifikált nagy segédlettel, a magyar kormány 
tagjai is megjelentek. 

— Világ folyása. A képviselőválasztások, 
midőn e sorokat írjuk, kevés kivétellel, végbe-
mentek és a szabadelvű pártnak szereztek nagy 
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többséget, a nélkül, bogy az ellenzéki vélemény-
nyilvánítást bárki és bárhol is megkísérelte 
volna elnyomni. Wlassics Gyula dr. vallás- és 
közoktatásügyi ministert Csáktornyán válasz-
tották meg egyhangúlag. A képviselőválasz-
tások legnagyobb szenzácziója az, hogy Tisza 
Kálmán, Magyarország volt ministerelnöke. 
kisebbségben maradt Nagy-Váradon. — A dél-
afrikai harcztérről ismét búr - győzelem hirét 
kapjuk. A Zuluföld határán támadtak meg a 
búrok két angol erődöt tíotha vezérlete alatt. 
Az angolok érzékeny vereséget szenvedtek, a 
búrok elfoglalták mind a két erődöt, melyek-
ben gazdag zsákmányt találtak, azután pedig 
elvonultak, de nem vissza Transzválba, hanem 
Natálba. Később Glencoetól nem messze feltűnt 
Botha serege, mely déli irányban vonult lefelé 
Natálban s a Zuluföld határán megverte 
Hamilton tábornok egy dandárát, melynek az 
lett volna a czélja, hogy a győztes búr vezért 
megállítsa. A dandár azonban nagy vereséget 
szenvedett s Botha akadálytalanul nyomul 
előre a Tugela felé. Serege a natáli hollandusok 
csatlakozása folytán gyarapodik. Nagy izgatott-
ságot keltenek Londonban ezek az újabb hirek, 
a melyekről a hadügyi hivatal nem ad ki 
semmit. A liberális lapok meg is támadják 
azért, hogy a délafrikai táviratokat ismét 
szigorú cenzúrának veti alá s a közvéleményt 
hamis jelentésekkel félrevezeti. 

iskolaavatás Ungvárt. Wlassics Gyula 
minister kultúrpolitikájának egyik sarokköve a 
városok iskolaügyének rendezése; igyekszik a 
városokat közművelődési tekintetben is gócz-
pontokká tenni, honnan a műveltség, mint 
gyújtópontból szétsugárzik minden irányban. 
Mivel városaink vezetnek s mert csak a ma-
gasabb műveltséggel lehet a jövőben a magyar 
fajnak fölényét biztosítani s csak ennek van 
lassú, de biztos beolvasztó ereje; minister 
ilyen irányú rendkívüli tevékenységét szeren-
csés politikának mondhatjuk. A minister ebbeli 
munkájában azután nemcsak az Alföld nagyobb 
városaira, hanem a nemzetiségi vidékeken és 
a magyar nyelv határvonalain fekvő városokra 
is különös figyelmet fordít s így e városokat 
képesíti arra, hogy a magyar nemzeti állam 
kiépítése szempontjából a jövőre nézve hatal-
mas tényezőkké válhassanak. Október 15-én 
Bártfán lesz egy nagyobbszabású állami nép-
iskola megnyitása, I ngvart pedig befejezést 
nyert a 160.000 korona költséggel épült két 
új szép állami népiskola és ezek október hó 
közepén való fölavatására Lüley Sándor polgár-
mester és Hidasi Sándor kir. tanfelügyelő a 
ministert meghívták, ki kilátásba is helyezte 
lejövetelét, az esetre pedig, ha halaszthatatlan 
teendői gátolnák, akkor képviselteti magát a 

fölavató-ünnepélven. Ungvár és Ungmegye 
kultúrtörténetében fordulópontot képez e két 
intézet megnyitása s mivel nemcsak helyisé-
geikben modernek, hanem 17.000 korona költ-
séggel mintaszerű fölszerelést is nyertek, két-
ségkívül nagy hatást fognak gyakorolni az 
egész megye iskolaügyére. Ha figyelembe 
veszszük, hogy ugyancsak októberben Ungvár 
után Sátoralja-Ljhelyben is egy nagyobb 
állami iskolát nyitnak meg, hogy Beregszász-
ban, Máramaros-Szigetén is már épülnek 
hasonló intézetek, joggal elmondhatjuk, hogy 
Wlassics m'nister és hű tanácsosa: Halász 
Ferenez, nemcsak a kor kívánalmainak meg-
felelő épületeket emeltetnek a közművelődés-
nek, hanem ezekben az új ezred küszöbén 
sziklákat raknak le az egységes magyar nem-
zeti állam épületéhez. 

— Lapunk mai számának „Adakozás"-
rovatában olvasható, hogy Ilosvai K. Lajos 
50 koronát küldött be hozzánk. Ez az Ilosvai 
egy pestmegyei fiatal tanító, a ki 1000 K 
biztosítási kötvényt küldött a Tanítók Háta 
javára s azonfölül, hogy a biztosítási járulékot 
pontosan fizeti, még az 1000 K. 5%-os kama-
tait is fizeti. Ezek a kamatok 15 évig tőkésí-
tendők a Tanítók Háza javára. Sok ilyen 
derék fiatal tanítót a hazának! 

— Magyarország népiskolái az utolsó 
népszámlálás adatai szerint. Hazánk nép-
oktatási intézeteinek száma az 1900.-ik évi 
népszámlálás szerint 18.413, a mely vármegyén-
kint a következőleg oszlik el: 100-on alul 
van népiskola Brassóban (76), Ősikben (98), 
Esztergomban (79), Mosonban (80) és Turócz-
ban (86), tehát 5 vármegyében. 100—150 
között találunk népiskolát a következő helye-
ken: Árva (108), Besztercze (124), Csanád 
(101), Fogaras (113), Győr (132), Hajdú (106), 
Kis-Küküllő (110), Liptó (103), Ugocsa (114), 
összesen 9 helyen. 7 megyében 150—200 kö-
zött van a népiskolák száma, úgymint Csongrád 
(185), Háromszék (176), Heves (183), Hont 
(184), Udvarhely (154), Zólyom (165), Ko-
márom (172). 10 megyében 200—250 között 
mozog a népiskolák száma, nevezetesen: Bars 
(210), Békés (214), Fejér (242), Szolnok (209), 
Máramaros (231), Szatmár (247), Szepes (248), 
Tolna (222), Torda-Aranyos (209), Ung (243). 
250—300 között van a népiskola 8 megyében, 
t. i. Abauj (281), Alsó-Fehér (251), Bereg 
(268), Borsod (284), Maros-Torda (265), Sáros 
(286), Sopron (274), Szilágy (296). 11 megve 
területén 300—350 között váltakozik a nép-
iskolák száma, nevezetesen Arad (321), Gömör 
(314), Hunyad (316). Kolozs (334), Nagy-
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Küküllő (300), Nógrád (312), Pozsony (330), 
Szabolcs (302), Szolnok-Doboka (330), Torontál 
(340), Veszprém (302). 2 megyében 350 — 400 
között van népiskola, t. i. Temesben (376), 
Trencsénben (387). 4 megyében 400—450 
között van népiskola: Baranya (416), Krassó-
Szörény (424), Somogy (412), Zala (411). 
Ugyancsak 4 megyében 450—500 között van 
népiskola: Bács-Bodrog (454), Nyitra (470), 
Vas (486) és Zemplén (468). Két megyében 
500-on fölül van t. i. Pestmegyében (570) és 
Bihaiban (584). Legtöbb népiskola van tehát 
ez utóbbi helyen, t. i. Biharban s legkevesebb 
Brassóban: 76. Ha Budapestet is odavesszük 
a maga 161 iskolájával Pestmegyében, akkor 
ez foglalja el az első helyet, mert 741 nép-
iskola esik a területére. 

— Gyűlések. A szabolcsmegyei áltaMnos 
tanítóegyesület 25-éves fönnállása megünnep-
lésére Nyíregyházán, folyó évi október hó 
9.-én díszgyülést és évi XXV. rendes közgyű-
lését tartja. A bács-bodrogmegyei közs. tanító-
egyesület apatin-vidéki köre folyó évi október 
hó 9.-én Apatinban rendes őszi gyűlést tart. 
A kolozsmegyei tankerületi tanítótestület folyó 
évi közgyűlését Kozma Ferencz kir. tanácsos, 
tanfelügyelő jubileumával kapcsolatosan Kolozs-
várt a vármégyeház dísztermében október 
23.-án és 24.-én tartja meg. A fogarasvár-
megyei tanítótestület alsó-járási köre f. évi őszi 
gyűlését október hó 19.-én Vojlán tartja meg 
A nyitramegyei ált. tanítótestület privigyei 
járásköre f. évi október hó 15.-én a gajdeli 
róm. kath. népiskola tantermében rendes őszi 
gyűlést tart. A bártfai állami elemi iskola új 
épületének megnyitása alkalmából a sáros-
megyei általános tanítóegyesület évi rendes 
közgyűlésével kapcsolatosan 1901. évi október 
hó 21,-ikén tartja. A délvidéki polgári iskolai 
tan. kör f. év október hó 13.-án Pancsován, 
az állami polgári iskola rajztermében d. e. 9 
órakor tartja évi rendes közgyűlését. Az ung-
vármegyei általános néptanítóegyesület szobráuczi 
járásköre f. év és hó 22.-én délelőtt 10 órakor 
Kis-Zalacskán őszi köri gyűlést tart. A nógrád-
vármegyei tanítóegyesület salgótarjáni köre 
Salgó-Tarjánban a róm. kath. iskolában 1901 
okt. 17.-én reggel 8 órakor rendes őszi gyűlést 
tart. A tordaaranyosvármegyei áVálános tanító-
testület marosludasi fiókköre iskola fölszente-
léssel és néhai Papp Gyula sírkövének fölava-
tásával egybekapcsolt ez évi első rendes köri 
gyűlését f. évi október hó 24.-én d. e. 11 
órától kezdődőleg Mező-Záhon az áll. iskola 
tantermében tartja meg. 

— A Tanítók Háza budapesti központi 
r ak tá ra az alant felsorolt nagykereskedő czége-
ket bízta meg a „Tanítók Háza szappanjának" 

főelárusításával, a mely körülményre felhívja 
az ottani tanító urak figyelmét, a mennyiben 
ezen czégeknél kényelmesen és jutányosán 
szerezhetik be az ottani kiskereskedők is a 
Tanítók Háza szappanját. Főelárusítók: Czirok 
Imre Utóda nagykereskedő czég, Léván; 
Kubina Lászlóné czég, Orosháza; Baumgarten 
Dániel nagykereskedő czég, Miskolcz; Benkő 
József czég, B.-Gyarmat; Schlesinger Ignácz 
czég, Szegzárd; Konsitzky György czég, Szol-
nok ; Neumann és Weisz nagykereskedő czég, 
Debreczen; Eisenberg Károly nagykereskedő 
czég, Aranyos-Maróth; Weisz Jakab nagy-
kereskedő czég, N.-Károly; Wertheimer Ignácz 
nagykereskedő czég, Galgócz; Stark Adolf 
czég, Zsibó; Kovács Kálmán czég, Mező-
Telegd; Abonyi József nagykereskedő, Heves; 
Brenner József nagykereskedő czég, Esztergom; 
Kaufmann Dávid nagykereskedő czég, Szatmár; 
Pressburger Miksa nagykereskedő czég, Galánta; 
Weinberger Ign. és fiai nagykereskedő czég, 
Kisvárda. A Tanítók Háza iparczikkeit a 
következő tanítók dicséretreméltó buzgósággal 
terjesztették: Deutsch Endre lelkész - tanító, 
Hahóton; Perepatits Ferencz főtanító, Beő-
Sárkány; Brichta József tanító, Somogy-
Csákány; Gebé Andor tanító, Neviczkén; Jászai 
József főtanító, Sopron-Tamási; Máthé János 
tanító, Ráczkeve; Hajdú Sylvester igazg.-tanító, 
Székelykeve; Halmy István igazg.-tanító; Tóth 
Albert tanító, Szepetnek; Szirmay János tanító, 
Kis-Varjas; Nikodem József tanító, Felső-
Dabas; Oberna Frigyes tanító, Erdő-Tarcsa; 
Bankó János tanító, Apáth-Maróth; Szeitleben 
Lajos tanító, Dunaegyháza. 

— Halálozás. Fritser Erzsébet erzsébetfalvi 
áll. tanítónő f. évi szeptember hó 28.-án éle-
tének 32-ik, áldásos működésének 12-ik évében 
váratíanul elhunyt. — Sárospataki Pataky 
Irma a győri állami tanítóképző-intézet igaz-
gatója, folyó hó 5.-én Budapesten, gyors le-
folyású betegség következtében meghalt Áldás 
emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletékben mindenütt a „'Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tarta lom: Összhangzatos nevelés a kisdedóvó-
ban és a népiskolában. H. — Nevelés az utczán. 
Nóvák Mihály. — Az új Utasításról Bálás Béla. — 
Gyermekek a bíróság előtt. K. Nagy Sándor. — 
A szépírás tanításáról. Lind Gyula. — Hivatalos 
rész. — Szünóra : Kozma Ferencz. (Képpel.) Sólyom-
János. — Irodalom. —• Tanítók Tanácsadója, — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Tanítói (nevelői) állást keres Muhoray Sándor 

s.-tanító. Jászberény , VI. ker. (1505—VI-6) 
S z a t m á r h e g y orgonistakántor - leánytanítóságra 

pályázat hirdettetik. Fizetés: 1060 korona, melyből 
900 korona készpénz. Okmányok az ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1772—III—3) 

A l ovr in l községi népiskolánál megüresült az I. 
oszt.-tanítői állás. Javadalmazás: 420 korona; 40 p. 
m. tiszta buza; 10 korona irodai átalány ; 3° kemény 
tűzifa, mely fuvaroztatik, szalma szükséglet szerint. 
Lakás, mely á l l : két szoba konyha, éléskamra, 
pincze és padlásból. A megválasztott köteles a kántort, 
annak akadályoztatása esetén, a templomi és temet-
kezési funetióknál helyettesíteni. Pályázati határidő 
folyó évi október 10. Az iskolaszéki elnökség. 

(1840—II—2) 
Gömörmegyében a barkai ev. ref. tanítóságra 

pályázatot hirdetek. Jövedelme 800 korona; lakás 
nincs, arról maga tartozik az illető gondoskodni. 
Pályázók október 20-ig jelentkezhetnek Lükő István, 
ev. ref. helyettes-lelkésznél, u. p. Dernő. 

(1800—II—2) 
A v a s a d ! (Pestmegye) reform, kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: lakáson kívül 
az egyháztól 200 kor., a templomi ének vezetéséért 
50 kor. készpénz, államsegély 600 kor., temetési 
stóla körülbelül 50 kor. Kötelesség: a hat osztályú 
vegyes iskola vezetése, ismétlősök tanítása, kántori 
teendők s a lelkész akadályoztatása esetén a temp-
lomi szolgálat végzése. Oklevéllel fölszerelt pályázati 
kérvények októbor 15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Monor, Pestm.) küldendők. Az állás november 
elsején elfoglalandó. (1827—III—2) 

A d u n a e g y h á z i ág. hitv. ev. gyülekezet (Pestm.) 
az egyik tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom : készpénz 690 korona. A község pénztárából 
szénapénz czímén 54 korona. Kap 8 hold búzatermő 
fűidet. Tandíj minden növendéktől 42 fillér. Minden 
'ráeső harmadik héten végzi a temetéseken a kántori 
teendőket: kis temetésért kap 40 fillért; nagy 
temetésért búcsúztató nélkül 70 fillért; búcsúztatóért 
1 korona 68 fillért. Tanítja az ismétlős tankötelese-
ket és a gazdasági iskolát; taní t ja a faiskolában a 
fiánövendékeket az ojtásra minden ráeső évben, díja 
ezért a községházi pénztárból évente 160 koronának 
egyharmada. Lakás házikerttel. Korpótlék az állam-
tól. Kötelességei: törvényszabta módon tanítani a 
népiskola azon két évfolyamának növendékeit, a 
kiknek tanításával az egyház megbízza. Vasárnap, 
ünnepnapokon és hétköznapokon minden harmadik 
héten a templomban a kántori teendőket végezni. 
A lelkészt betegsége, hivatalos távolléte és sürgős 
elutazása esetén a papi, tanító által végezhető funk-
oziókban helyettesíteni. Az oktatási és istentiszteleti 
nyelv a tót és magyar. Pályázók oklevéllel és szol-
gálati éveik bizonyítványaival fölszerelt kérvényüket 
okt. 20-áig az alulírott lelkészi hivatalhoz küldjék. 
Dunaegyházán, 1901 szept. 22. Margócsy Kálmán, 
ev. lelkész. _ (1826-11—2) 

I s a s z e g h r e a községi iskolához tanító kerestetik. 
Fizetése lakbérrel együtt 800 korona és a törvény-
szabta korpótlék. Az iskola államosítása folyamat-
ban van. Tanítja az I. osztályt s az ismétlő-fiúkat. 
A kántorságban segédkezni tudó némi mellékjöve-
delemre számíthat. Állását a tanév folyamán csak 
előleges bejelentés mellett hagyhatja el. Kérvények 
Sc.heible Ármand iskolaszéki elnöknek Isaszeghre 
czímzendők. Választás október 13-án. (1828—II—2) 

Okanlzsára (Bácsmegye, Szeged mellett) segéd-
kántort keresek ki önállóan végez mindent. Fizetése: 
havonkint húsz korona ellátással. Kek Béla. 

(1871—II—2) 

B a r a c s k a (Bács) községi iskolánál a III. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: szabad lakás 
kerttel, 600 korona készpénz az iskolaalapból, 160 
korona állami kiegészítés, mindkettő havi előleges 
részletekben, 3 öl lágyfa, korpótlék az államtól. A 
megválasztott köteles az iskolaszék által kijelölt 
osztályokat vezetni, a fiú-ismétlősöket tanítani, a 
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni és 
állását azonnal elfoglalni. Pályázhatnak okleveles 
róm. kath. férfitanítók. A kérvények az iskolaszék 
elnökségénél október 17-ig nyújtandók be. Az iskola-
szék. (1850—II-2) 

Kántortanító, kántori oklevéllel, öt évi működéssel, 
II. évet végzett képezdai bizonyítványnyal, tanképesí-
tésre jogosult ministeri engedélylyel kántori, kántor-
tanítói állást keres. „Tanítónő" posztresztant Tenke . 

Okleveles óvónő öt évi működéssel, II. évet végzett 
képezdei bizonyítványnyal óvónői, tanítónői állást 
keres. „Tanítónő" posztresztant Tenke. 

( 1 7 6 1 - 1 1 - 2 ) 
A l ő c s e i városi római katholikus elemi iskolánál 

üresedésben levő tanítói állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 900 korona készpénzfizetés, 
200 korona lakpénz, 34 ürméter tűzifa házhoz szál-
b'tva, — tandíjakból körülbelül 200 korona és a meg-

i felelő korpótlék. A képesítési, honossági és működési 
okmányokkal fölszerelt folyamodványok folyó évi 
október hó 31-ig a lőcsei róm. kath. iskolaszék elnöksé-
géhez benyújtandók. Lőcsén, 1901. évi szeptember hó 
18-án. Kompanyik Coelestin, róm. kath. iskolaszéki 
elnök. Handlovics Kálmán, isk. gondnok. 

(1864-11—2) 
A krassószörénymegyei F ü z e s községi iskolában 

üresedésben levő tanítói állásnak választás utjáni 
betöltésére pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 800 
korona előleges havi részletekben, 10 korona iroda-
átalány, tanítói gyűlésre 30 korona, 16 méter tűzifa, 
melyből a tanterem is fűttetik, továbbá szabad 
lakás és konyhakert. Csak róm. kath. tanító pá-
lyázhat, ki köteles leend a róm. kath. hi t tant is 
előadni. Pályázók fölhivatnak, hogy képesítési, 
erkölcsi és eddigi alkalmaztatásuk fölötti bizonyít-
ványokkal fölszerelt pályázati kérvényüket 1901. 
évi október hó 20-ig Majer Antal plébános, iskola-
széki elnöknek Királykegyén nyújtsák be. a később 
érkezettek figyelembe nem véttetnek. Füzes, 1901. 
évi szeptember hó 26. A községi iskolaszék. 

(1863—II—2) 
Ozdinban (Nógrádm., p. Málnapataka) ág. hitv. 

magyar - tó t képesített kántortanító választandó. 
Fizetése hivatalosan 800 koronára becsültetett. 
Jelentkezhetni október 13-ig Biszkup Béla lelkésznél. 

(1862-11-2 ) 
Bessenszög (Jász-Nagykun-Szolnokmegye) község-

hez tartozó S z e n t i v á n - p u s z t á n szervezett tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 korona; 
2 szoba, konyha, kamra és padlásból álló lakás; 
400 D-öl kert haszonélvezete. Pályázati határidő 
folyó év október 10. Kérvények a községi iskola-
székhez czímzendők. Chiovini Ferencz, iskolaszéki 
elnök. (1810—II—2) 

N y í r e g y h á z á n (Szabolcsmegye) a róm. kath. 
elemi népiskolánál egy 1000 korona törzsfizetéssel, 
100—100 korona ötödéves korpótlékkal és 300 korona 
lakáspénzzel javadalmazott tanítói állás van ürese-
désben. Kik ezen állást elnyerni óhajtják, tanító-
képességöket, eddigi működésöket. egészségi állapotu-
kat igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket 
október 15-ig Verzár István iskolaszéki egyházi 
elnökhöz nyújtsák be. A megválasztott tanító az 
iskola felsőbb osztályú tanulóival hetenkint egy órán, 
ének-összpróbát köteles tartani. Az állomás október 
21-én elfoglalandó. Nyíregyházán, 1901 szept. 29. 
Szabó Endre, iskolaszéki jegyző. (1887—II—2) 
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A hont-somosl (Drienó) ág. hit. evang. tót anya-
nyelvű iskola részére kántortanító kerestetik. Fize-
tése, mely terményekből és készpénzből áll, 1000 kor. 
tészen. Az állás azonnal elfoglalandó. A folya-
modványok az alulírotthoz küldendők. Blaskovics 
Miliduch, lelkész. _ (1878—III—2) 

Liptómegyében fekvő Doval ló községbe kereste-
tik evangelikus, okleveles, orgonálásban jártas kántor-
tanító, kinek kötelessége lesz a gyermekek tanításán 
kívül vasárnapi délutáni isteni tiszteletet istentisz-
teleti tót nyelven végezni. Javadalmazása különféle 
czímeken körülbelül: nyolczszáz korona. Tájékozásul 
szolgáljon, hogy dovallói — egy dombon fekvő iskolai 
épület mellett nincsen víz, de lent a faluban levő 
kutakból, vagy ha azok befagynak, körülbelül az 
iskolától egy kilométernyire fekvő Béla-patakból 
mindig víz hozatható. Pályázni akarók küldjék be 
fölszerelt folyamodványaikat folyó évi okt. 20-káig 
a liptó-szt.-péteri evang. lelkészi hivatalhoz. Liptó-
Dovallón, 1901 szept. 27. Josef Klimo, gondnok. 

(1888—II—2) ̂  
Gyoma (Békésmegye) német-magyar tannyelvű, 

ág. hitv. ev. népiskolához rendes kántortanító keres-
tetik. Tanítói fizetés 1000 (ezer) korona, melyből 
200 korona lakbérilletmény; kántori fizetés: a 
szokásos stóla. Kötelessége : az I—III. vegyes osztály 
tanítása, első tanítóval hetenkint fölváltva templomi 
és temetési szolgálat végzése. A megválasztott tanító 
a hitközség jegyzői és ellenőri teendőit is tartozik 
ellátni. A kellőleg fölszerelt folyamodványok október 
25-ig nt. Schulcz Jenő iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Énekpróba tartatik. (1890—11—2) 

Csárli róm. kath. kántortanítói állásra október 
hó 15-ig terjedő pályázat hirdettetik. A pályázóknak 
magyar és tót nyelvet birniok kell. Javadalom: 
három szoba, konyha, istálló, mind cseréppel fedve, 
az épülethez tartozik 1552 f j-ölnyi ker t ; 3 hold 
1400 G-öl nagyságú szántóföld : a kert és a szántó-
föld után járó adó a kántort terheli. Iskola és lakása 
fűtésére failletmény egy kompetentia, a mely évente 
ingadozik és körülbelül 6—7 kis szekeret tesz ki 
40 korona értékben, favágás - átalány 14 korona, 
consipatio tíz mérő rozs (1 mérő körülbelül 70 kg.) 
Kévék szedéséből körülbelül 7—8 mérő gabonát kap. 
Fundatiók után 20 korona, templomból ostyasütésért 
20 kor. Községtől 274 koronát fizetés fejében. Ezen-
kívül stólajövedelem, a mely elég jó. Kötelességei: 
templomban és azonkívül és a kántortanítói kötele-
zettségeit végezni (ünnep, vasárnap, köznapon orgo-
nálni, temetéskor, körmenetkor, temetéskor teendőit 
végezni stb.); az egyik tanteremben a tanítást 
végezni, az ismétlő, vasárnapi mint gazdászati iskolá-
ban tanítani, a gyermekeket gyümölcsoltásra oktatni 
(azért külön fizetés jár, ha a faiskola vezetését is 
elvállalja), az osztályát énekre tanítani, reggel 
virradatkor délben, este a nap lenyugtakor a haran-
gozást gondozni, azaz az embere által végeztetni. 
Kérvények a C B á r i i r. k. iskolaszék elnökéhez Agnelli 
Józsefhez intézendök. Csári, via Sasvár, Nyitramegye. 

(1894-1—1) 
A beszterczebányai evang. anyaegyházhoz tartozó 

jakabfa lv i evang. leányegyház rendes tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona 
legnagyobbrészt készpénzben és természetbeni lakás. 
Az állás legkésőbb f. évi november hó 1-én elfogla-
landó. Kellőleg fölszerelt folyamodványok f. évi 
október hó 20-ig alulírotthoz küldendők. Sztehlo 
Gerő, evang. lelkész, iskolaszéki elnök. Besztercze-
bányán (Zólyomvármegye). (1908—II—1) 

Turóczszentmáriára okleveles tanítónő, esetleg 
óvónő kerestetik. Fizetése : 600 korona készpénzben 
s némi fütőfa. Tisztességes lakás. Tannyelv: magyar-
tót. Folyamodványok október 15-ig Pillarik István 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1909—I—1) 

A margi t ta i orth. izr. hitközség négy osztályú 
nyilvános elemi iskolájában az 1901/2. tanévre betöl-
tendő tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
600 korona és 100 korona lakbérilletmény. Csak 
okleveles tanítónők pályázhatnak. Ki a héber olvasás 
és írást is tanítani képes, előnyben részesül. Pályá-
zók október 17-ikéig adandók be a margittai izr. 
hitközség elnökéhez Véglegesítés csak egy próbaév 
sikeres működése után történik. Margitta, 1901 
szept. 27. Mann Adolf, hitk. elnök. (1901—1—1) 

A békéscsabai róm. kath. hitközséghez tartozó 
soprony-tanyai tanítói állomás előléptetés folytán 

| megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
a hitközségtől 600 kor. Bibornok püspök úr alapít-
ványa után 150 kor. Néhai Hoványi-féle alapítvány-
ból 50 kor. Failletmény, melyből a tanterem is 
fűtendő 100 kor. Ismétlő-iskola tanításáért 40 kor. 
írószerek, iskolafűtés és harangoztatás czímén 50 kor. 
Az iskolaépületben csinos két szobából álló lakás, 
konyha, kamara, pincze, istálló és 400 P -öl kert. 
Köteles vasár- és ünnepnapokon a híveket harmo-
niumon az énekben kísérni és nekik az evangéliumot 
felolvasni. Tannyelv : magyar, a tót nyelv ismerete 
szükséges. Pályázati határidő október 20. Az egy 
próbaévre választott tanító tartozik állását azonnal 
elfoglalni. Az iskolaszékre czímzett kérvények főtiszt. 
Nemeskey Andor, békéscsabai plébános úrhoz kül-
dendők. (1906—11—1) 

Pályázati hirdetés. A klemi majori gazdaságban 
Bodzás (Aradmegye) tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik ; évi fizetése: 360 (háromszázhatvan) korona 
készpénz, 15 hektoliter buza, 10 hektoliter rozs, 
8 hektoliter árpa, 1000 (ezer) Q-öl tengeri-föld, 250 
• - ö l veteményföld, egy darab tehéntartás, 2 drb 
öreg sertés nyári tartása, lakás, mely áll két szo-
bából, esy konyhából és egy éléskamrából, továbbá 
szabad tüzelés. A pályázó róm. kath. vallású legyen ; 
és a nyári szünidők alatt tartozik külső gazdasági 
teendőkben segédkezni; a miért külön jutalomban 
részesül. Pályázni óhajtók folyamodványaikat gróf 
Keglevich Gábor úr ő méltóságához nyújtsák be. 
Egres-Káta, u. p. Nagy-Káta. Mészáros Sándor, intéző. 

(1881—III —1) 
Pápocz (Vasm.) róm, kath. osztálytanítói állásra 

október 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: hitköz-
ségtől 604 korona, államsegély 200 korona és búto-
rozott szoba. Tanít II. és III. osztályt és kántori 
teendőkben segít. Okleveles tanítók és tanítónők 
pályázhatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. Maicz 
Antal, plébános és iskolaszéki elnök. (1902—I—1) 

Az angyalos i községi tanítói állomásra a folyó 
évi 30. számban hirdetett pályázat október 15-ig 
meghosszabbíttatik. Angyalos, 1901 október 1-én. 
Elnökség. (1899—1—1) 

A nádszegi (Pozsonym.) róm. kath. elemi nép-
iskolánál lemondás folytán az egyik tanítónői állo-
más megüresedett, melyre október hó 13-ig pályá-
zatot hirdettetik. Fizetése: külön bebutorozott szoba és 
800 korona polgári évre havi részletekben. Köteles-
sége: az iskolaszék által kijelölt osztályban tanítani 
tani s az ismétlősöket fölváltva. Fölhivatnak a pá-
lyázni szándékozó okleveles tanítónők, hogy kellőleg 

; fölszerelt kérvényeiket főtisztelendő Morvay Lipót 
| ker. esperes úrhoz Zsigárdra (u. p. helyben) október 

17-ig benyújthatók. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Bencze Kálmán, főtanító. (1898 -1—1) 

A n a g y z s e n n y e i fiókközségbeli róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. A tanítói fizetés 
kétszázhetvenkét koronát, a kántori huszonnyolcz 
koronát tesz ki. A választás október 20.-án a temp-
lomban megtartandó kántori próba után délelőtt 
tizenegy órakor fog megejtetni. Kérvények Könczöl 
István plébános czímére Rum (Vasmegye) küldendők. 

(1897-1-1) 
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Veszprém-vámosi ref. tanítói állomásra. Java-
dalom : 800 korona és lakás. Kötelesség: az I—III. 
osztály vezetése, kántor akadályoztatása esetén 
segédkezés. Pályázhatnak okleveles tanítók, tanító-
nők. Kérvények okt. 15-ig lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (1907-1 -1 ) 

Simonyban a római katholikus kántortnnítói 
tót-magyar állomás megüresedett. Jövedelme : kész-
pénzben, szántóföldekben és terményekben 1040 
korona. Okleveles kántortanítók kérvényei iskola-
székre czímezve, október hó 15-ig Kruppa Pál 
esperes-tanfelügyelőhöz (Kis-Keresnye u. p. Simony) 
intézendők. " (1916—1—1) 

A zovány i államilag segélyezett községi fitanítói 
állásra, melylyel az ev. ref. kántortanitúság van 
összekötve, pályázat hirdettetik. Tanítói javadalom : 
kényelmes lakás, melléképületek s kerttel; 800 
korona készpénz az iskola pénztárából, törvényszerű 
ötödéves korpótlék. Kántori járandóság: az ev. ref. 
hivek által fizetendő 15—15 liter jóminőségű két-
szeres gabona, a szőllőfölddel bíró hivek által fize-
tendő 60—60 fillér borpénz, a kisutczai hivek által 
adandó 1—1 szekér fa ; ezen járandóságok iskola-
széki becslés szerint mintegy 400 koronát kép-
viselnek. Megjegyeztetik, hogy ezen járandóságok, a 
hivek szaporodása vagy apadása szerint, szaporodik 
vagy apad. Továbbá a megállapított temetési stóla, 
mintegy 20 kor. Mindazon okleveles, ev. ref. tanítók, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, kellően fölszerelt 
kérvényeiket a községi iskolaszékhez czímezve ok-
tóber 26-ig küldjék be. A folyamodók az iskolaszék 
által megjelölendő időben éneklés és orgonálásbani 
jártasságuk bemutatása végett megjelenni kötelesek. 
Zovány. Orbán Gyula, iskolaszéki elnök. Horváth 
Zsigmond, iskolaszéki jegyző. (1914—1—1) 

Vallás- és közokt. m. kir. minister 69.009/901. sz. 
a. kelt rendelete folytán betöltendő a pozsonyi áll. 
vasúti rendező-pályaudvaron szervezett állami elemi 
iskolánál két egyenkint évi 1000 korona fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói és rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt szabályszerű bélyeggel 
ellátandó kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. évi 
október hó 20-ig Pozsonyvármegye kir. tanfelügyelő-
ségénél nyújtsák be. Pozsony, 1901 október hó 3-án. 
Pozsonyvármegye kir. tanfelügyelősége. Plachy Ber-
talan, kir. tanácsos, tanfelügyelő. (98/h—I—1) 

Negyedéves tanítójelölt keres nevelői, községi vagy 
segédtanítói állást. Gyakorlattal. Nagy Pál, Baross-
utcza 96. Budapesten. (1924—1—1) 

A turóczbel lai áll. 'segélyezett közs. iskolánál 
egyik tanítói állás megüresedvén, arra október hó 
25-ig terjedő időben pályázat hirdettetik. Ezen állo-
mással járó jövedelem : 800 korona havi részletekben 
előre fizetve; egy nagy gyümölcsös kertnek fele; 
lakás : három szoba, konyha, éléskamra. Szolgára 60 
korona. Kötelessége: I—II. osztályt vezetni és 
ismétlő-iskolát tanítani. Pályázhatnak tanítónők is, 
de a férfiak, kivált ág. evangélikusok előnyben 
részesülnek. Tannyelv : magyar-tót. Kérvények Necz-
pálra az alulírotthoz küldendők. Polereczky András, 
iskolaszéki elnök. (1919—II—1) 

A pozsony-eperjesi államilag segélyezett köz-
ségi iskolánál megüresedett másodtanítói állásra 
október 20-ig pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 800 
korona, bútorozott szoba fűtéssel. Okleveles, róm. 
kath. vallású tanítók kérvényeiket az iskolaszék 
elnökségére czímezzék. Tanítónők is pályázhatnak, 
de a férfi előnyben részesül. Eperjesen, u. p. Tallós 
Dr. Herodek Antal. (1921-1 -1 ) 

Sopronmegye Edve róm. kath. kántortanító 
állásra október 20-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delem: készpénz és terményekben 1080 korona, 
csinos lakás és kis házikert. Kötelessége a díjlenél 
szerint. Kérvények oklevéllel főt. Kovács Sándor 
nelyettes-plebánoshoz küldendők. Beled, 1901 okt. 
3-án. Kovács Sándor, h.-plébános. (1911—I—1) 

A kisfaludi (Udvarhelym.) községi iskola tanítói 
állomására október 25-ig pályázat hirdettetik 
Fizetés : 800 korona, lakás, kertilletmény. Folyamod-
ványok Menyhárt Andráshoz Kecsetbe (u. p. Székely-
Udvarhely) adandók be. (1913—1—1) 

Pályázatot hirdetek a kis-igtnándi k 'zaégi osz-
tatlan népiskola tanítói állomására. Evi fizetés : tisztes-
séges lakás és ker t ; 800 korona készpénz, havi 
részletekben pontosan fizetve; egy szoba fűtésére 
kőszén. Bármily vallásúak pályázhatnak. Református 
egyén az énektanításért és a nagyon csekély kántori 
teendőkért az egyháztól a stóíán kívül évi 80 ko-
ronát és két darab szőlőföldet, illetőleg ezek haszon-
bére fejében négy évig évi 34 koronát kap. A 
kántorságra ajánlkozás, a képesség igazolásával a 
kérvényben világosan kiteendő. Fölszerelt folya-
modványok október 25-ig hozzám küldendők. Az 
állomás sürgősen elfoglalandó. Kis-Igmánd (Komárom-
megye), 1901 október 6. Iskolaszéki elnök. 

(1922—II—1) 
A sóknti (Zemplén) ágost. hitv. evang. vallású, 

tót-magyar ajkú iskolához kántortanító kerestetik. 
Javadalma : lakáson, kerten kívül készpénzben, föld-
ben, gabonában, fában, tandíjban 600 frton fölül 
van. Az állomás október végével elfoglalandó. A 
pályázati kérvények október 15-ig benyújtandók 
Sókutra, Kovácsi Gyula lelkészhez. (1883—íl—1) 

A nagylaki ág. hitv. ev. egyház megüresedett 
8-ik iskolához tanító kerestetik, kinek kötelessége 
1—IlI-ik elemi osztályt vezetni. Évi javadalma: 600 
(hatszáz) korona készpénzben; 35 h.-liter buza; két 
öl kemény tűzifa; beiratkozási díj és stólák fejében 
80 korona. A magyar nyelven kívül a tót nyelv-
ismerete szükséges. Pályázatok 1901 október 20-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. Hrdlicska Károly, 
ev. lelkész. (1932—II—1) 

A képezdét jelesen végzett róm. kath. egyén 
nevelői s.-tanítói esetleg, tanítói állást keres. Bezdan. 
Hőger Ferencz. (1918—III—1) 

Földeák községhez tartozó Ó-Földeák majorban 
lemondás folytán üresedésbe jött fitanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: Földeák község 
pénztárából 800 korona havi előleges részletekben, 
2-öl kemény tűzifa házhoz szállítva, tisztogatási és 
irószerátalány 42 kor. Ezenkívül id. Návay Lajos 
földbirtokos úrtól évenként 10 mm. buza, 3 hold 
(1100 Q-öles) kukoriczaföld, engedélyezett jószág-
tartás ; természetbeni lakás 2 szoba és mellékhelyi-
ségekkel s az iskolához tartozó 2200 Q-öl bekerített 
kert használata. Pályázati hirdetmények 1901. évi 
október 19-ig d. u. 5 óráig nagys. dr. ifj. Návay 
Lajos vármegyei főjegyző, iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők Makóra. (1925 —1—1) 

Betöltendő a Karima községben újonan szer-
vezett államilag segélyezett izraelita elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a kurimai 
izraelita hitközség elnökségéhez czímezve, legkésőbb 
1901. évi október hó 30-ig nyújtsák be. Csak izr. 
vallású tanítók pályázhatnak. Kurimán, 1901. évi 
szeptember hó 30-án. Stern Náthán, hitközségi elnök. 

(1917-1 -1 ) 
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Szent-Gál (Veszprémmegye) r. kath. iskolaszéke 
II-oil tanítói állomásra pályázatot hirdet. Jövedelme: 
a hitközségtől 160 K, az államtól 640 korona, 1 
konyha s egy bútorozott szoba. Kötelessége az I., II. 
osztályt és ismétlőket tanítani (ha férfitanító válasz-
tatik, a kántorságban segédkezik). Okleveles, nőtlen 
tanítók vagy tanítónők folyamodványaikat október 
l(i-ig a választás napjáig az iskolaszék elnökéhez 
küldjék. Az állás október 20-án elfoglalandó. Iskola-
szék. (1927—1—1) 

A szegedi községi iskolaszék pályázatot hirdet 
lemondás folytán üregedébe jött egy belterületi elemi 
iskolai 11-od díjosztályú rendes tanítónői állásra. A bel-
területi II. d josztályií tanítónői állás javadalmazása 
elől 'ges havi részletekben esedékes évi 800 K fizetés, 
300 K lakáspénz, 40 K irósztrátalány és az államtól 
juttatott törvényes ötödéves korpótlékból áll Az I-ső 
díjosztályú állásba előléptetés üresedés esetén a 
helyi szolgálati évek száma szerint történik. A szabály-
szerűen fölszerelt kérvények a szegedi községi 
iskolaszék irattárába — közművelődési palota — 
1901. évi október hó 23-ig adandók be. A később 
érkező vagy hiányosan fölszerelt kérvények figye-
lembe nem vétetnek. A megválasztott állását f. évi 
november hó 1-én köteles lesz elfoglalni, fizetése is 
ugyanezen időtől fog kiutalványoztatni. Szegeden, 
1901. évi október hó 3-án. Faragó Ödön, elnök. 

(1923-1—1) 
Tolcsvai (Zemplén) ref. orgonista-tanítóságra 

pályázat hirdettetik. Fizetése: államsegélylyel 900 
korona, lakás. Kötelessége: négy vegyes osztály taní-
tása, templomban, temetéseknél, kántori teendők vég-
zése, énekkar-vezetés. Kérvények okt. 20-ig Gecse 
Lajos lelkészhez Tolcsvára küldendők. Állomás 
azonnal elfoglalandó. (1926—II—1)' 

Dallosi (Barom', pósta Bartos, anyaegyház Kar-
valy) 800 korona javadalmazású (államsegély 591 
kor.) róm. kath. tót-magyar tannyelvű állomásra 
október 20-ig pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
okleveles óvónők is. Az iskolaszék. (1928—X—1) 

Óvóképzőt jelesen végzett római katholikus leány, 
óvónőnek, esetleg tanítónőnek ajánlkozik. Megkere-
sések „Jó siker" czímén S z a í m á r h e g y r e küldendők. 

(1929 —III—1) 
111-éves képezdész, ki már kitűnő működési 

bizonyítványnyal rendelkezik ajánlkozik oszt. vagy 
segédtanítónak. Czím : Tanító Aldebrö (Hevesm.) 

(1930—1—1) 

H I E ü £ í H S £ I . 

-V'í i ' Ü ' i *'4s•víjj 
W W -«>- W » ' W W W W f W ^ " W W <«>' 
SOmltcr J á n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K. (Bérmentve 1 K 10 f.) 

•̂ i-X-E* 

Haladási és Látogatási naplók. 
Az új ministeri utasítás 87. §-a szerint, több évre. 

bekötve, darabja 2 K 40 f és 3 K. 

Értesítő Könyvecske 
Hymnus és Szózattal, darabja 10 f. Megjelentek 
és kaphatók Léva i Mór kiadóhivatalában Ungvárt . 

(1792—IV -2) 
M. i'i S'í >S'i é% 8b éti 

1300. évi párisi vil^qkiállításon a-anyéremmel kitüntetve. 

STOWASSKU J . 
csftNz. cs k i r . mlrari Iiangnzerg}>ár08 

Budapest, II., í jánozhid-utoza 5. 
Nnffl képes árjegyzék Kívánatra inm/en és bér-
mentve megküldetik, finom hegedű vonóval 
és la/cirosott fato/ckal 8 frttól feljebb. 

(1304 -X—5) 

A gazdasági és általános ismétlő-iskolai oktatáshoz 
egyedül kitűnő mű a 

K u n - F i i l ö p - C s a t l i - í é l e 

o l v a s ó k ö n y v , 
„melyet népies nyelvezete, élénk, vonzó előadása, 
czélszerű beosztása, hazafi >s szelleme egyaránt aján-
lanak." Az I koronás könyvet tanítók 84 fillérért 
kapják. („Tanítók tlázá"-ra jövedelmező Írószerekről 

árjegyzékemet bárkinek ingyen megküldöm.) 
Rendelések hozzám intézendők. 

(1634—X —5) 
Ingusz I. és Fia, 

könyvkereskedése, 

A R A D . 

^ ^ Ĥ? ^ f̂|ifll§§| 

A gyermek első tanítója 
czímű nagy vezérkönyv az egyetlen gyakorlati munka 
irodalmunkban, mely az elemi iskola I. osztályában 
kötelezett összes tantárgyak tanítására kimerítő út-
mutatást nyújt. Megrendelhető a szerzőnél: Juhay 
Antal ny. tanítóképző-tanárnál, Budapesten, VII., 

Elemér-utcza 41. sz. Ara 5 korona. 
(1822—IV—3) 

r T w W W l r i v v v v v v v v v v v v v v v v 

A második osztály tanítója 
cz. nagy vezérkönyv kerül ki legközelebb a sajtó 
alól. E munka „A gyermek első tanítója" cz. alatt 
közkéz 'n forgó gyakorlati vezérkönyv modorában és 
terjedelmében mindazt tartalmazni fogja, a mit az 
fij tantervjavaslat tekintetbe vételével is, az elemi 
népiskola II. osztályában tanítani kell. Hogy szerző 
a nyomtatandó példányok száma tekintetében tájé-
kozva legyen, sürgős megrendelésre kéri az círdek-
lődőket. A könyv a megrendelőknek 5 korona után-
vételi összeg ellenében megjelenés után azonnal meg-
küldetik. Megrendelések levelező - lapon JUHAY 
ANTAL, ny. tanítóképző-tanár czímére, BUDA-
PEST, VII. ker , Elemér-utcza 41. sz. alá intézendők. 

(1757 I V - 3 ) 
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SMfl^j^lM®.-! Hí riít 
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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 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 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: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. 

Kéziratokat; nem. 

K I A D Ó H I V A T A L : 
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

adunlc vissza. 

A tankötelezettség kiterjesztése. 
Nemcsak a gyakorlati élet, de maga 

a népoktatási törvény is világos határt 
szabott a tankötelezettségnek, midőn 
a testileg vagy szellemileg gyenge 
gyermekeket fölmentette az iskolába-
járás kötelessége alól. 

Es valóban ezek a szerencsétlenek, 
kik vak, siketnéma és hülye név' alatt 
állandóan mintegy ötvenezeren élnek e 
hazában, jóformán a művelődés áldása 
nélkül nőttek föl évtizedeken át. Egy 
emberöltővel ezelőtt egyetlenegy tan-
intézet állott fönn mindenik csoport 
számára hazánkban és még öt évvel 
ezelőtt is, midőn a magyarok beköl-
tözésének ezredévét ünnepeltük, csak 
10 ily intézet volt, melyekben a sok 
ezer, tanításra még alkalmas, fogyat-
kozásban szenvedő gyermek közül alig 
ötszázat lehetett gondozni. 

Közoktatásügyünk jelen virágzó korá-
nak, a Wlassics-kor szaknak, egyik leg-
szebb és talán mindmegannyi között a 
legmeghatóbb virága az az óriási haladás, 
melyet egy pár év alatt éppen e téren 
értünk el. Mintha a sok aggodalom és 
bánat között minden mást elfeledve 
csak éppen ezekre a szerencsétlen gyer-
mekekre gondolna a magyar társa-
dalom, lázas tevékenység mutatkozik 
mindenütt, szokatlan erővel lüktet a 
mozgató központ és új élet csiráját 

látjuk mindenfelé, a merre csak szemünk 
eltekinthet. 

A vakoknak egészen napjainkig csak 
egy intézetük volt, rozoga, régi épület-
ben ós egyszerű patriarchalis szerve-
zettel. Ma ez az anyaintézet palotában 
van, szervezete, tanterve gyökeresen 
megváltozott és a mellett anyaintézete 
lett egy másik szintén hatalmas szom-
széd palotának, hol a felnőtt vakok 
találnak foglalkozást. De ez még csak 
egy része a vakok nevelése fejlődésé-
nek. Vakokat tanítanak már Kecske-
méten és Kolozsvárt is újonan meg-
nyitott intézetekben, a negyedik közelebb 
nyilik meg Szegeden és mindezeken 
felül új virágzásnak indult a vakokat 
gyámolító egylet. 

Szintén egyetlen intézet volt mind-
eddig (kultúrális hírnevünknek nagy szé-
gyenére), mely a 20.000 hülye neve-
lésére szolgált. Ma ez az intézet, melyet 
egy magán egyén évtizedeken át jó-
formán koldulva tar tot t fönn. virágzó 
állami intézet, de mellette két magán-
intézet van Budapesten és Pelsőczön 
és egy a „Szeretet" egyesület által 
föntartott menedékház. Es mindennek 
koronájaként megkezdették építeni a 
lipótmezei tébolydával kapcsolatban a 
nagy állami menedékházat hülyék szá-
mára, epileptikus betegek számára külön 
menhely készül s a pár év óta a Buda-
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pesten fönnálló dadogók és hebegők 
oktatására képesítő tanfolyam számos 
tanítót képezett ki, kiknek nagy része 
vidéken száz és száz szerencsétlen testi 
fogyatkozásban szenvedő tankötelesen 
segít. Végül azóta nyitották meg hazánk-
ban az első kisegítő-iskolákat a gyenge 
elméjűek számára.. 

A legszebb és legörvendetesebb ha-
ladás azonban a siketnémák érdekében 
történt. A jövő évben lesz századik 
évfordulója annak, hogy a lelkes Chdzár 
András kezdeményezésére megalakult a 
váczi siketnémák intézete. 75 hosszú 
éven át ez volt az egyetlen ilynemű 
hazai intézet és még öt évvel ezelőtt is 
csak két intézet, a kolozsvári és a buda-
pesti izraelitáké, állott fönn mellette és 
egy pár bizonytalan jövőjünek látszott 
tanfolyam-forma Budapesten, Aradon, 
Temesvárt és Kaposvárt. Ma már mind 
a hét intézet sorsa teljesen biztosított, 
Aradon és Budapesten most építik az 
új házakat számukra. De nyiltak meg 
azóta új intézetek is Jolsván, Kecske-
méten és alakulóban vannak Egerben, 
Sopronban és Szegeden, több más még 
csak tervezett intézetekről nem is 
szólva. A jelen tanévben már 500-nál 
jóval több siketnéma neveléséről tud-
nak gondoskodni. 

Es talán még nagyobb ezeknek 
a gyógypedagógiai intézeteknek bel-
terjes fejlődése. A tanerők száma a 
hitoktatókon és óraadókon kívül is ma 
már közel száz, az ősrégi anyaintézet-
ben Váczott rendes képzőintézet mű-
ködik, a tantervek készen vannak, a 
gyógypedagógiai szaktanács elkészítette 
a különböző szabályzatokat, a legsür-
gősebb tankönyveket és vezérkönyveket, 
a nevelők szolgálati viszonya rendezve 
van, testületi szervezkedésük megtörtént 
(talán kissé erőltetve két egyesületben), 
van jelentékeny szakkönyvtár a tanács 
rendelkezésére, biztosíttatott az alap 
a külföldi tanulmányutak és a hazai 
agitácziók számára, van külön jól szer-

kesztett szaklap juk, elvileg biztosíttatott, 
hogy az állam alkalmas nevelők díja-
zásával minden társadalmi mozgalmat 
elősegít és ezt a társadalmi mozgalmat 
viszont egy nagyobb egyesület közpon-
tosítja, mely eddigelé már egy hülyék 
menházát és egy siketnéma gyermekek 
számára alkalmas internátust tar t fönn. 

Nagy vonásokban és vázlatosan sorol-
tam föl a legutóbbi öt év eredményét. 
De ez is elég, hogy bámulatot keltsen 
a szakemberben és meleg érzést éb-
reszszen föl az emberbarátban. Emel-
kedünk, önérzetesen mondhatjuk, emel-
kedünk. Es ne mondja senki, hogy csak 
lukszus a gyógypedagógia terén mutat-
kozó haladás. Még ha fényűzésnek látszik 
is az erdélyi hegyek között roskadozó 
dászkál-házak mellett, ez a fényűzés a 
szív melegének, az örök emberszeretet-
nek fényűzése, mely emel és termé-
kenyít. De nemcsak fényűzés. A kultúr-
nemzetek rangsorozatában árnyékba 
jutottunk a tankötelezettség önkéntes 
korlátozása által, nagy és fényes nap 
lesz az, midőn ezt a korlátot nemcsak 
papiroson törüljük el és a tankötele-
zettség teljes általánosítása valósággá 
lesz. 

Öt évi munka eredménye teljes biz-
tosíték. hogy ez a kiterjesztés rövid 
idő alatt megtörténhetik, hogy a testi 
és szellemi fogyatkozásban levők sem 
maradnak többé a társadalom korlátain 
kívül. Legyen áldott Wlassics neve, ki 
ezt lehetővé tet te és ti, magyar tanítók, 
emeljetek kalapot az ő kiváló munka-
társai, különösen dr. Szabó Sándor oszt-
tanácsos és Borbély Sándor igazgató előtt, 
kik ifjúi hévvel és az ügyszeretat lelke-
sedésével dolgoztak a megvalósítás 
érdekében. 

És ha módotokban van, menjetek el 
oda, hol a vakok tapogatva olvasnak 
és varrnak, hol a siketnéma érthetően 
beszél és az a szerencsétlen, kinek 
elődjét futóbolondként kövekkel dobál-
ták, már mint hasznos polgár maga keresi 
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meg kenyerét. Itt, csak itt tudjátok 
meg, mit tesznek ők érettetek, tekin-
télyetek emelkedéseért. Az ember-nevelő 
tanítónak munkája legragyogóbb akkor, 
midőn a szív melegének szivárványán 
keresztül látjuk meg. A fogyatékos 
érzéküek nevelésénél fölmagasztul a 
tanító, isteni erővel rokon - munkát 
végzett: lelket teremtett. 

(Budapest.) György Aladár. 

A tanítók szakképzettsége. 
(k. h.) Már megint azon vitatkozunk, 

hogy hiányos a tanítók szakképzettsége. 
Emelni kell a képzettség szinvonalat. Áz 
ismert, régi argumentumokat újra vari-
áljuk. Most a csáktornyai tanítóképző-
intézet igazgatója vetette föl a kérdést. 
Bizonyára hosszas tapasztalat érlelte 
meg benne ez eszmét. Becsüljük érte, 
hogy nemcsak adminisztrál, hanem gon-
dolkozik is a hazai népoktatásügy 
hiányainak orvoslásán. Csakhogy úgy 
látom, hogy argumentumaihoz az ada-
tokat csakis közvetlen környezetéből 
merítette. Az egész ország néptanítóinak 
képzettségi színvonalát nem ismeri. 0 
csak annyit figyelt meg, hogy az a 
szakképzettség, a melyet növendékei a 
legbuzgóbb tanítás mellett nyernek és 
az az ismeret, a melylyel a jelöltjeit 
útnak ereszti, nem elegendő a nép-
tanító hosszú negyven - esztendős pá-
lyájára. Ebben valószínűleg tökéletes 
igaza van a csáktornyai tanítóképző 
igazgatójának. Csakhogy ebből nem az 
következik, hogy emeljük a tanító-
jelöltek studiumait és így törekedjünk 
egy magasabb képzettséggel bíró tanítói 
generácziót nevelni; hanem megfor-
dítva az következik, hogy alapozzuk 
jól magát a tanítóképző-intézetet és 
kívánjuk meg, hogy az ott működő 
tanárok kifogástalan tudományos ké-
szültséggel bírjanak. A mult évben e 
lap hasábjain már pedzettem e dolgot. 
Akkor körülbelül azt írtam, hogy az 
orsz. közoktatásügyi tanács azon tagjai, 

a kik évenkint ministeri biztosi minő-
ségben küldetnek ki a tanítóképzőkhöz, 
gyakran panaszkodnak, hogy a tanítás-
tan lélektani alapja majdnem mindenütt 
fogyatékos és egyértelműleg kijelen-
tették, hogy e tárgyra nézve alkalmas 
vezér- és tankönyv nagy áldás volna. 
Panaszolták továbbá, hogy a psychologia 
tanítása a legtöbb helyen gyönge, sőt, 
hogy a magyar irodalom történetének 
ismerete rendkívül fogyatékos; nem áll 
egyébből, mint nevek és frázisok halma-
zából. Most fölelevenítettem e panaszt, 
de csakis azért, hogy bebizonyítsam, 
hogy a fölállított tételből nem az követ-
kezik, hogy a tanítójelöltek szakképzett-
ségét emeljük, hanem, hogy előbb a 
tanítóképző-intézeti tanárok átlagának 
tudományos készültségét mélyítsük. De 
viszont az is következik a tételből' 
hogy tegyük kecsegtetőbbé a néptanítói 
pályát, hogy jóravaló elemek is szívesen 
keressék föl e pályát; a kik a tanító-
képző nehezebb stúdiumaival könnyeb-
ben meg fognak birkózni. Mindaddig, 
míg a tanítóképző-intézetekben kevés 
az egyetemi qualifikáczióval bíró tanár 
és mindaddig, míg 400 forintos tanítói 
állások lesznek, kár a néptanítók szak-
képzettségének emeléséről beszélni. 

Emlékezzünk csak vissza, hogy miféle 
riadalmat keltett a középiskolai tanár-
vizsgálat megnehezítésének eszméje éppen 
akkor, a midőn nagy tanárhiány vol t ; 
úgy, hogy odajutottak, hogy csak arra 
vigyáztak, ha már nem emelhetik; úgy 
valahogy az isten szerelmeért le ne szál-
lítsák a tanárvizsgálat nivóját. Még most 
is hiány észlelhető egyes szakokban. 

Vigyázzunk, hogy így ne járjunk nép-
tanítóinkkal! Hiszen nem látjuk, hogy 
a hiány férfi tanerőkben máris ijesztő 
mérvet ölt? 

De vizsgáljuk meg csak közelebbről, 
hogy való-e az az állítás, hogy nép-
tanítóink szakképzettsége fogyatékos. 
Lépjük csak át a tanítóképzők küszöbét 
és nézzük, hogy az onnan kikerült 
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tanítók, hogy állják meg helyüket az 
életben. Azt hiszem, ha a csáktornyai 
tanítóképző-intézet igazgatója, ha nem 
is az egész ország, csak a lakóhelyének 
vidékén — a Dunántúl működő elemi 
népiskolai tanítók tudományos munkás-
ságát figyeli meg; legalább egyelőre 
(hisz majd megjő ennek is az ideje!) 
nem veti föl a tanítók szakképzettsége 
emelésének kérdését. Minden na-
gyítás nélkül mondhatom, hogy a bá-
mulat és tisztelet fogná el, ha látná, 
hogy csak a hazai egyik legfontosabb 
tudományos ágat említsem — az ethno-
graphiát — hány és hány elemi tanító 
munkálja e tudományt nagyon de 
nagyon értékes eredménynyel. Forgassa 
csak az „Ethnograpliia" a „Magyar 
Nyelvőr" lapjait, hány elemi iskolai 
tanító nevével fog ott találkozni. Ezek 
a tanítók kincseket mentenek meg a 
magyar tudomány számára. 

Éppen kapóra jö t t a minap dr. Se-
bestyén Gyulának a nyilatkozata, hogy 
a Kisfaludy-Társaság a kultuszminister 
úrhoz készül, hogy hálás köszönetét 
fejezze ki azért, hogy különösen az 
állami tanítók megbecsülhetetlen kin-
cseket hordanak össze a magyar genius 
ős forrásának: a népköltésnek oltárára. 
Kijelentette Sebestyén, hogy mindannyi 
kitűnő stilista, egyik-másik nyelvezete 
legjobb iróink prózájára emlékeztet. 
Kutatásaik eredménye teljesen megbíz-
ható, mert kiváló buzgalommal fognak 
a népköltési adatok tanulmányozásához, 
így a többek között megemlítette, 
hogy a gyűjtött „regős énekek" között 
oly nyelvemléket talált, a mely becsben 
túlszárnyalja a „Halotti Beszéd"-et. 

Nem szeretném, ha félreértenének. 
Én magam is szívesen látom a tanító-
képzés színvonalának emelését. De egye-
lőre nem ez éget bennünket. A fun-
damentum — a tanítóképző — a fő. 
Ide kellenek tudományos készültségű 
tanárok. Ez az első. A második, a mi 
nem kisebb fontosságú: a néptanítói 

állás emelése fizetésben és a társadalom-
ban. Úgy tudjuk, hogy ez utóbbi a 
legközelebb — talán már a jövő év-
ben — a megvalósulás stádiumába jut. 

Addig is azonban újra hangoztatom, 
hogy a közoktatási kormánynak gon-
doskodnia kell arról, hogy a tanító a 
legfélreesőbb faluban is kellő szellemi 
táplálékkal legyen ellátva. Módot kell 
arra nyújtani, hogy a tanítók a szük-
séges pedagógiai ós tudományos folyó-
iratokhoz, könyvekhez jussanak; mert 
a valódi szakképzettség nem a szürke 
theoria, hanem az önművelés, a sok 
olvasás útján nyerhető a legkönnyebben. 

tanítók, hogy állják meg helyüket az 
életben. Azt hiszem, ha a csáktornyai 
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is az egész ország, csak a lakóhelyének 
vidékén — a Dunántúl működő elemi 
népiskolai tanítók tudományos munkás-
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(hisz majd megjő ennek is az ideje!) 
nem veti föl a tanítók szakképzettsége 
emelésének kérdését. Minden na-
gyítás nélkül mondhatom, hogy a bá-
mulat és tisztelet fogná el, ha látná, 
hogy csak a hazai egyik legfontosabb 
tudományos ágat említsem — az ethno-
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Kijelentette Sebestyén, hogy mindannyi 
kitűnő stilista, egyik-másik nyelvezete 
legjobb iróink prózájára emlékeztet. 
Kutatásaik eredménye teljesen megbíz-
ható, mert kiváló buzgalommal fognak 
a népköltési adatok tanulmányozásához, 
így a többek között megemlítette, 
hogy a gyűjtött „regős énekek" között 
oly nyelvemléket talált, a mely becsben 
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Nem szeretném, ha félreértenének. 
Én magam is szívesen látom a tanító-
képzés színvonalának emelését. De egye-
lőre nem ez éget bennünket. A fun-
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nem kisebb fontosságú: a néptanítói 

Az iskolai mulasztási pénzbírság 
kezelése. 

Tény, hogy az iskolamulasztások bírságolásá-
nak nem az a czélja, hogy pénzre tegyünk szert. 

De tény az is, hogy a míg szükség van az 
ezen mulasztásokat megtorló törvényekre és 
az ezeknek végrehajtását szabályozó rende-
letekre és utasításokra, mindig lesz mulasztó 
és ennek folytán pénzbírság is. 

Nagyon természetes, hogy az iskolamulasz-
tásokért befolyó pénzbírságok az iskolaügyet 
illessék, azaz, hogy a pénzbírságokból befolyó 
összegek tanügyi czélokra használtassanak fel. 

Az eddigi gyakorlat az, hogy a pénzbírság 
a behajtás után az illető iskolának adatik át, 
a melynél a megbírságolt mulasztás történt. 

De hol a minden kétséget és gyanút kizáró 
biztosíték arra nézve, hogy az átadott pénz-
bírságot tényleg az iskola czéljaira fordítják? 

Sehol. — Az állami és községi iskolákat 
lehet ellenőrizni, hogy hová, mire fordították a. 
pénzbírságot; ámde a felekezeti iskolákat nem. 

Nem légből kapott állítás, de tapasztalati 
tudomás, hogy akadt felekezeti iskola, a mely 
az átvett pénzbírságot visszaadta a szülőknek. 
Előfordult az is, hogy a befolyt pénzbírságot, 
a templom-torony vagy tető, avagy a temető 
bekeríttetésére fordították és az iskolai tan-
terembe és tanítói lakásba csak úgy csurgott 
az eső, a marhacsorda kerítés hiányában csak 
úgy járhatott-kelhetett az iskola portáján és a 
tankötelesek nagy részének még abc-je sem volt. 

Ez tűrhetetlen állapot. 
Tisztán és kizárólag csak azért, hogy az 

iskolamulasztási pénzbírságok minden körül-
mények között csakis iskolai czélokra használ-
tassanak fel, ajánlatos volna, hogy: 
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1. Minden iskolai pénzbírság a megyei 
pénztárba küldessék és ott mint „iskolai 
mulasztások alapja" külön és gyümölcsöztető-
leg kezeltessék. 

2. A befolyt pénzek (évi) feléből segélyez-
tessenek a szegényebb iskolák és fordíttassák 
az a tanköteles gyermekek felruházására és 
tankönyvekkel való ellátására. 

3. Majdnem minden megyében utasították 
az elöljáróságokat, hogy a szegény tanulók 
felruházásról és tankönyvekkel való ellátásáról 
gondoskodjanak, sőt a törvény értelmében a 
községeket kötelezni is lehet erre. A mulasz-
tási pénzekből és a községi hozzájárulásokból 
lehetne minden tankerületben egy oly „Nép-
oktatási alapot" teremteni, a mely idővel is 
olyanná nőhet, hogy nagyban előmozdíthatná 
a népoktatást ott is, a hol most minden kísér-
let fedezet hiánya miatt alig lehetséges. 

Mert ha továbbra is fenmarad a régi 
gyakorlat, a pénzbírságolásnak már csak az 
elkallódás folytán is alig van némi haszna. 

Ott van az iparostanoncz-iskolák alapja. 
Mennyire tudja az iskolákat segélyezni. Ilyenné 
lehetne növeszteni a „Népoktatási alapot" is. 

(Nagy- Várad.) Gramma Döme. 

Tanítói szakvizsgálat és tovább-
képzés. 

i. 
Margitai József úr lapunk ez évi 38-ik 

számában a külön tanítói szakvizsgálat életbe 
léptetésének kérdését vetette fel. 

Szerintem is, tanítóképzésünk reformra szorul. 
Első sorban el kell törülni a fölvételi vizsgá-
latokat. Ez egyik fattyú-hajtása tanító-képzé-
sünknek, mely csupán arra jó, hogy a tanítói 
kvalifikáczió értékét a társadalom szemében 
csökkentse. Ki kell mondani, hogy tanítókép-
zőbe a középiskola IY-ik osztályának sikeres 
elvégzése után léphetni csak be. 

A négyéves tanfolyam elvégzése után te-
gyenek a jelöltek tanítói érettségi vizsgálatot. 
Az érettségi vizsgálat sikeres letétele után 
következzék legkevesebb egy évi gyakorlat, 
mely után országos bizottság előtt szakvizsgá-
latot tegyenek. Azért mondom, hogy országos 
bizottság előtt,'• mivel ily módon mintegy kény-
szerítve lenne a gyakorló-tanító a továbbta-
nulásra; mert tudvalevő dolog, hogy azok 
előtt, a kik tanítottak bennünket, sokkal köny-
nyebb vizsgálatot tenni, mint egy teljesen is-
meretlen egyénekből álló testület előtt. 

Mit tapasztalunk jelenleg? Midőn a 18—19-
éves iíju elvégzi a képezdét, a honnan talán 
éppen kitűnő oklevéllel került ki, ugyan gon-

dol-e a tovább-tanulásra, a szaktárgyakban 
való búvárkodásra ? Bizony, sajnos, édeskevés 
azoknak a száma a kik pályájuk tudomány-
lépcsőjén kapaszkodnak fölfelé. Önálló, nagyohb 
szakmunkát alig olvas; sőt tudok sok olyan 
fiatal tanítót, a ki még a valóban kitűnően 
szerkesztett „Néptanítók Lapját" sem olvassa. 
A mit a képzőben tanult, lassan elfeledi; 
pedig a jó tanító azzal az ismerethalmazzal 
sem érheti be, mert a nevelés és tanítás tudo-
mánya is folyton halad, a jó tanítónak vele 
kell haladnia. 

Tapasztalásból beszélek. Ugyan, hány fiatal 
tanító vásárol szakkönyvet? Sajnos, de édes-
kevés. Szabad óráiban inkább a franczia ponyva 
érdekfeszítő rémregényeit falja és megmaradt 
garasait ezekre költi. 

Velem történt meg, hogy egy fiatal kar-
társam valami jó olvasni valót kért tőlem. 
Megkerestem neki Pestalozzit és ajánlottam 
olvasná el. Kinevetett. Már, hogy tudom róla 
feltenni, hogy ezt elolvassa. Egyszer belekezdett, 
akkor se olvasott belőle el többet két árva lapnál. 
Nem érdekes. Nem idegizgató. Unalmas. Erre 
odaadtam neki a „Szellem Kapitányt" meg 
„Szófia Gyöngyét" (nem vettem, örökségképen 
maradt rám) és ő boldogan vitte haza. 

Most már Margitai indítványa szerint, a 
kezdő-tanító mintegy kényszerítve lesz a tovább-
tanulásra, ismétlésre és önálló búvárkodásra. 

A szakvizsgálat azonban még mindig kevés 
így egymagában, hogy az önképzést is tel-
jesen fölfrissítse és az önképzésre való haj-
lamot fejleszsze. Szükségünk van olcsó, vagy 
éppen ingyen-kiadású szakkönyvekre. Az eddig 
megjelent jobb könyveink kivétel nélkül fölötte 
drágák. Áruk nem a kezdő-tanító zsebéhez 
van mérve. Ezen a bajoa kellene első sorban 
segíteni. (A Népnevelők Könyvtára már nagy-
részt segített e „bajon". Szerk.) Az országnak 
van pénze ingyen - gazdasági könyvekre. En 
azt hiszem, hogy ha kérelmeznénk, jutna tanítói 
szakkönyvekre is. A magas ministerium éven-
kint egy-két kötet szakkönyvet adna ki, me-
lyet minden iskolának ingyen küldene meg. 
Ez igazán nem nagy összeggel terhelné az 
ország kiadását és évek múlva minden iskola 
rendelkeznék szakkönyvtárral. Az az áldozat, 
melyet az ország e czélra hozna, azt hiszem 
bőven meghozná gyümölcseit és egy tanító 
sem hozná fel kifogásul, hogy azért nem halad 
a korral, mivel nincs pénze szakkönyvekre. 

Véleményem tehát az, hogy már a szak-
vizsgálat behozatala előtt alkotni kell, a fent-
említett módon szakkönyvtárakat, melyek ön-
képzésünk támoszlopaiul szolgálnának. 

(Csorvás-GerendásJ Szentkereszty Tivadar. 
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II. 
Igen figyelemreméltó czikk jelent meg a 

fenti czím alatt a „Néptanítók Lapja" 38. 
számában Margitai József Csáktornyái igazgató 
úr tollából. Margitai úr a tanítóképzés reform-
jával' foglalkozik. Szerinte a mai tanítóképesí-
tési szabályzat, hogy t. i. a tanítójelöltek a 
képző befejezése után azonnal képesítő vizs-
gálatot tesznek, nem czélszerű, mert a négy 
év alatt nem szerezhetnek az ifjak annyi 
szakképzettséget, a mennyire, hogy állásukat, 
jól betölthessék szükségük volna. 

Ezen jelenleg érvényben levő szabályzatot 
olyképen óhajtaná módosítani, hogy a tanító-
képző elvégzése után a tanítójelöltek csak 
„tanítói alapvizsgálatot" vagy „tanítói érett-
ségi vizsgálatot" tehessenek és mint alap-
vizsgálatot tett tanítók két-három évi gyakor-
lat után szerezhessék meg az oklevelet. 

Ez által két czél lenne elérve. Az első az, 
hogy szakképzettebb tanítóink lennének, a 
második pedig önként folyik az elsőből: tekin-
télyünk emelkednék. 

Például hozza fel a szomszéd Horvát-Szlavon-
ország tanítóit, kik szakképzettség tekinteté-
ben messze túlszárnyalnak bennünket. Ezekben 
az országokban a szakvizsgálati rendszer dívik. 

Annyi bizonyos, hogy a képzőkben nem 
valami fölötte sok szakképzettséget szerez-
hetünk, mert a tömérdek tantárgy miatt nem 
lehet elég időt fordítani a neveléstani tárgyakra, 
ennélfogva methodikai kiképzésünk sok kívánni 
valót hagy maga után. De lehet-e remélni, 
hogy a gyakorlati életre eléggé elő nem 
készített alapvizsgálatot tett tanító önerejére 
hagyatva képes lesz majd megszerezni azokat 
az ismereteket, melyeknek csak alapjait hozta 
magával az életbe ? A tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy a régi rendszer gyakorlati évei 
— a mit czikkíró úr föleleveníteni óha^t — 
nem hozták meg a várt eredményt. Éppen 
ezek a szempontok birták annak idején a 
kormányt a négyévfolyamos rendszer behoza-
talára. De tegyük fel, hogy a gyakorlati évek 
behozatala meg is hozná a kivánt gyümölcsöt, 
nem terelne-e sok ifjat más pályára a tanulási 
időnek két-három évvel való meghosszabbítása ? 
Elvitázhatatlan igazság az, hogy a tanítóság 
nagy része éppen azért lépett e pályára, mert 
az a remény kecsegtette, hogy e pályán arány-
lag rövid idő alatt biztos kenyérhez juthat. 
Azért szerintem e reform megvalósulása még 
a mainál is nagyobb tanítóhiányt teremtene. 

Ámde a kor kívánalmai oly igényeket 
támasztottak a népnevelés és népoktatás terén 
is, melyekkel minden körülmények között 
számolni kell. 

A tanítóképzés mai szervezete sem állhat 

fenn a nélkül, hogy a népoktatás kárát ne 
vallaná. Megérett ez is a reformra nagyon, de 
szerény véleményem szerint a gyakorló évek 
behozatala a bajt nem orvosolná, mert mint 
föntebb kimutattam, a mostaninál is nagyobb 
bajt szülne. 

Azért nyerjék az ifjak ezután is, mint 
eddig a képző falai közt a teljes kiképzést. 
Négy középiskolai előképzettséget azonban, 
mint elengedhetetlen kelléket, minden föl-
vételre jelentkezőtől megköveteljenek. Mert ez 
ideig a tanítójelöltek 20%-a fölvételi vizsgálat 
alapján jutott be a képzőbe, úgy az államiak-
nál, mint a felekezetieknél. Ha ennek daczára, 
sem tudnának olyan methodikai kiképzést 
nyújtani a képezdékben, mint a minőt a kul-
turális haladás megkövetel: hozzák be az öt-
évfolyamos rendszert. 

Aztán a gyakorlati évek behozatala emelné-e 
a tanítói tekintélyt? Azt hiszem alig. Hatá-
rozottan merem állítani, hogy a nép előtt 
többet nyom a latban a postamesteri képesí-
tés, mint a tanítói oklevél. Pedig azt minden 
előképzettség nélkül két-három havi gyakorlat 
után is meg lehet szerezni. Hogy konkrét 
példára hivatkozzam, fölemlítek egy esetet, 
mely velem történt. Postamesteri állásért 
folyamodtam. Midőn ehhez az iskolaszék bele-
egyezését kikértem, az iskolaszék egyik tagja 
hozzám fordulva így szólt: „no tanító úr, ha 
a postát elnyeri, tekintetes úr lesz maga is." 
Hogy a nép ilyetén nyilvánulása csak „másod-
rendű dolog", mint Perr kartársam írja, a 
fölött nem vitatkozom. Ezeket kívántam a 
Margitai úr által fölvetett reformról elmondani, 

(Mocska.) Sorsody Béla. 

III. 
Margitai József czikke valóban figyelmet 

érdemel.' 
A tanítóképzőt végzett s képesített jelölt 

bizony édes-keveset tud abból, hogy mint kell 
a gyermekeket nevelni és tanítani, azt csak 
az életben tanulhatja meg, mert: „Az élet az 
ember iskolája." Es tény az, hogy a fiatal 
tanítójelölt nem tud boldogulni az első évek-
ben, mert a tanítóképző gyakorló-iskolája 
osztott, ő pedig egy falusi osztatlan iskolába 
kerül és nem tudja: mihez fogjon; a tanító-
képző ismétlő- vagy gazdasági ismétlő-iskolájá-
ról nem is szólva, mert az alig van valamely 
tanítóképzőnél, a mi valóban nagy kár! 

Ha a mi ministerünk azt akarja, hogy a. 
gazdasági ismétlő-iskolák fölvirágozzanak, akkor 
állítson a tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájá-
hoz gazdasági ismétlő-gyakorló-iskolát, melyet 
egy gazdasági szaktanár vagy egv jelesebb 
gazdász vezetne, mert fő a gyakorlat, hogy az 
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ember lássa és tapasztalja azt, a mit tanítania 
kell; bogy a gazdaság gyakorlatába be legye-
nek vezetve a tanítójelöltek és bogy a képző-
intézet elvégzése után képesítve legyenek nem-
csak az elemi, hanem gazdasági ismétlő-iskolára 
is. Mert sajnos, némelyik tanítóképző-intézet-
ben édes-keveset adnak a gazdasági ág mü-
velésére. 

Nagy baj azonban az, hogy még most is 
olyanokat vesznek föl a tanítóképző-intézetekbe 
fölvételi vizsgálattal, a kiknek csak hat osztályú 
elemi iskolájuk van; még mindig vannak pót-
tanfolyamosak is, a kikről jobb nem is szólni, 
és ezeket éppen úgy honorálják, ha az oklevelet 
megszerzik, mint a gimnázium négy-öt osztályát 
és tanítóképzőt végzetteket, vagy pláne érett-
ségivel és tanítói oklevéllel bíró tanítókat. 
(Sok tanítót ismerek, a kiknek érettségi bizo-
nyítványuk is van.) 

Itt tenni kell valamit, hogy a tanítóságnak 
tekintélye és becse emelkedjék, ne fölvéteh 
vizsgálatot tegyenek a jelöltek, hanem a ki a 
tanítóképző-intézetet el akarja végezni, köve-
teljük tőle a négy vagy öt gimnáziumi osztály 
elvégzését, kivétel nélkül, mikor pedig bevégzi 
a tanítóképző-intézetet, tegyen minden tan-
tárgyból vizsgálatot, a mely ideiglenes tanítói 
állomásra adna jogot, s legyen 2 évig ideig-
lenes vagy segédtanító, egy jelesebb kai-társ 
iskolájában és azután tegyen szakvizsgálatot, 
a mely őt az elemi és gazdasági ismétlő-iskola-
tanítóságra képesíti, csakhogy azután adjanak a 
népnevelőnek annyi fizetést, a mennyit meg-
érdemel. 

Az eperjesi ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet-
ben, régebben, e szerint igazodott a képesítő-
vizsgáló-bizottság, mikor még a képezde három-
éves tanfolyamból állt; azután a tanítójelölt 
1—2 évig, mint segéd- vagy rendes tanító 
működött és csak mikor gyakorlatot szerzett, 
ment képesítő-vizsgálatot tenni; a gyakorlati 
tanításra is nagy súlyt fektettek, és a kiküldött 
jelesebb tanítók, mint vizsgáló-biztosok, ala-
posan megvizsgálták a jelöltet. 

A felekezeti tanítóképző-intézetek eddig is 
igazodtak az állami tanítóképző-intézetekhez, 
ezután is fognak. 

Emeljük saját tekintélyünket. 
(Erdómeg.) Bolius János. 

A nevelés vallásos szelleme. 
Három tényezőt ismerünk, melyre a nevelés 

munkája természetszerűleg bízva van. Ezek: 
a család, az iskola és a társadalom. 

E három közül mindegyiknek fontos és 
előkelő szerep jut a gyermekek erkölcsi 
jellemének a kifejlesztésében, elannyira, hogy 

igazi sikert csak a három összevágó működése 
mutathat föl. 

A család, illetve a szülők munkája termé-
szetesen a legfontosabb, mert ez az alapvetés, 
az iskoláé a falépítés, a társadalomé a 
betetőzés. 

Ha az alap jó, bizton lehet rá építeni, az 
épület rendületlenül fog állani és daczolni 
fog minden viharral, minden viszontagsággal; 
de ha az alap rossz, lehet a falazat bármily 
erős, a tetőzet bármily tetszetős, az épület idő 
előtt romba dűl. 

így van ez a neveléssel is. Itt is, ha az 
alapvetés jó, a nevelés épülete, az ember, szi-
lárdan fog állani úgy erkölcsileg, mint jelle-
mileg; de ha az alapvetés rossz, az építmény 
idő előtt fölmondja a szolgálatot, hasznavehe-
tetlenné válik úgy önmagára, mint az össze-
ségre nézve és összeomlik, összeroskad. 

Azért kellene a nevelés összes tényezőinek 
összes erejükkel oda törekedniök, hogy ez az 
alap jó legyen. 

Igen, csakhogy éppen erre az alapra nézve 
nem tudunk még ma se megegyezni. Az 
egyik ezt, a másik azt az alapot tartja helyes-
nek, czélhozvezetőnek; az' egyik ezt, a másik 
amazt a nevelési irányt véli követendőnek. 
Pedig csak egy alap van, melyre sikerrel 
építhetünk s ez: a vallás. Vallás nélkül nincs 
erkölcs, nincs jellem, nincs hazafiság, nincs 
törvénytisztelet, nincs szeretet. Csak a vallá-
sosán nevelt ember fegyelmezhető, csak az 
tudja fékezni indulatait, az tud uralkodni ön-
maga fölött, az szelíd szívű, az alázatos, az 
engedelmes, az kevéssel megelégedő — az 
boldog. 

Ebből kifolyólag, ha azt akarjuk elérni, 
hogy mindezen erények, melyek nélkül töké-
letes ember el sem képzelhető, a haza jövő 
reményeinek szivében gyökeret verjenek; ha 
azt akarjuk elérni, hogy keblük csak szelid, 
nemes érzelmeknek legyen tanyája, ilyenek 
váljanak bennök uralkodóvá, akkor csak nevel-
jük őket vallásosan. 

Csakhogy sajnos, ezt a nevelési czélt, ezt a 
nevelési irányt egyik nevelési tényező sem 
szolgálja kellő odaadással. 

Nem igen régen is még a keresztény anya 
maga tanította meg gyermekét imádkozni, 
maga vezette be hitének, vallásának alapigaz-
ságaiba. Gondja volt rá, hogy gyermekének 
beszédre nyiló kisded ajaka legelőször is az 
Isten nevét tanulja meg imádattal kiejteni. 
0 maga, az édesanya, tanította meg serdülő 
magzatát arra, hogy hogyan kell a nagy 
mindenségben, a bámulatot keltő szép termé-
szetben a Mindenhatót szemlélni, annak hatal-
mát csodálni, szent fölsége előtt porba omolni. 
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És mindebben a legelőkelőbb anyák jártak 
elől, azok versenyeztek. Ma mindezt hiába 
keresnők, hiába kutatnánk utána, nem akad-
nánk rá, vagy ha ráakadnánk is, nagyon 
elvétve akadnánk rá. 

Ma már csak halvány emlékét őrizzük ama 
épületes, szép szokásoknak, melyek nem nagyon 
régen is még a nép körében gyakorlatban 
voltak; midőn még a szülők és gyermekek 
együtt végezték közösen vallási kötelességeiket; 
midőn az apa és anya együtt imádkozott 
gyermekeivel, a cseléd az ő gazdájával az 
iparos-segéd az ő mesterével stb. 

Nem vagyunk pesszimisták, nem akarunk 
rémképeket festeni, de ha a nevelés irányán 
rövid idő alatt gyökeresen nem változtatunk, 
azt az ember Istentől rendelt örök czéljának 
és rendeltetésének megfelelő alapra, a vallásos 
alapra, nem fektetjük, a csapásért, mely időrel 
e miatt a nemzetet érni fogja, csak magunkat 
okolhatjuk. 

Ne téveszszük egy perezre sem szem elől 
Magyarország bíboros főpapjának, Vaszary 
Kolosnak szavait: „A kard szerezte meg szá-
munkra e hont, de a kereszt tartotta fönn." 

A régi vallásos szellemet kell ismét fölújí-
tani a keresztény családokban, a régi vallás-
erkölcsös szokásokat kell azokba bevinni és 
bennük uralkodóvá tenni, mert csak így vál-
hatnak azok biztos alapjaivá és mindenkor 
erős oszlopaivá az államnak. 

Es ezt annyival könnyebben megtehetjük, 
mivelhogy megvan hozzá az alkalmas eszkö-
zünk s ez: az iskola. 

Már a kor szelleme úgy kívánja, hogy a 
nevelés összes föladatai mind reá háruljanak. 
A családi nevelést, melyet a mai gyermek 
úgyszólván teljesen nélkülözni kénytelen, neki 
kell pótolnia, a hibákat, fogyatkozásokat, me-
lyeket ugyancsak a félszeg családi nevelés 
fölszinre hozott, neki, az iskolának, kell helyre 
hoznia, kireparálnia. 

Hogyan teheti ezt legsikeresebben az iskola? 
Ügy L, hogyha falai közt a nevelő-oktatást 
alapjától kezdve a vallás szelleme szerint 
vezetjük és irányítjuk; 2. ha az iskolát 
a családdal mennél közelebbi érintkezésbe 
hozzuk. 

Eddigelé rábíztuk a vallásos nevelés ügyét 
városon a hitoktatókra, falun meg a plébános 
és káplán urakra, ám a vallásos nevelés a mi 
kötelességünk is. Az a pár óra, melylyel a hitok-
tató rendelkezik, a mely tulajdonképen nem is 
nevelésre van szánva, hanem csak oktatásra, 
mely czéljában és eredményeiben egészen más, 
mint a nevelés, édeskevés ahhoz, hogy hit-
belileg erős, erkölcsileg kifogástalan, jellemileg 
edzett honfiakat és honleányokat nevelhessünk 

a hazának. Ehhez szükséges, hogy az iskola 
mint egy tervszerűleg berendezett organizmus 
hasson. Szükséges, hogy annak berendezése, 
egész belső élete a vallásos szellemű nevelő-
o k í t á s szolgálatában álljon. 

Az ifjúságot — ezt ne felejtsük el — a 
jövendő idő küzdelmeire kell nevelnünk, erre 
kell előkészítenünk. Ezen nevelésnek, ezen elő-
készítésnek az alapja csak a vallás lehet. 
Ennek kell mindannyiunknak apostolává sze-
gődnünk, ebben kell tanítói működésünknek 
végczélját keresnünk — ha azon áldásokat, 
melyeket az iskolától várunk, a nemzet szá-
mára biztosítani akarjuk. Apostolaivá szegő-
dünk pedig úgy a vallásos nevelés ügyének, 
ha működésünket, nevelő-oktatásunkat teljesen 
a vallás szelleme szerint irányítjuk, ha tanítá-
sunkba lelkünk vallásos ihletét beleviszszük. 
Nincs egyetlen tárgya a népiskolának, mely 
vonatkozásba nem volna hozható a vallással, 
melynél utalás nem történhetnék az Istenre. 
Ragadjuk meg ezt teljes erőnkből és ipar-
kodjunk a legszentebb czélra kihasználni és 
értékesíteni. Természetrajz, természettan, föld-
rajz, történelem stb. stb. mindmegannyi bizony-
ságtételek az Istenség mellett. Ezeket vallási 
vonatkozás nélkül tanítani, ezek előadásánál 
Istenről nem beszélni, egyértelmű lenne az 
üres szalmacsépléssel. 

A népiskola, ezt mindenki aláírja, nem 
annyira oktatási, mint inkább nevelési czélt 
van hivatva szolgálni; nem annyira tanító, mint 
inkább nevelőintézet, melynek minden egyes 
tárgya, még a legelvontabb is, nevelési czéllal 
van egybekötve, mely nevelési czélnak azonban 
mindenkor a vallás alaptörvényeiből kell ki-
indulnia. 

A czél egy, mely felé törekszünk: józan, 
erkölcsös, Istenfélő hazafias szellemű polgá-
rokat nevelni a hazának. A ki a czélt akarja, 
annak az eszközöket is akarnia kell. Ha azt 
akarjuk elérni, hogy „Isten, király, haza " ezen 
szent jelszavak csakugyan ne maradjanak puszta 
fogalmak, hanem testet öltsenek, fektessünk 
minél nagyobb súlyt a vallás-erkölcsös neve-
lésre iskoláinkban és adjuk ennek az elsőséget 
minden nevelés fölött. 

De ez még nem minden. Meg kell felelnünk 
a második föltételnek is, ha az iskola hatását 
a családra és társadalomra nézve biztosítani 
akarjuk: az iskolát minél közelebbi viszonyba 
hozni a családdal és a társadalommal. 

Csak elitélni lehet, nem pedig dicsérni azt 
a mozgalmat, mely p. o. az iskolai évzáró 
vizsgálatok eltörlését akarja kierőszakolni és 
helyébe az úgynevezett „iskolai ünnepélyeket" 
iktatni. Mik lennének valójában azok az 
iskolai ünnepélyek? Semmi mások, mint rossz 
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utánzatai a vizsgálati ünnepélyeknek, melyek-
nek programmját a vizsgálati ünnepély kere-
tében sokkal szebben, sokkal épületesebben 
el lehet végezni. 

Próbáljuk meg inkább egy újabb kapocs 
létrehozását, mint a már meglevőnek meg-
lazítását. Léptessük életbe bölcs ministerünk 
utasítása szerint a népiskolánál is a közös 
értekezleteket, melyek a közép-iskoláknál már 
eddig is oly kitűnően beváltak. Mennyi áldás, 
jó háromolnék a családra és az iskolára egy-
képen, ha a szülők és tanítók közösen meg-
vitatnák a nevelés közös föladatait, ha az 
iskola közvetlen utasítással szolgálna arra 
nézve, hogy a szülő otthon hogyan nevelje 
gyermekét, mire fektesse annak nevelésénél a 
fősúlyt. Mily más alakot öltene mindjárt úgy 
a család, mint a társadalom képe, mennyire 
megváltoznának az emberek úgy szokásokban, 
mint erkölcsökben. Gondolkodjunk erről és 
cselekedjünk! 

YCs.-Várkony.J Erdödi Ferencz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
"Kinevezte: Prém Erzsébet oki. óvónőt a 

draskoveczi áll. óvodához; dr. Beerwaldszky 
János apátplebánost az iglói áll. tanítóképző-
int. igaz.-tanácsába ív tagul; Sojanovics Tivadar 
oki. tanítót a kovil-szent-iváni közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Tabacskó János és Sitányiné-
Kapossy Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
kapii áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Miklea József oki. tanítót a gere-
benczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Trumics 
Márk oki. tanítót a titeli közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Wajdits Gizella oki. tanítónőt az 
ezsébetfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kneisrd Emil oki. tanítót a sándorfalvi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; dr. Valihora János apát-
plebánost a losonczi áll. tanítóképző-intézet 
igazgató-tanácsába rendes tagul. o o <-> 

Áthelyezte: Krupanszky József sándorfalvi 
áll. el. isk. tanítót a vihnye-peszerényi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Polyánszky István 
szaniszlói gazd. szaktanítót jelen minőségében 
a derecskei szaktanítós gazd. isk.-hoz; Miiller 
Vilmos turócz-szent-mártoni áll. polg. és felső 
keresk. isk. tanítót e minőségében a miskolczi 
áll. polg. és felső keresk. isk.-hoz; Gáthy 
Jánosné szül. Némethy Anna munkácsi és 
Komlóssy Róza beregszászi áll. kisdedóvónőket 
kölcsönösen, Ilarrach Etel újvidéki áll. polg. 
leányisk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
munkácsi áll. polg. leányiskolához ; Halász 
Gézáné Eisler Teréz munkácsi áll. polg. leány-

isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a szeg-
zárdi áll. segély, közs. polg. leányisk.-hoz. 

Nyugdíjat uta lványozot t : Gyurász Irén 
újvidéki munkaképtelen áll. polg. isk. tanító-
nőnek évi 1240 koronát; Nagy János száraz-
ajtai munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 640 
koronát; Szuts Sándor medgyesi munkakép-
telen gör. kath. tanítónak évi 480 koronát; 
Germán Jakab hunyad-dobrai munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 700 koronát; Ghicu 
János mariseli gör. k. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 500 koronát; Liptay Vilma 
nagy-károlyi polg. lányisk. munkaképtelen áll. 
tanítónőnek évi 1800 koronát; Polster Ferencz 
vörösvágási ág. hitv. ev. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 860 koronát; Csosza Vincze 
dalboseczi munkaképtelen közs. tanítónak évi 
620 koronát; Bibó Imre sziget-szt.-miklósi 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 840 
koronát; Bóna János makói munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 320 koronát; Szabó 
Alajos gersei közs. el. isk. tanítónak évi 720 
koronát; Fényfy Vilma • kecskeméti munka-
képtelen közs. tanítónő részére évi 740 korona 
ideiglenes nyugdíjat; Blum Salamon újverbászi 
munkaképtelen izr. tanító részére évi 1120 
koronát; Paukovics Teréz szabadkai munka-
képtelen közs. tanítónő részére évi 1400 ko-
ronát; Badiu István szárazányi munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 600 koronát; Margócsy 
Sámuel irsai munkaképtelen ág. ev. tanítónak 
évi 580 koronát; Gzeczey János érdi munka-
képtelen közs. tanítónak évi 500 koronát. 

Segély-, ill . gyámpénzt utalványozott : 
Scsevák János sződi róm. kath. tanító özv., 
szül. Félix Julianna és egy kiskorú árvájának 
548 korona 33 fillért; néh. Nagy József rácz-
kevei volt tanító özv., szül. Szakái Zsuzsanna 
és Mária nevű kiskorú árvája részére évi 723 
korona 33 fillért; néh. Kimpeán Demeter 
magyar-egregyi gör. kel. el. isk. tanító özv., 
szül. Pokol Juliánná és három kiskorú árvája 
részére együtt évi 450 koronát; özv. Frank 
Jenőné szül. Scheible Lujza ráczkevei volt 
róm. kath. tanítónő Lujza nevű árvája részére 
108 korona 33 fillért; Ozsváth Mózes szász-
sebesi róm. kath. tanító özv., szül. Varga 
Erzsébet részére évi 311 koronát; Pápes 
Márton sárii róm. kath. tanító özv., szül. 
Holló Ida és 3 kiskorú árvája részére együtt 
912 korona 60 fillért. 

Orsz. taní tói árvaházba való fölvételét 
e l rendel te : néh'. Hoscieslawszky Kelemen volt 
kenderesi róm. kath. tanító Kornélia (Rozália) 
nevű árvájának a debreczenibe; néh. Illés 
(Ilisziu) Vazul volt tompaházai gör. kath. 
tanító Anna, Vazul és Lőrincz nevű árváinak 
a kecskemétibe 
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Boldogság. 
Abrándimat a míg szőttem 
Éltem gyermek-ifjúságán, 
Szivem vágya, lelkem gondja 
Egy volt: tündöklő szivárvány. 
Míg jó anyám gondjainak 
Meleg szárnya takargatott: 

| Bár beborult, én csak derús 
Szívvel éltem át a napot. 

Verőfényes délszakában 
napsugár mikor rezgett: 

Életemnél és sorsomnál 
K Annak sorsa sem volt könnyebb. 

És, hogy szivem lángot fogott 
S rágondolni alig mertem: 
Életemnek boldogsága 
Volt e titkos félelemben. 

Aztán, mikor mind megtudtam, 
Hogy mit jelent a mit érzek 
És mi mért van mind e földön: 
Közelegtek már a vészek. 
Mi volt tehát boldogságom ? .. . 
. . . Nem tudni a boldogságról, 
Hanem élni hő reményben 
S táplálkozni titkos vágyból. 

Boldogtalanság. 
Telve szived ezer vágygyal, 
Szép reménynyel, sejtelemmel, 
És megfested ábrándidat 
Hő, csapongó képzelettel. 
De a míg nem ismersz senkit 
S andalogva egyedül jársz: 
Boldog vagy, ó igen boldog, 
Hiszen még az üdvekre vársz. 

Am ha vágyak, hő remények 
És sejtelmek cserben hagynak 
S tépett szárnya lesz egyszerre 
Káprázatos ábrándidnak, 
Megismersz mást s te sem lész már 
Imeretlen lény a földön: 
Ekkor megszáll egy bús érzés, 
A mitől félj, be ne töltsön! 

Ekkor kezded megismerni, 
Hogy ki a te „embertársad" 
Sajgó szívvel veszed észre, 
Mennyi benne a mi áltat. 
S bár kínáljon eztán élted 
Sok szép percze kéjmámorral: 
Nyugtod eltűnt s egy sorban állsz 
Már a boldogtalanokkal. 

(Budapest.) Minké Béla 

s£>(̂ K3e 

A gólya. 
Nagy élvezettel olvasván Hermann Ottó 

„A madarak hasznáról és káráról" írt jeles 
könyvét, nem nyughatom, hogy kedves mada-
ramról — a gólyáról — én is el ne mondjak 
egyet-mást! Tíz év előtt jelenlegi állomás-
helyemre jöttémkor itt találtam szerény haj-
lékom kéményén és eddig is hűséges lakó-
társam. Igaz, hogy őszszel utaink a melegebb 
tájakra vezetnek: övé a délvidékre, enyém az 
izzasztó tanterembe; tavaszszal azonban — az 
út fáradalmait, porát, szennyét magunkról 
lerázva — ismét örülünk a boldog viszont-
látásnak ! Elképzelni nem, csak látni és tapasz-
talni lehet azt az örömet, mit a falu népe 
velem s iskolás nebulóimmal együtt a gólya 
megérkezése fölött érez! Felnőtt leányok s 
legények példáját utánozva az iskolás gyer-
mekek is, mind gyors röptében igyekeznek 
kedves madarukat először megpillantani; egész 
éven át tartó frissességet, élénkséget jósolván 
belőle! Hát még mily nagy az öröme a gaz-
dának, kinek házafedelét legelőször szeren-
csélteti pihenőjével! Valóságos áldása a falu 
népének, mert reggeli hangos kelepeléseivel, 
nemcsak hogy korán fölébreszti s munkára, 
serkenti a lakókat, de — mert ezen kedv-
telését pontosan, bizonyos időközökhöz köti — 
még az órát is fölöslegessé teszi! Hogy mily 
nagy hasznot hajt békák, kigyók, férgek, 
bogarak, egerek stb. pusztításával, arról már 
kár is szólanom; de azt az egyet még sem 
hallgathatom el, hogy fényes lakásának föld-
szintjét, 1—2. sőt 3. emeletét kiadja bérletbe 
a verebeknek, melyek falánkságuknál fogva 
ugyancsak pusztítják az iskolát környező 
kertek gyümölcsfáiról a cserebogarakat s a 
hernyókat szomszédaim nagy örömére, kik 
évről-évre büszkén — persze, csak a mióta 
rá tereltem b. figyelmöket — dicsekednek, 
hogy nincs olyan gyümölcstermés tíz határban 
sem, mint az övék! 

Milyen érdekes nézni, miként eteti a gólya 
apró fiait! A madár - szülők, a mint 4 hét 
alatt kiköltik fiókáikat, fölváltva hozzák nekik 
az eledelt, mit gondosan egészen a csőrükbe 
beadnak; egyik öreg a fészek szélén kinyújtott 
nyakkal őrt áll s a közeledő ellenség láttára 
— (rendesen a mult évi fiatalok egy párja, 
mely még mindig nehezen tudja elfelejteni régi 
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otthonát) — hátravetett esőrévei oly hangos, 
vésztjósló kelepelést visz véghez, hogy párja 
a határ legmesszebb levő zugában is meghallja 
és rendkívüli erővel igyekszik hazafelé. Persze, 
mihelyt haza érkezik: megkezdődik a kedves 
otthon megtartásáért folyó küzdelem, élet-
halál harcz. A szárny ilyenkor kard s a jó 
hosszú és hegyes csőr: a panganét, mit 
gyakran bizony nagyon mélyen döf az ellenség 
testébe s a csata rendesen a tolakodó jövevény 
véres legyőzésével végződik! 

Mikor a fiatalok már fejlettebbek, nem 
csőrből közvetlen kapják eledelöket; akkor 
az öregek a begyben hozott táplálékot előbb 
a fészek közepére kiteszik s onnét szedik föl 
a fiókák. Van is ilyenkor versengés a nagyobb 
konczért! De, hogy egy se legyen megrövidítve, 
az öreg háttal fordulva, mindig __ az elé áll, a 
mely már bevett egy adaggal. Érdekes nézni, 
miként tekerődzik sokszor nyaka körül az élő 
kigyó! Vizet mindig az öregek csőréből kap-
nak. Repülni úgy tanulnak, hogy az öregek 
közül — rendesen a gólya-apó — oda áll a 
fészek szélére s a fiatalok — mint a czirkusz-
lovak a futást —- mintegy vezényszóra meg-
kezdik, a 2—3 lábnyi magas ugrálva-repdesést 
körül a fészek szélén; ha valamelyik olykor 
egy kissé túl megyen a határon, az apó egyet 
szúr rajta s tovább folyik a galoppirozás! 

Azt pedig majd kifelejtettem, hogy ta-
vaszszal rendesen a tojó jön előbb vagy 2—3 
nappal, mire korcsmáros szomszédom —- persze 
mindent a korcsma szempontjából vizsgálva s 
ítélve — kedélyesen megjegyezte: „Hát nem 
tudja szomszéd úr, hogy az asszonynak addig 
rendbe kell hoznia a lakást s férje urát készen 
várnia, míg az régi lakóhelyén számol a korcs-
márossal, mészárossal." 

A falu népének kedvencz madarához való 
ragaszkodása oly nagy, hogy bizony majd meg-
gyült egyszer a bajom egy gólyafi miatt, mit 
az uradalomnak kastélya előtti tava nagyon 
elszaporodott lakóinak kifogdosására mertem 
fölajánlani; pedig az uradalom valóságos jói-
tevője s föntartója a községnek! Egyesek azt 
kiáltották felém, hogy ezzel túladok a község 
szerencséjén; mások meg avval álltak elő, hogy 
a szomszéd községek lakói gúnyból majd 
„gólyáknak" nevezik őket. (Megjegyzendő, 
hogy egy vidéki község lakóit gólyafészek 
megrontásából kifolyólag csakugyan eddig is 
„gólyáknak" nevezik; tehát ilyen megbélyeg-
zéstől féltek földieim!) No, de a gólyafi hamar 
elvégezve misszióját, megerősödvén szárnyra 
kelt és visszajött övéihez, hol örömmel fogadták 
s megtörtént az általános kibékülés! Azt a 
hibáját én föl sem veszem, hogy a gólva-apó 

elmúlt tavaszszal is elvitt harmadik szomszé-
domból egy kis libát; gazda az oka, miért 
nem őriztette a jószágát! ? Vagy, hogy a 
múltkor szememláttára bekapott egy 2-dik 
emeletbeli lakót, ennek sem ő az oka; miért 
nem fizeti készpénzzel az árendát s minek 
repült éppen a csőrének! ? No hát, szó ide, 
szó oda: ilyeneket ő csak ritkán tesz s tudjuk, 
hogy: szükség törvényt ront ! Vagy talán 
avval helytelenül cselekszik, hogy — a régi 
vitéz görögök példájára — az életre nem való 
csemetét ő is kiteszi a „Teygetosra"! ? (A 
falu lakói eddig abban a hiedelemben voltak, 
hogy azt csak páratlan számú költés alkal-
mával eszközli, de ez nem áll!) Én bizony 
szeretem a gólyát, kiváltképen ajándékaiért; 
mert azt már csak elhiszik kedves kartársaim, 
hogy engem — mint főházmesterét — nem 
hagyhat a nélkül! Irigylik is sokan tőlünk!, 
mire jó feleségem megjegyzi, hogy nem bánja, 
ha a gólya visszatér, a fészek is éppen marad, 
de az ajándékkal útközben hébe-korba más-
hová is tévedhetnének!! 

A tanításnál is nagy hasznát veszem; nem 
kell kevésbbé sikerült képet mutatnom, de 
növendékeimet az udvarra kivezényelve: ott 
szemléltetem a természetben. Elmondom meny-
nyire szereti a gólya lakóhelyét; azt csak 
muszájból, a hideg folytán s táplálék hiánya 
miatt és akkor is szomorúan — elmenetele 
előtt 3-szor 4-szer is visszatér, a magasban 
kóvályogva fészke fölött —- hagyja el kedves 
otthonát s minden tavaszszal örömmel keresi 
azt föl újra: nem úgy, mint sokan a falu 
lakói közül, nem kényszerűségből —1 lévén 
min éldegélniük — csak pénzvágytól indíttatva, 
itt hagyják szeretett szülőföldjüket, hazájukat, 
kimennek Amerikába és onnét — fájdalom —• 
csak nagyritkán térnek vissza! 

Hermann Ottó egyebek között azt mondja 
a gólyáról: „Azután pedig befogadtuk ősi 
soron szeretetünkbe — bajos ám azt onnan 
kizavarni!" Hiszen koszorús költőink mind 
megénekelték a gólyát! Vagy talán „Jön a 
daru meg a gólya" stb. kezdetű régi szép 
népdalt nem szeretjük-e még most is ? Ki ne 
emlékeznék gyermekkorától Arany János szép 
költeményére, mely így kezdődik: „Árva gólya 
áll magában" stb. és ki nem mondaná most 
velem együtt Petőfi remek versét, mely nem-
sokára beteljesedik: 

Jön az ősz, megy a gólya már, 
Hideg neki ez a határ. 

(V.-Hosszúmezö.) Jesztrebényi Kálmán. 

— 
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IRODALOM. 
A Nagy Képes Világtörténet 136. és 137. 

füzete jelent meg. Amaz a spanyol építészet 
virágkorával foglalkozik. A sevillai városház, az 
Escurial, a saragossai San-Engraczia-templom, 
a madridi érseki palota; azok a nagy temp-
lomok. a melyek az Alhambra udvarait és 
termeit ellepik, mind megtalálhatók képben 
a Nagy Képes Világtörténet 136. füze-
tében. A 137. füzet közli annak a nagy 
tragédiának, mely 300 esztendővel ezelőtt a 
britt félszigeten játszódott le és azóta ezerszer 
ismétlődött, költői müvekben és színpadokon, 
döntő okmányát. Félívnyi pergamen-lap ez, 
kelt Greenvichben, 1687 február 1-én. Kacs-
karingós, középkori betűkkel ez a szó van 
alatta: Elisabeth. Ezt a szót az a kéz írta, 
a melyről egy festő hazánkfia, Lietzenmayer 
Sándor annyi skizzet csinált, míg ki tudta 
fejezni benne azt, a mit itt a kéznek is be-
szélni kell, a gyűlöletet, az önvádat, politikai 
kényszert, a fanatizmust, az alsórendű asszonyi-
ságot, mindazt, a minek akkor ebben a kézben 
reszketnie kellett és ebből a kézből kinőtt a 
kép, Erzsébet királynő, a mint aláírja Stuart 
Mária halálos ítéletét. Ezt a nagy következésü 
halálos Ítéletet hü hasonmásban adja Magyar-
országon először a Nagy Képés Világtörténet 
137. füzete. A 12 kötetes nagy munka szer-
kesztője dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár, 
ki egyúttal e kötet írója is. Egy-egy kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona; füzeten-
kint is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden 
héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek írod. Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés útján. 

Zoológiai Lapok, illusztrált közlemények az 
állattan, vadászat és ebtenyésztés köréből, 
Bársony István, Fónagy József és Buzzi Géza 
közreműködésével, szerkeszti Partkay Géza. 
Kevés, tudományos irányú szaklap van, mely 
rövid idő alatt oly szépen fejlődött volna, 
mint a Zoológiai. Lapok, Néptanítók 4 forint 
helyett, ha az egész évi előfizetést egyszerre 
és előre küldik be, 2 forinttal fizethetnek elő. 
Mutatványszámokat szívesen küld a kiadó-
hivatal : Budapesten, Rottenbiller-utcza 30. sz. 

Megjelent: Maros-Tordavármegye Földrajza 
a népiskola- III. osztálya számára. A min. 
tantervnek megfelelőleg írták: Czézár Károly 
és Józsa Sándor tanítók. Az első szakasz az 
alapismereteket tartalmazza, a második a vár-
megye ismertetését, a harmadik a vármegye 
áttekintését, Jól használható iskolai könyv. 
Ára 36 fillér; kapható Czézár Károly tanítónál 
Mezősámsodon, u. p. Mezőrües. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A fejérmegyei taní tó tes tü le t Bicskén 

tartotta meg XXVII. évi közgyűlését. A bicskei 
tanítóság nagy ováczióval fogadta a hajnali 
vonattal Sz.-Pejérvárról érkezett tanítókat, s 
egy hatalmas nemzeti szinü zászló a bicskei 
polgárság r rokonszenvét tanúsította ezen föl-
irattal: Éljen a Fejérmegyei Tanítótestület! 
Délelőtt központi v. ülést tartott a testület 
választmánya, míg a tulajdonképeni nagygyűlés 
délután 3 órakor vette kezdetét. Szirbek József 
tantestületi elnöknek hévvel előadott megnyitó 
beszédét a jelenlevők sokasága — kik között 
sok hölgyvendég is volt — lelkesen meg-
éljenezte. Szirbek József indítványára kimondta 
a közgyűlés, hogy Göbel J. Gy. urat, a testület 
örökös elnökét, jkvi kivonaton fogja üdvö-
zölni azon kitüntetés alkalmából, mely őt a 
Wodianer-féle 1000 koronás díj elnyerése 
alkalmából érte. Az elnök évi jelentése után 
következett az Eötvös-alap helyi bizottságának 
elszámolása s a II. tanítói árvaházi alapítvány-
ról való számadás, a melynek kapcsán a köz-
gyűlés elfogadta Góbéi J. Gy. azon indítványát, 
hogy a Mantz-alapítvány kamatai (363 korona 
60 fillér) egy második tanítói szoba alapjához 
csatoltatnak. Ugyancsak Góbét J. Gy. indítvá-
nyára bizalmat szavaz a közgyűlés a sajtó útján 
igaztalanul megtámadott Péterfy Sándornak és 
Lakits Vendélnek. A pénztári jelentésből ki-
tűnik. hogy az anyaegyesület vagyona a kezelési 
alapnál 1948"73 korona, az önsegélyző alapnál 
pedig 11.040'49 korona, az utóbbiból azonban 
550 koronát a testület visszacsatol mint hely-
telen bevételt a kezelési alaphoz. A jövő társ. 
évi költségelőirányzat szerint a kezelési alap-
nál 175"42 koronát takarít meg a tantestület, 
hogy ez azonban elérhető lehessen, kimondja 
a közgyűlés, hogy tagdíjhátralékát mindenki 
legkésőbb az őszi közgyűlésig fizesse ki, s 
ezentúl a tagsági díjak mindig az őszi kör-
gyűlés napjáig előre fizetendők. A ki ezen 
kötelezettségét nem teljesíti, azon a testület 
részint a megyei közigazgatási bizottság útján, 
részint bírói úton be fogja hátralékát hajtani. 
Úgyszintén a legszigorúbban fog azokkal 
szemben is eljárni, a kik az önsegélyző alap-
nál elvállalt kötelezettségeiket nem teljesítik. 
Elnök jelenti, hogy a Mantz János-féle ha-
gyaték (8000 korona) iránt támasztott pör a 
testület javára dőlt el, s a közgyűlés kimondja, 
hogy ez összeget rendeltetésének, azaz a tanítói 
árvaháznak át fogja adni, s az alapítvány el-
nyerésére pályázatot hirdet A bíráló bizottság 
jelentéséből kitűnik, hogy a két pályatételre 4 
pályamű érkezett s a négy munka közül kettő 
2—2 drb húsz-koronás aranyat, egy pedig 
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dicséretet nyert. Az első díjjal jutalmazott 
munkák szerzői Meclgyessy József és Mészáros 
Gyula sz.-fejérvári elemi iskolai tanítók, míg 
a dicséretet nyert pályamunka Mészáros Sándor, 
székes-fejérvári kir. javító-intézeti családfőé. 
Mészáros Gyula pályanyertes dolgozata föl-
olvastatván, a közgyűlés az előadói javaslatot 
elfogadja s óhajtandónak véli, hogy az elemi 
iskolai tanfolyam 7 osztályú legyen s tartson 
a 7—14. életévig, a közönséges ismétlő-iskola 
azonban szűnjék meg. Ezzel az elsőnapi ülés 
véget ért. Á fárasztó szellemi munka után 
páratlanul kedves hangverseny villanyozta föl 
a résztvevőket. Hangverseny után Csanyi 
Károly czigányzenéje hangjainál kivilágos ki-
virradtig ropogott a táncz a Tanítók Árvái ja-
vára, kiknek a mulatság tekintélyes összeget 
jövedelmezett. — A másnapi közgyűlésen 
Kócsy-Máyer Gyula ráczkereszturi igazgató-
tanító ismertette az állami iskolák számára 
kiadott új gondnoksági utasítást. Szakszerű 
beszédben összehasonlítja az új utasítást a 
régivel s kiemeli a kettőnek jó és rossz olda-
lait. A hallgatóság éljenzéssel, elnök köszö-
nettel adózik az előadónak. Következett Tóth 
Ferencz sz.-fejérvári tanító értekezése a gazd. 
ismétlő-iskolákról, a melyben nagyobb agitácziót 
óhajt kifejteni a gazdasági ismétlő-iskolák föl-
állítása ügyében s a gazdasági iskoláért járó 
fizetésnek a nyugdíjba való beszámítását kéri. 
Tóth előadása hosszas és ingerült vitát tá-
masztott s nagy helyesléssel találkozott azon 
fölszólalók nézete, a kik szerint a tanító ma-
radjon tanító s ne kapjon „mindenféle" gaz-
dasági ágba. (? Szerk.) Végre a közgyűlés 
elfogadta Tóth határozati javaslatát Mészáros 
Gyula azon változtatásával, hogy a tanító-
testület az agitácziót a „fejérmegyei gazdasági 
egyesület" segítségével fogja kifejteni. Velinszky 
Ferencz előadása a népiskolai psychologiáról 
saját kérésére elmaradt a jövő évi közgyűlésre, 
a mely a választmány ajánlatára május hóban 
fog megtartatni. A jövő évi közgyűlés helyéül 
hosszabb vita után nagy szótöbbséggel Marton-
vásár tűzetik ki. Az ülés végén Szirbek J. 
elnök szives köszönetet mond mindazoknak, a 
kik a hangversenyben résztvettek, úgyszintén 
a bicskei vendéglátó kartársaknak és nagy-
közönségnek. Délben társas ebédre gyűltek 
össze a búcsúzni készülő kollégák. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója ez. útmutató 

könyvet, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 

lehet (legczélszeriíbben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f.), 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendélhető meg szerkesztőségünkben. — 
Magyar - Atá<l. A szavazatok egyenlősége 
esetében az elnök szavazata dönt. — 1®. Gy. 
Máramaros-Sziget. A rajzolásban a különóra 
fölvételéhez való ragaszkodás a helyes. Az V. 
osztályból a természet- és vegytan tanításának 
kiküszöbölése nem helyes. — L. K. Miskolcz. 
Osztott iskolában az első oszt. tanuló a nagy-
betűket ha nem ismeri, nem bocsátható a Il-ik 
osztályba. Legjobb lesz erről az illető szülőt 
fölvilágosítani és gyermekét az első osztályba 
visszaküldeni. — K. K. Eddig 600 K. nyug-
díjigénye volt, most miután új állomásra vá-
lasztották meg, folyamodjék nyugdíjigényének 
1048 koronára való fölemeléseért, ha ennyi a 
tisztán tanítói beszámítható fizetése. —- 0 . I). 
Miután 3 évig tényleg nem volt a tanítói 
pályán, 1894-ben áll. tanítónővé neveztetvén 
ki, jogosan vették föl újra a nyugdíjintézet 
kötelékébe. Férjhezmenetel czímén nem lehet 
végkielégítést kérni. — L. J . P . 1. Nézetünk 
szerint önnek az 1870-ik év előtti időben tel-
jesített szolgálata után nincsen jogos igénye 
nyugdíjhányadra. 2. A gróf úr mint iskolafön-
tartó megadta az első korpótlékot; az ő 
kegyétől függ: mikor adja meg a másodikat, 
mert hiszen önök között magánszerződés áll 
fönn, melyben — miként leveléből értjük — 
nincs megszabva: mikor tartozik folyósítani 
az első stb. korpótlékot. Mielőtt nyugdíjazta-
tását kérné: jól tenné, ha a kir. tanfelügyelő 
vagy más hozzáértő s az ön szolgálati 
viszonyát teljesen ismerő egyéntől kérne útba-
igazítást. — L. F . Zs . . . k. Teljesen tájéko-
zatlan a nyugdíjügyekben, ha pl. egyebek közt 
azt sem tudja, hogy az elhalt tanító teljes 
fizetését és lakását joga van az özvegynek 
félévig követelnie. A 7 árva közül egyikért-
másikért folyamodni kellene, hogy a tanítói 
árvaházba vegyék föl. Utolsó postájok, mint 
ír ja: Bánífy-Hunyad. Menjen be az ottani 
állami iskolák igazgatójához. Ott megtalálja a 
Tanítók Tanácsadóját. Tájékozza magát a 
nyugdíjügyi teendőkben. Ama szegény kolléga 
özvegyének s 7 árvájának sorsa iránt való 
emberbaráti szeretetből járjon el érdekökben a 
Tanácsadó Utasítása szerint. Orsz. tanítói 
árvaházban bizonyára jutna helye egyik-másik 
árvának, ha folyamodnának. — B. S. Job-
bágyi. Forduljon panaszával a megyei köz-
igazgatási bizottsághoz. — Garam - Kövesd. 
Csak a folytonosan egymásután töltött 5 év 
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szolgál korpótlék alapjául. — B. Elődje julius 
második felében elhalván, az évi összes jöve-
delem fele része önt illeti augusztus 1-től 
számítva deczember 31-ig, ha augusztus l-jén 
kezdődött szolgálati működése ezen a helyen. — 
Sz. Nincs rá kilátás, hogy korpótlékát arra 
az időre visszamenőleg is megkapja, midőn 
szolgálatában megszakítás állott be. — Spániel 
Árpád. Ha igazolni tudják, hogy a horvát-
országi nyugdíjintézet kötelékébe folyamodásuk 
mellett sem vétettek föl, adjanak be kérvényt 
a m. kir. közoktatásügyi ministeriumhoz. 
Lehet, hogy sikert fognak elérni. — Winkler 
G. A közokt. min. állapítja meg, hogy az 
arra jogosultaknál hány % nyugdíj hányadot 
kapnak az orsz. tanítói nyugdíjalapból s hány 
%-ot az iskolaföntartó pénztárából F Ezt a 
nyugdíjazást elrendelő végzésbe foglalják. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az orsz. közoktatásügyi tanács mult 

heti ülésében végleg megvita ;a az iskolai 
helyesírás kérdését és tárgyalás .i eredményét 
fölterjesztette a ministeriumhoz. A tanács leg-
közelebb a középiskolai Utasítások végleges 
elkészítésével fog foglalkozni s csak ezek el-
intézése után kerül sor az el. iskolai tanterv 
Utasításainak tárgyalására. A 9-es albizottság 
már elkészült munkálatával, de mivel az egy-
hamar nem kerülhet a plénum elé, az új tan-
terv előreláthatólag az 1902/3.4 iskolai évben 
sem léphet életbe. 

— Világ folyása. Király 0 Felsége férjhez 
adja unokáját: Erzsébet főherczegnőt, boldogult 
Rudolf trónörökös és Stefánia leányát, eljegyezte 
Windisch-Graetz Ottó herczeg, a ki rangjára 
nézve cs. és kir. kamarás és uhlánus főhadnagy. 
Általában magasztalják királyunk jó szivét, a 
ki e házasságba való beleegyezésével is tanú-
ságot tett a mellett, hogy a házasságnál a 
vonzalmat tekinti leginkább irányadónak. A 
vőlegény 28, a menyasszony 18 éves. — A 
képviselőválasztások f. hó 10.-én véget értek s 
most már csak a pótválasztások vannak hátra. A 
tiszta választások, mint már jeleztük, nagy 
többséget juttattak a szabadelvű pártnak. A 
csáktornyai választókerület küldöttsége f. hó 
12.-én adta át a mandátumot Wlassics minis-
ternek, a ki azt mondotta, hogy „kétszeresen 
becses előtte ez a mandátum, mert szülő-
megyéjéből jön, a hol ismerik egész gondol-
kozásmódját és érzelemvilágát kora ifjúságától 
kezdve. A reábízott feladatok teljesítésében 
kötelességét erejéhez és tehetségéhez híven 
teljesíteni fogja és ezt a megbízólevelet is csak 

arra használja föl, hogy előmozdítsa a haza 
javát és a kerület minden olyan érdekét, a 
mely az országos érdekekkel párhuzamosan 
halad. Megemlékezik arról a meleg hazafiság-
ról, a melylyel a választókerület horvát ajkú 
lakossága a magyar hazához ragaszkodik és 
kiemeli azon kulturális érdekeket, a melyek 
megkövetelik, hogy az ország határszélén levő 
gazdasági és kulturális góczok minél inkább 
megerősíttessenek. Azt a szeretetet és ragasz-
kodást, a melyet választói iránta tanúsítottak, 
hasonló érzelmekkel viszonozza és arra kéri 
a küldöttség tagjait, tolmácsolják mély háláját 
a választópolgárok zömének is." — A mult 
hét külföldi eseményei közül leginkább az 
afganisztáni emir halála érdemel figyelmet. 
Anglia és Oroszország néznek ott farkas-
szemet ; a trónváltozás eléggé simán ment 
ugyan végbe, de újabban nyugtalanító hírek 
érkeznek. Ha az országban zavargások törnek 
ki, Oroszország előre nyomul egész Heratig, 
a mi komoly bonyodalmakra adhat okot. Anglia 
ez esetben kétségkívül a rövidebbet húzná, 
mert Dél-Afrika, a hol nagyon rosszul áll a 
dolga, egész hadi erejét leköti. Ujabban a 
vitéz búrok ismét több jelentékeny győzelmet 
arattak az angolokon s most már egész Fok-
föld lázadásban van. 

— A pedagógiai tudományok tanárává 
a budapesti egyetemre a király dr. Fináczy 
Ernő kultuszministeri cz. osztálytanácsost ne-
vezte ki. 

— Ministeri körrendele t ment szét a köz-
igazgatási bizottságokhoz, melyben a kultusz-
minister tudatja, hogy az idén ismét szaporí-
tani akarja az eddig oly nagy sikert aratott 
gazdasági iskolák számát. Még pedig önálló 
gazdasági iskolák fölállítását tervezi, melyhez 
az a föltétel, hogy 20 hold telket és 18 ezer 
korona költséget ajánljon fel az illető község. 
A kultuszminister januárban 4-et, a jövő szep-
temberben pedig 12 új intézetet akar fölállítani. 

— A Wlassics-árvaalapot, melynek nemes 
czélját már több ízben ismertettük, ajánljuk 
t. kartársainknak mint általában minden 
embernek a figyelmébe. Gyűjtő-íveket lev.-
lapon kifejezett kívánságra bárkinek küld 
Kapy Rezső, az Eötvös-alap titkára: VHI. 
Szentkirályi-utcza 47. sz. 

— Bántalmazot t tanító. A f. év elején 
történt, hogy egy apa ama föltevésben, hogy 
fiát a tanító bántalmazta, berohant a főv. 
dohány-utczai közs. el. iskolába s ott Bartalus 
tanítót, tanítványai előtt, arczul ütötte. Az állam-
ügyészség, közhatóság elleni sérelmet látván 
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e cselekedetben, büntetőbíróság elé vitte az 
ügyet. A bíróság előtt megállapíttatott, hogy 
a tanító a fiút nem bántalmazta. A bíróság az 
ideges apát, a kinek lelki egyensúlyát rossz 
olvasmányok zavarták meg, három havi bör-
tönre ítélte. 

— A kárpáta l j i hegyvidék kul turál is 
emelése. A kultuszminister, a földmívelésügyi 
ministerrel karöltve, a harmonikus kormányzat 
szép példájaként jelentékeny mértékben fogja 
emelni a beregmegyei kárpátalji hegyvidék 
kulturális állapotát. Abból az elvből kiindulva, 
hogy a nép nyomorán annak anyagi segítésé-
vel nincs állandóan segítve és csak az esetben, ha 
értelmét is müvelik, hogy az adott segítséggel 
élni tudjon, lehet igaz eredményeket fölmu-
tatni : a kultuszminister elhatározta, hogy ott 
17 új állami iskolát nyit és a napokban mái-
ki is nevezte a tanítókat. Ezeket úgy válo-
gatta össze, hogy jelentős feladataiknak meg-
felelhessenek. Mert ott most nemcsak arra van 
szükség, hogy mint állami tanítók funkcziónál-
janak, hanem igazi kulturális munkát végezve, 
segítségére legyenek Darányi Ignácz föld-
müvelésügyi minister intenczióinak végrehajtá-
sában. 

— 50 éves taní tói jubi leum. Abonyban 
méltó módon ünnepelték Molnár Pál ev. ref. 
tanítót, a ki 1851 szeptember 29.-e óta mű-
ködik ott, mint tanító s a ki e derék magyar 
városban közbecsülésnek örvend. A jubilánst 
üdvözölték: az ev. ref. és a róm. kath. tanító-
testület, az izr. hitközség elöljárósága, a polg. 
iskolai és a czeglédi ev. ref. tanítótestület és 
a volt tanítványok nevében Temesközy Gerzson. 
Levélben és táviratban számosan üdvözölték 
az érdemes öreg tanítót, kinek tiszteletére a 
Casinóban délben lakomát tartottak. A lakomán 
megjelent Gulner Gyula belügyministeri állam-
titkár is, a ki elismerő szavakban köszöntötte 
föl „jubiláns barátját." „Becsülöm őt — mon-
dotta az államtitkár — mint általában becsülöm 
a tanítókat, kiknek nehéz munkája minden 
jobb érzésű ember becsülésére méltó." — Mol-
nár Pál kartársunknakmi is szerencse-kivána-
tainkat küldjük úgy szerkesztőségünk, mint ol-
vasóink: az egész magyar tanítóság nevében! 

— A Tanítók Házáért . A Pápa városában 
működő néptanítók czélul tűzték ki, hogy a 
Tanítók Házára 800-koronás alapítványt gyűj-
tenek és e végből néhány hangversenyt és 
gyennek-szinielőadást rendeznek. Első ilynemű 

hangversenyük folyó hó 26.-án lesz, melynek 
védnökéül Pápa városa kegyúrnőjét, gr. Ester-
házy Móricznét kérték föl. Ő excellencziája a 
védnökséget kegyes volt elfogadni és a hang-
versenyen való megjelenését megígérni. Nagy 
most a pápai tanítók öröme, mivel a nemesen 
érző főúri nő támogatásával szép czéljukat 
mielőbb elérhetőnek vélik. 

— Megjutalmazott taní tók. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület minden évben 
megjutalmazza azokat a tanítókat, tanítónőket 
és óvónőket, a kik a magyar nyelv tanításá-
ban érdemeket szereztek. Az egyesület köz-
gyűlésén az idén, Tliuróczy Vilmos cs. és kir. 
kamarás elnöklésével, a következő jutalmakat 
osztották ki: a budapesti Nemzeti Kaszinó 
120 koronás jutalomdíját Rendesi László szepes-
várm egyei granasztói állami elemi népiskolai 
tanító; Bende Imre nyitrai püspök 80 koronás 
jutalomdíját Sediba István zólyomvármegyei 
kisgarami tanító; a központ 50—50 koronás 
jutalomdíjait pedig: Sándor Lujza szepesvár-
megyei szomolnoki állami óvónő; Czinezik 
György nyitravármegyei nováki katholikus 
tanító; Fentzel Ilona trencsénvármegyei dub-
niczi állami tanítónő; Kevinszky József nógrád-
vármegyei nagy-sztráczini ev. tanító és Ters-
tyánszlcy Adolf barsvármegyei nagy-kereskényi 
tanító kapták. 

— A mosoni taní tótes tület f. hó 5.-én 
tartott értekezletén Garami Béla igazgató 
indítványára egyhangúlag bizalmat szavazott 
Péterfy Sándornak, Lakits Vendelnek és Ujváry 
Bélának. Az indokolásban, hangsúlyozván, hogy 
„a mosoni tanítók szivében ez a három kiváló 
férfiú mindig ébren tudta tartani a lelkese-
dést," a szeretet melegével emlékeznek meg 
Péterfy Sándor halhatatlan érdemeiről s hatá-
rozatilag kimondják, hogy „azon méltatlan 
támadásokkal szemben, melyekkel Péterfy 
Sándort, Lakits Vendelt és Ujváry Bélát, mint 
a magyar tanítók három első büszkeségét 
illetik, a mosoni állami tanítótestület nevezett 
három férfiút tiszteletéről biztosítja, működé-
süket bizalommal nézi, őket nagyra becsüli és 
kéri, hogy ne szűnjenek meg továbbra is a 
tanítóság jóakarói, gyámolítói lenni, töltsék be 
továbbra is azt a kört, a melyben eddig oly 
áldásosán működtek." 

— Fölhívás. A nagyszombatvidéki róm. 
kath. népnevelők egyesülete t. tanító-tagjaihoz. 
Szeretett Kartársak! Emlékezetetekben lesz, 
azt hiszem, Szuhay Lajos kartársunk, egyesü-
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leti főjegyzőnek a mult évi nagygyűlésünkön 
hozzánk intézett lelkes szózata, melyben az 
Eötvös-alap áldásos misszióját ecsetelve, föl-
hívott, hogy mindnyájan — kivétel nélkül — 
legyünk tagjai ezen, csak a mi érdekeinket 
szolgáló humánus intézménynek. Megéljeneztük 
az előadót, helyeseltük fölhívását, át is 
vettük az Eötvös-alap alapszabályzatát tartal-
mazó füzetkéket, de léptünk-e ezek után 
tényleg a cselekvés terére ? Sajna, úgy látszik, 
a már sokszor szemünkre vetett közöny 
ismét fölülkerekedett az akkor bennünk meg-
fogamzott jó elhatározáson: föl kell ezt 
tennem, mert a Néptanítók Lapja hasábjain 
hiába kerestem a belépő tagok neveit. Ébred-
jünk föl! A mulasztást tegyük jóvá, még nem 
késtünk el. „Egy mindnyájáért, s mindnyája 
egyért" legyen jelszavunk. Sokan vagyunk, 
sokat tehetünk, ha vállat vállhoz vetünk. 
Gyermekeink, ezen legdrágább kincsünk, érde-
kében áldozzuk ezt az egynehány fillért. 50 
kor. részesjegy, avagy 3 kor. évi tagsági díj 
jogosít az Eötvös-alap, illetőleg a Tanítók 
Háza jótéteményére. Félre minden mellék-
gondolattal, csak a szent czél lebegjen sze-
münk előtt. Nézzétek Péterfy Sándort, neki 
magának nincs gyermeke s mit tesz a tanítókért 
s gyermekeikért! Egyben a Tanítók Háza 
gyufájára" és a „Tanítók Háza szappanjára" 
is ismételten hívom föl figyelmeteket. Jöve-
delmez ez szépen házunknak. Nagyszombatban 
Pottornyay Károly jónevű kereskedésében kap-
játok. Egynehány nap múlva ismét nagygyűlést 
tartunk. Találkozzunk ekkor már mint az 
„Eötvös-alap" tagjai is. Adja Isten, hogy úgy 
iegyen! Kartársi szíves üdvözlettel: Heidler 
Károly, a nagyszombatvidéki róm. kath. nép-
nevelők egyesülete világi elnöke. 

— Rövid hirek. A minister elismerése. 
A vallás- és közoktatásügyi minister a csák-
tornyai tanítóképző-intézet igazgatói évi zár-
jelentésének tudomásul vétele alkalmából úgy 
az intézeti igazgatónak (Margitai Józsefnek), 
mint a tanári testületnek buzgó és sikeres 
munkásságukért elismerését fejezte ki. — 
Czigányok iskoláztatása. Dörnyei Ferencz, a 
báttaszéki elemi iskolák igazgatója, lelkes 
mozgalmat indított a czigánygyerekek iskoláz-
tctta-sa érdekében. Ha pártolásra érdemes esz-
méje testet ölt, úgy a község Király-úti iskolá-
jának egyik melléképületét tanteremmé alakítják 
át, a czigánygyerekeket fölruházzák, tansze-
rekkel látják el és a római katholikus kántor 
vezetése alatt, a ki különben okleveles tanító, 
egy elemi-, czigánygyerek - osztály fog léte-
sülni. — A komárommegyei ált. tanítótestület 
„Tanügyi Értesítő"-jének szerkesztését Tárnok 
Gyula vette át, a ki úgy az első kettős számot, 

valamint a most megjelent októberit nagy 
ügyességgel szerkesztette. Ha a komárom-
megyei tanítóság egyesülete föllendül, abban 
nagy része lesz e jól szerkesztett lapnak, mely 
egyesülésre buzdítja ottani kartársainkat. — 
Gyűlések. A csíkmegyei általános tanítóegyesület 
csíki köre f. évi október hó 19.-én d. e. 10 
órakor kezdődőleg Csík - Gyímes - Felsőlokon 
gyűlést tart. A szolnok-dobokavármegyei tanító-
egyesület folyó évi október 19.-én és 20.-án 
délelőtt 10 órától kezdődőleg Szamosujvárt 
tartja meg rendes közgyűlését. A szombathely-
egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület jános-
házai köre őszi gyűlését október 29.-én János-
házán tartja. A borsódmegyei ált. tanttóegye-
sület miskolczi járásköre őszi gyűlését f. évi 
október 23.-án d. e. fél 9 órakor Miskolczon 
az avasi közs. iskola (régi gimnázium) emeleti 
termében tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Schmidt Ferencz, Ponor (50 K. 
részesjegyének 1. részlete) 10 K ; Deák 
Ferencz (Büdöskút) 1 K.; parajdi műkedvelő 
testület adománya (bek. Kovács Mihály ig.-
tanító) 30 K. — 2. Eötvös-alapra: Kajdy 
Lajos, Hirip („a 40. számban megjelent szózat 
megértése és átérzése folytán belső szóra hall-
gatok s belépek, tanítóságom második eszten-
dejében, az Eötvös-alap évdíjas tagjai közé") 
3 K.; Kozár Mihály, Ipp (ugyancsak a 40. 
számban megjelent czikktől fölbuzdítva) 3 K. 
(tags. díj); Kozámé Fodor Piroska Ipp (tags. 
díj) 3 K. Ádadtuk Schmidt Albin pénztáros 
umak (VII. Wesselényi-u. 52. sz. 

— Halálozás. Király Antal nagymihályi 
áll. el. iskolai tanító életének 49., fáradhatatlan 
és buzgó tanítói működésének 28. évében folyó 
hó 10.-én hosszas szenvedés után jobblétre 
szenderült. — Ifj. Prúnyi Ottóné, szül. Kovács 
Etelka állami óvónő f. hó 10.-én, életének 30. 
évében Liptó-Hybbén váratlanul elhunyt. Áldás 
emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját!" 

Tartalom: A tankötelezettség kiterjesztése. György 
Aladár. — A tanítók szakképzettsége, k. h. —• Az 
iskolai mulasztási pénzbírság kezelése. Gramma 
Döme. — Tanítói szakvizsgálat és továbbképzés. 
I. Szentkereszty Tivadar. II. Borsody Béla. III. Bohus 
János. — A nevelés vallásos szelleme. Erdődi 
Ferencz. — Hivatalos rész. — Szt inóra ; Boldogság. 
Boldogtalanság. Minké Béla. —A gólya. Jesztrebémji 
Kálmán. — Irodalom. — Egyesületi élet. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A vasadi (Pestmegye) reform, kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: lakáson kívül 
az egyháztól 200 kor., a templomi ének vezetéséért 
50 kor. készpénz, államsegély 600 kor., temetési 
stóla körülbelül 50 kor. Kötelesség: a hat osztályú 
vegyes iskola vezetése, ismétlősök tanítása, kántori 
teendők s a lelkéíz akadályoztatása esetén a temp-
lomi szolgálat végzése. Oklevéllel fölszerelt pályázati 
kérvények októbor 15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Monor, I'estm.) küldendők. Az állás november 
elsején elfoglalandó. (1827—III—3) 

A hont-soinosi (Drienó) ág. hit. evang. tót anya-
nyelvű iskola részére kántortanító kerestetik. Fize-
tése, mely terményekből és készpénzből áll, 1000 kor. 
tészen. Az állás azonnal elfoglalandó. A folya-
modványok az alulirotthoz küldendők. Blaskovics 
Miliduch, lelkész. (1878—III-3) 

A beszterczebányai evang. anyaegyházhoz tartozó 
jakabfalvi evang. leányegyház rendes tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona 
legnagyobbrészt készpénzben és természetbeni lakás. 
Az állás legkésőbb f. évi november hó 1-én elfogla-
landó. Kellőleg fölszerelt folyamodványok f. évi 
október hó 2U-ig alulirotthoz küldendők. Sztehlo 
tierő, evang. lelkész, iskolaszéki elnök. Besztercze-
bányán (Zólyomvármegye). (1908—11 —2) 

A békéscsabai róm. kath. hitközséghez tartozó 
soprony-tanyal tanítói állomás előléptetés folytán 
megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
a hitközségtől 600 kor. Bibornok püspök úr alapít-
ványa után 150 kor. Néhai Hoványi-féle alapítvány-
ból 50 kor. Failletmény, melyből a tanterem is 
fűtendő 100 kor. Ismétlő-iskola tanításáért 40 kor 
írószerek, iskolafűtés és harangoztatás czívnén 50 kor 
Az iskolaépületben esinos két szobából álló lakás, 
konyha, kamara, pineze, istálló és 400 f _ l - ö l kert. 
Köteles vasár- és ünnepnapokon a- hiveket harmo-
niumon az énekben kisérni és nekik az evangéliumot 
felolvasni. Tannyelv : magyar, a tót nyelv ismerete 
szükséges. Pályázati határidő október 20. Az egy 
próbaévre választott tanító tartozik állását azonnal 
elfoglalni. Az iskolaszékre czímzett kérvények főtiszt. 
Nemeskey Andor, békéscsabai plébános úrhoz kül-
dendők. (1906-11—2) 

Pályázati hirdetés. A klemi majori gazdaságban 
Uodzás (Aradmegye) tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik ; évi fizetése: 360 (háromszázhatvan) korona 
készpénz, 15 hektoliter buza, 10 hektoliter rozs, 
8_ hektoliter árpa, 1000 (ezer) Q-öl tengeri-föld, 250 
[ j-öl veteményföld, egy darab tehéntartás, 2 drb 
üreg sertés nyári tartása, lakás, mely áll két szo-
bából, egy konyhából és egy éléskamrából, továbbá 
szabad tüzelés. A pályázó róm. kath. vallású legyen ; 
és a nyári szünidők alatt tartozik külső gazdasági 
teendőkben segédkezni; a miért külön jutalomban 
részesül. Pályázni óhajtók folyamodványaikat gróf 
Keglevich Gábor úr ő méltóságához nyújtsák be. 
Egres-Káta, u. p. Nagy-Káta. Mészáros Sándor, intéző. 

(1881—III -2) 
A turóczbellai áll. segélyezett közs. iskolánál 

egyik tanítói állás megüresedvén, arra október hó 
25-ig terjedő időben pályázat hirdettetik. Ezen állo-
mással járó jövedelem : 800 korona havi részletekben 
előre fizetve; egy nagy gyümölcsös kertnek fele; 
lakás : három szoba, konyha, éléskamra. Szolgára 60 
korona. Kötelessége: I—II. osztályt vezetni éi 
ismétlő-iskolát tanítani. Pályázhatnak tanítónők is, 
de a férfiak, kivált ág. evangélikusok előnyben 
részesülnek. Tannyelv : magyar-tót. Kérvények Necz-
pálra az alulirotthoz küldendők. Polereczky András, 
iskolaszéki elnök. (1919—II—U) 

Pályázatot hirdetek a kis-igmánüi községi osz-
tatlan népiskola tanítói állomására. Évi fizetés: tisztes-
séges lakás és kert ; 800 korona készpénz, havi 
részletekben pontosan fizetve; egy szoba fűtésére 
kőszén. Bármily vallásúak pályázhatnak. Református 
egyén az énektanításért és a nagyon csekély kántori 
teendőkért az egyháztól a stólán kívül évi 80 ko-
ronát és két darab szőlőföldet, illetőleg ezek haszon-
bére fejében négy évig évi 34 koronát kap. A 
kántorságra ajánlkozás, a képesség igazolásával a 
kérvényben világosan kiteendő. Fölszerelt folya-
modványok október 25-ig hozzám küldendők. Az 
állomás sürgősen elfoglalandó. Kis-Igmánd (Komárom-
megye), 1901 október 6. Iskolaszéki elnök. 

(1922—II—2) 
A sókuti (Zemplén) ágost. hitv. evang. vallású, 

tót-magyar ajkú iskolához kántortanító kerestetik. 
Javadalma : lakáson, kerten kívül készpénzben, föld-
ben, gabonában, fában, tandíjban 600 frton fölül 
van. Az állomás október végével elfoglalandó. A 
pályázati kérvények október 15-ig benyújtandók 
Sókutra, Kovácsi Gyula lelkészhez. (1883—íl—2) 

A nagylaki ág. hitv. ev. egyház megüresedett 
8-ik iskolához tanító kerestetik, kinek kötelessége 
I—Ill-ik elemi osztályt vezetni. Évi javadalma: 600 
(hatszáz) korona készpénzben ; 35 h.-liter buza; két 
öl kemény tűzifa; beiratkozási díj és stólák fejében 
80 korona. A magyar nyelven kívül a tót nyelv 
ismerete szükséges. Pályázatok 1901 október 20-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. Hrdlicska Károly, 
ev. lelkész. (1932—II—2) 

A képezdét jelesen végzett róm. kath. egyén 
nevelői s.-tanítói esetleg, tanítói állástkeres. Bezclaii. 
Hőger Ferencz. (1918 — III—2) 

Tolcsvai (Zemplén) ref. orgonista-tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: államsegélylyel 900 
korona, lakás. Kötelessége: négy vegyes osztály taní-
tása, templomban, temetéseknél, kántori teendők vég-
zése, énekkar-vezetés. Kérvények okt. 20-ig Gecse 
Lajos lelkészhez Tolcsvára küldendők. Állomás 
azonnal elfoglalandó. (1926—II—2) 

Óvóképzőt jelesen végzett római katholikus leány, 
óvónőnek, esetleg tanítónőnek ajánlkozik. Megkere-
sések „Jó siker" czímen Szatmárhegyre küldendők. 

(1929 -III—2) 
Csegöld fiókközségben megüresedett tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Határidő 1901 okt. 25. 
Javadalma: tisztességes lakás kerten .kívül, készpénz 
600 korona államsegély ; terményben br. Vécsey 
uradalmától 200 korona. A kérvények főt. Gáspárdy 
Rudolf espereshez Fehér-Gyarmatra (Szatmár) kül-
dendők. (1949—1-1) 

Kis-Keresnyén róm. kath. tót-magyar kántor-
tanítói állomás megüresedett. Jövedelme készpénz-
ben és gabonában 828 korona. Okleveles kántor-
tanítók és orgonálásban jártas tanítónők iskolaszékre 
czímzett kérvényei október hó 20-ig Kruppa Pál, 
esperes-tanfelügyelőhöz (Kis-Keresnye, u. p. Simony) 
intézendők. (1048—I—1) 

Csepel (Budapest mellett) a róm. kath. fiú-
iskolánál osztálytanítói állásra október 24-ére pályá-
zat hirdettetik; a tannyelv: magyar-német, az ismét-
lőt tanítani s a kántori teendőkben a kántortanító 
nellett segédkezni tartozik. Fizetése 660 kor., ismét-

lőért 60 kor., kántori segédkezésért 80 kor., lakbér 
fejében 120 kor. és 28 kor. fűtési átalány. Egy év 
múlva, ha kellő szorgalmat fejt ki, a korpótlekon 
kívül 100 kor. fizetési javítást kap. A megválasz-
totton kívül a pályázaton szinte megjelenő két leg-
jobb minősített: 10—10 korona útiköltséget kap. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Oklevél és egyéb 
működési bizonyítványokkal felszerelt folyamod-
ványok Zottner Sebő esperes-plebánoshoz intézendők. 

(1943 1 - 1 ) 



43. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Valcsai (Turóczm.) r. kath. kán tortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: kényelmes lakáson 
és gazdasági épületeken kívül 600 kor. törzsfizetés. 
Teendők: az iskolaszék által "reábízandó osztályok 
vezetése és az eddig szokásos kántori teendők tel-
jesítése. A temetéseknél netán elvállalt harangozás-
ért külön díjazás jár. A folyamodványok október 
30-ig az iskolaszékhez benyújtandók. (1950—I—1) 

Alsóbottfalui r: kath. kántortanítói állomásra f. 
évi 35. számban közölt jövedelemmel a pályázat 
megújíttatik és a határidő okt. 20-ra tétetik. 

(1947—1—1) 
Pályázat a ferencz-szál lási róm. kath. kántor-

tanítói állomásra. Javadalmazás: egy szoba, konyha 
és kamrából álló lakás, 2 öl puha tűzifa, szabad 
fűtés; a községtől 120 frt és 69 véka buza; állam-
segély 180 frt. Ezenkívül 400 Q-öl házikert. 
Pályázni kivánó képesített kántortanító urak folya-
modványukat folyó évi október hó 26-ig alulírotthoz 
küldjék be. Árpás Gyula, plébános. Kis-Zombor 
(Torontálvármegye). (1944—I—1) 

Sáriban (Pestm.) a kántortanítói állomás meg-
üresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
állomás jövedelme: 28 magyar hold szántó és rét 
egy tagban, melynek minden adóját a haszonélvező 
fizeti; a községtől földmunkaváltság fejében 280 kor. 
4 öl kemény tűzifa, 3 öl fűtő-szalma, 8 itcze vaj, 
50 font só; továbbá faggyú és félhíző fejében 10 
kor. 60 fill. Ostyasütésre 2 pozsonyi mérő tiszta 
buza; tanítási díj 6 pozsonyi mérő rozs és 24 kor. 
Körülbelül 500 fizető pár után szokásos párbér 1 
véka rozs és 50 fill. Stoláris jövedelem minden egy-
házi ténykedésért 50 fill., hirdetéstől 26 fill.; 
búcsúztató versenkint 20 fill., a melynek készítésé-
nél a felek kívánságához alkalmazkodni tartozik. 
Énekes szt-misétől 1 korona. Lakása 3 szoba, konyha, 
pincze, melléképületek és házikert. Ezen állomassal 
összekötött teher: Miután a kántor segédtartás alól 
fölmentetik, ennélfogva jövedelméből évenkint 400 
koronát tartozik a róm. kath. iskola pénztárába 
negyedévi részletekben befizetni. Kötelessége leend 
egy rábízandó osztályt vezetni, a tanköteleseket az 
énekre oktatni. A magyar és tót nyelvben jártas 
pályázók folyamodványaikat a sári róm. kath. iskola-
szék elnökére (posta: Dabas) czímezve, folyó hó 28-ig 
beküldeni s 30-án az ének- és zene-próbán szemé-
lyesen megjelenni tartoznak. (1952—I—1) 

Závadai (Nógrádmegye) ág. h. ev. kántortanító-
ság betöltendő. Jövedelem : lakás, kert és 640 kor., 
ez utóbbinak fele készpénzben. Tannyelv : tót. Határ-
idő : november 5. Závadán, posta Alsó-Sztregova. 
Algőver István, lelkész. (1957—III—1) 

Torontálvásárhelyi ev. reform, egyház pályá-
zatot hirdet orgonista-kántori állásra. Fizetés: 800 
korona, lakbér 200 korona, havi előleges részletek-
ben az egyház pénztárából, temetéseknél éneklésért 
egy korona, búcsúztatásért 4 korona. Az egyház 
híveinek száma 5221. Kötelessége: templomban 
orgonista-kántori szolgálat, halottak temetése, köz-
ségi iskolákban egyházi énekek tanítása, presbyteri 
gyűlések jegyzőkönyvének vezetése, canonicus órák-
ban istenitisztelet végzése. Pályázók kellően felszerelt 
kérvényeiket november 15-ig személyesen tartoznak 
benyújtani a lelkészi hivatalhoz, megjelenésűkkor a 
próbaéneklés és orgonázás azonnal megtartatik. 
Megjelenők útiköltségre 20 koronát kapnak. Meg-
választott a békésbánáti ev. ref. egyházmegye nyug-
díjintézetének kötelezett tagja, állását mielőbb 
tartozik elfoglalni. (1946-11—1) 

Gömör-baraczal róm. kath. kántortanítóságra 
október 24-ikére pályázatot hirdetek. Jövedelme: 
800 korona ebből államsegély 358 korona, gyönyörű 
lakás s hozzátartozó. P.: Füge. Ecsedy Tódor, plébános. 

(1953—1—1) 

Erdő-Tarosa (Nógrádmegye) róm. kath. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem: lakás 
(két szoba, konyha, kamra, istálló, kert); 5 kat. 
hold 250 [ :-öl szántóföld; 110 pár után fizetendő 
párbér (páronkint 1 véka rozs, 20 fillér); munka-
váltság 86 korona; minden tankötelestől 80 fillér, 
más vallásúaktól 1 korona 60 fillér; püspöki hiva-
taltól 12 korona 81 fillér; iskolafűtésre 48 korona 
az iskola pénztárából. Megjegyzendő, hogy az előd 
432 korona államsegélyben és korpótlékban részesült, 
mit az utód is, remélhetőleg meg fog kapni. A 
harangozás végzéseért minden külön kenyéren levő 
pártól kap fél véka rozsot, harangozások után 1 

j verstől 3 haranggal 32 fillér, 2 haranggal 20 fillér, — 
ha elfogadja. Kérvények az erdőtarcsai róm. kath. 
iskolaszékre czímezve, a nógrád-kállai plébánia-
hivatalhoz október hó 27-ig intézendők, mely napon 
délután a választás is megejtetik. Személyes meg-
jelenés kéretik a kántorpróba végett. (1958—I —1 > 

Tanítói (nevelői) állást keres okleveles tanító. 
Czím: Mihu János, Szkorey (Alsó-Porumbák). 

(1954—1—1) 
A dicső-szent-mártoni orthodox izraelita hit-

községben alakult magán Talinudthora egylet az 
1901/902. tanévre az imaírás és biblia tanítására 
egy nőtlen, okleveles, héberben jártas tanítót kere3 
havi 67 korona fizetéssel. A kik német nyelvben 

• privát oktatást adhatnak mellékjövedelemre számít-
hatnak. Vallásos tanítók küldjék be ajánlataikat 
azonnal kellően fölszerelve Weisz Izidor iskolaszéki 
jegyzőhöz Dicső-Szent-Márton. (1955—1 — 1) 

A chvojniczai róm. kath. népiskola tanítói 
állásra október 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 
202 korona, államsegély 598 korona, 8'A kat. hold 
legelő, természetbeni lakás és tűzifa. Pályázhatnak 
okleveles tanító és tanítónők. Folyamodványok 
alulírotthoz intézendők. Klein Antal, plébános, iskola-
széki elnök. Czach (Nyitram., u. p. Németpróna). 

(1956—1—1) 
Kántorságban jártas okleveles tanító állást keres, 

i Czím. „Tanító" Pta-Szárazbeö, u. p. Bessenyő, 
Hevesmegye. (1974—1—1) 

A kopcsányi ág. hitv. evang. leánygyülekezet 
j tót tannyelvű rendes tanítói (tanítónői) állomásra 

pályázatot hirdet. Jövedelem: lakás, 800 korona, 
(állami segélylyel), két öl fa, kis házikert. Pályáza-
tok az evang. lelkészi hivatalhoz Holicson (Nyitra-
megye) küldendők. (1975—1—1) 

Sarród fiókközség róm. kath. iskolájához oki. 
osztálytanító kerestetik. Fizetése: 380 kor., szép 
lakás, fűtés, tisztogatás és élelmezés a főtanítónál. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék Sarródon, 
Sopronm., u. p. Eszterháza. (1941—I—1) 

Göntérházán (Zalam.) lemondás folytán ürese-
désbe jött államilag segélyezett községi iskolánál a-
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A tanító 
javadalma: államsegély 502 korona, a községi pénz-
tárból 120 korona, tandíjból 100 korona, ismétlősök 
után a 1 korona, egy hold rét és szántó haszon-
élvezete, kertbér fejében 10 kor., fűtésre 40 kor. 
és lakás melléképületekkel. A választás Göntér-
házán, Zalam., 1901 október 20-án fog megtartatni. 
Okmányolt kérvények Forintos Titusz iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Dobronak (Zalamegye). 

(1920—1—1) 
A tatárszentgyörgy i (Pestm.) róm. kath. isko-

lához tanító kerestetik. Kötelessége : I—III. vegyes 
osztály tanítása. Fizetése : 600 korona államsegélyből, 
30U korona a községtől, melyben lakbér is foglal-
tatik. 100 korona korpótlék. Faiskoláért külön díjazás 
az ismétlő-iskola tanításával. Ki a kántorságban 
jártas előnyben részesül. Kérvények nov. l-ig főt. 
Halmay József, elnök úrhoz intézendők. 

(19S3-I— 1) 
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A h e v e s v e z e k é n y i községi iskola tanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalma: 800 korona 
készpénz, kényelmes lakás és kert. Szép mellék-
jövedelemre számíthat. Orgonálásban jártasok előny-
ben részesülnek. Folyamodványok Szalgliáry Ernő 
iskolaszéki elnökhöz küldendők október 25-is:. 

(1972 - 1 - 1 ) 
A magyar-va lkc i államilag segélyezett községi 

iskolánál elhalálozás folytán üresedésbe jött igazgató-
tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
állás következőképpen van javadalmazva : 1. 800, azaz 
nyolezszáz korona évi törzsfizetés és megfelelő ötöd-
éves korpótlék, melyből évi 291, azaz kétszáz-
kilenezvenegy korona és a korpótlék államsegély 
utján van biztosítva. 2. 8, azaz nyolez hosszú öl 
fenyő - tűzifa, melyből egy tantermet is fűttetni 
tartozik ; ezen tűzifa-illetmény a községi képviselő-
testület határozata alapján megváltás alatt áll. 0. Az 
iskola épületében 2 szoba, konyha és kamarából 
álló lakás, melyhez külön pincze, félpadlás, valamint 
az iskola udvarán levő gazdasági épületek használata 
is tartozik. 4. Az iskolai (első és hátsó) kert fele-
rész: nek használata, melyben a tanköteles gyermekek 
oktatása czéljából gy iimölcsfa-iskolát köteles tartani. 
5. A község burgonyaföldjeiből egy körülbelül 
200 Ql-ölnyi „nyil" haszonélvezete. 6. 10, azaz tíz 
borona évi.irodai átalány. Ezen állás folyó évi október 
hó 25-én a községi iskolaszék által megejtendő 
választás útján fog betöltetni. Felhívatnak tehát 
mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
a törvényben előirt minősítettségüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt pályázati kérésüket alulírott 
községi iskolaszékhez folyó évi október hó 24. nap-
jáig bezárólag annál inkább adják be, mert később 
érkező pályázatok figyelembe vétetni nem fognak. 
Magyar-Valkón (Kolozsvármegye, u. p. Nagy-Kalota), 
1901. évi október hó 4-ik napján. A községi iskola-
széktől. Nagy Ferencz, iskolaszéki elnök. 

(1935-1—1) 
A szerednyei anyaegyházhoz tartozó Hluboka 

(língm.) község rk. kántortanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 3 szoba, kamara és kony-
hából álló lakás, kerten kívül '/s teleknyi szántóföld, 
adóját a tanító fizeti. Különféle alapokból 336 kor., 
stóla 18 kor., 12 szekér fa a hivek által behordva 
24 kor., 8 köböl párbér 64 kor., államsegély 358 kor., 
összesen 800 kor. Tanítási nyelv tót és magyar. 
Kellően felszerelt folyamodványok főt. Benkő József 
esperes úrhoz Ungvárra küldendők. Pályázati határ-
idő október 25. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(1960-1—1) 
Betöltendő a györsz ige t l állami elemi iskolánál 

évi 1000 K. fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kórvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czímezve, legkésőbb 1901. évi október hó 
27-ig Győrvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott oly csa-
ládos tanítók, kiknek gyermekei a középiskolákba 
járnak, előnyben részesülnek. Győr, 1901 október 11. 
Kuliszeky Ernő, Győrvármegye kir. tanfelügyelője. 

(CD 'h—1 — 1) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei fe lsözubricai 

kántortanítói és a lsózubricai róm. kath. tanítói 
állomásra. Mindkét állomás fizetése államsegélylyel 
800—800 korona és lakás. Tannyelv : tót. A második 
állomásra pályázhatnak 96/97-ben képesített óvónők 
is. Kérvények okt. 20-áig küldendők Trsztenára a 
kerületi tanfelügyelőséghez. (1982—I—1) 

A Zentán létező polgári leányiskolánál ürese-
désben lévő, tanítási kötelezettséggel járó és 1600 
korona rendes évi fizetés és 400 korona lakbérrel 
i'gybekapcsolt igazgatói állásra nyilvános pályázat 
hirdettetik. A folyamodók tartoznak a népoktatás 
törvényben előírt minősítésüket igazoló pályázati 
kérvényüket folyó évi október hó 15. napjáig Zenta 
város polgármesteréhez benyújtani. Zentán, 1901 
szeptember 28. Dudás Lajos, polgármester. 

(1934-1 -1 ) 
A majláthi — Barsmegye — róm. kath. tót-

magyar tannyelvű népiskolához tanító kerestetik. 
Jövedelme: készpénzben 440 korona, szántóföld, rét, 
legelő, melyért, ha bérbeadja, legkevesebb 120 koro-
nát kap, a földnek teljes megmunkáltatása, vagy 
ennek fejében 160 korona, 20 köbméter bükkfa, 
házhoz szállítva, tisztességes lakás és kert. Pályáz -
hatnak tót-magyar nyelvet bíró tanítók, tanítónők 
és óvónők. Folyamodványok Szepessy József, fő -
esperes-plebános, Garam-Kürtös czím alatt küldendők-
Az iskolaszók megbízásából Bielek Károly, főtanítói 
iskolaszék jegyzője. (1981—1—1) 

Baracska (Bács) községi iskolánál két, a II. és 
III. tanítói állásra pályázat hirdettetik. A II. tanítói 
állás jövedelme : lakás melléképületekkel és kerttel, 
272 korona készpénz, 45 pozsonyi kétszer buza. 
4 öl lágyfa, 43i/IBOO hold szántóföld adóteherrel, 
állami korpótlék. Ezen állásra róm. kath. férfitanítők 
pályázhatnak. A megválasztott kötelessége: az 
iskolaszék által kijelölt osztályokat vezetni, a fiú-
ismetlősöket tanítani, a kántort akadályoztatása 
esetén díj nélkül helyettesíteni. A III. tanítói állás 
javadalma : lakás kerttel, 600 korona az iskola-
alapból, 100 korona állami kiegészítés, 3 öl lágyfa 
Ezen állásra róm. kath. okleveles tanítónők pályáz-
hatnak. A megválasztott kötelessége : az iskolaszék 
által reá bízott osztályokat vezetni, a leányismétlő-
söket tanítani és hetenkint 2 órán át a rendes tan-
órákon kívül az iskolaszék által kijelölt időben a 
leányokat női kézimunkára oktatni. Mindkét állás 
javadalma havonkinti előleges részletekben szolgál-
tatik ki, állami korpótlék. Ezen pályázati hirde-
téssel a „Néptanítók Lapja" 40. és 41. számában 
közzétett pályázat hatályon kívül helyeztetik. 
Kérvények az iskolaszék elnökségénél október 31-ig 
nyújtandók be. Az állások azonnal elfoglalandók. 
Az iskolaszék. (1962—II—1) 

Jászapáthl (Jász-Nagy-K un-Szol nokm.) nagy-
községközségiiskolaszéke róm. kath. elemi népiskolá-
jához 2 újonan szervezett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom : egyenkint évi 800 korona törzs-
fizetés és 100 korona lakás és kertilletmény-váltsá-
gáhan. Kötelesség: egy osztály önálló vezetése. Az 
állomás az értesítés vétele után azonnal elfogla-
landó. Kellően fölszerelt kérvények október hó 22-ig 
a községi iskolaszék elnökségéhez intézendők. Jász-
apáthi, 1901 szeptember hó 30-án. Horváth Lajos, 
iskolaszéki elnök. Tábory János, iskolaszéki jegyző. 

(1903—1—1) 
A nagyhörcsök-pusztai róm. kath. népiskolához 

tanítót keresek. Állásában nem véglegesíthető. Fize-
tése: készpénz 280 kor., 12 hl. buza, 12 hl. rozs, 
8 hl. árpa (megváltható 316 K 64 fillérrel) és naponta 
2 liter tej. 2-szobás lakás, konyha és kamrával, '/< 
hold kert. A kápolnai harmóniumon játszásért kap 
tüzelőt. Nőtelenek előnyben részesülnek. Köteles-
ségét díjlevele szabályozza. Mgs. gf. Zichy Pál 
Ferencz nevére irott és fölszerelt folyamodványok 
hozzám küldendők. Radnich, iskolaszéki elnök (Kálóz, 
Fehérm., u. pósta'helyben). (1965 -11—1) 

A torna-szentandrási kántortanítói állomásra a 
folyó évi 40. számban hirdetett pályázat október 
31.-ig meghosszabbittatik. Torna-Szentandrás. Glajk 
József, plébános. (1976—1—1) 
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A nyúlás i (Mesonyniegye) róm. katb. répiskolához 
osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. Évi fizetése 
800 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége a 
vegyes első osztályt tanítani- és a kántorságban 
segédkezni. Az állást tanév közben elhagyni uem 
szabad. Pályázat határideje november 3. A kérvények 
ft Maár József iskolaszék elnökéhez intézendők, 
Nyulas, u. p. Sásony. Pfnciszl János, iskolaszéki 
jegyző. _ (1966 — I 1) 

A mezö -kövesdiróm.kath. elemi népiskolánál egy 
önálló tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
900 korona készpénz; a gyermekek által fejenkint 
fizetendő mintegy 60 korona tandíj ; hatvan korona 
faátalány, melyből a tanterem is fűtendő; 100 korona 
lakpénz. Kötelessége: egy Jeányosztályt önállóan 
vezetni és a női kézimunkát tanítani. Kellően fel-
szerelt kérvények a m.-kövesdi róm. kath. iskola-
székhez czímezve, október 2'2.-éig adandók be. Koncz 
Lajos, iskolaszéki elnök. (1977—1 — 1) 

Az abauj-aszalói ref. leánytanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : buza, föld, pénz és '27 frt állam-
segélylyel 400 frt és lakás. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők, esetleg óvónők. Kérvények októ-
ber 25.-ig a lelkészi-hivatalhoz küldendők. 

(1973—1-1) 
Az igal i (Somogy) oszt.-tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetése államsegélylyel 800 korona, 
lakás, fűtés. Mellékjövetleiemre számíthat. Kántor-
ságban segédkezik. Kérvények Elnökségre küldendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. Gubiano Andor, k.-tanító. 

(1964—1—1) 
Újváron (Torontálmegye) a magyar-német tan-

nyelvű községi iskolánál újonan szervezett ILI., ÍV. 
osztályra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
800 korona készpénz, 10 korona irodaátalány, a 
kincstár által újonan ópített iskolában szabad 
lakás, házikert s 400 f 7 1 - ö l pótkert. Az állás választás 
után lehetőleg azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak 
tanítók és tanítónők is. Ha tanítónő lesz, úgy kézi-
munkát is tartozik tanítani. Pályázók oklevéllel fel-
szerelt kérvényeiket f. évi október hó 29.-ig alul-
írott községi iskolaszékhez küldjék. Kamp János, 
elnök. Trinkl Alajos, iskolaszéki jegyző. 

(.1961—II—1) 
Akaplonyi ref. kántortanitóságra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése: államsegélylyel 800 korona, egy 
szobából álló lakás. Kötelessége: hat vegyes osztály 
tanítása, kanonikus órákon, lelkész akadályoztatása 
esetében az isteni tisztelet végzése. Egy évi sikeres 
működés után állandósíttátik. Kérvények okt. 31-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. (1971—1—1) 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei v i t tanovai , 
l ieszeki II., a brezovicai és zábidói róm. kath. 
tanítói. Mindegyikük fizetése: állami segélylyel 800 
kor., lakás és tűzifa. A tannyelv: tót. Folyamod-
hatnak október 19-ig bezárólag a 96/97. tanévben 
képesítést nyert óvónők is. Kérvények Pironesák 
István ker. tanfelügyelőhez adandók be Trsztenára 
(ph. Árvám.). (1940-1-1) 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei 3zárnyai, 
harkabuszl és pekelniki róm. kath. II. tanítói 
állomásra. Mindegyikük fizetése államsegélylyel 800 
korona lakás s tűzifa. A tannyelv: tót. Folyamod-
hatnak okt. 20-áig az 1896/97. tanévben képesítést 
nyert óvónők is. Kérvények Pironesák István tan-
felügyelőhez adandók be Trsztenára (Árvám.). 

(1939—1 - 1) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei f .- l ipuiczai 

I., II., III. és a lsól ipniczai I., III., IV., V. róm. kath. 
tanítói állomásra, egyenkint 800 kefr. fizetéssel. A 
tannyelv: tót. Folyamodhatnak október hó 18-áig. 
1896/97-ben képesített óvónők is. Kérvények Piron-
esák István tanfelügyelőhez adandók be Trsztenára 
(Árvám.). ' (1938 I 1) 

A v á s z e l y i egyesült protestáns leányegyház 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés: 1. 
Tisztességes lakás, kerttel s mellékhelyiségekkel. 
2. Tizenkilencz és fél hold szántóföld. 3. Három 
hold rét. 4. Tizenhat darab marhára legeltetési jog. 
5. Négy öl hasított, kemény tűzifa, beszállítva s 
fölvágva. 6. Tizenkét pozsonyi mérő rozs. 7. Bor-
váltság 31 forint 64 krajezár. 8. Készpénz 20 forint. 
9. Tandíj fejenkint 40 krajezár (tanítványok száma 
2—5 közt váltakozik). 10 Szabályszerű stólák. 
11. Államsegély 105 forint. A birtokok után járó 
összes adót az egyházak fiz tik, a munkáltatás a 
tanító kötelessége. Pályázhatnak okleveles férfi-
tanítók, kik közül az evang. reform, vallásúak, a 
nemespécselyi ev. ref. lelkészi, az evangelikus vallá-
súak pi'dig az alsódörgicsei evang. lelkészi hivatalhoz 
nyújtsák be fölszerelt kérvényeiket. Pályázati határ-
idő : október 31. A megválasztott kötelessége a taní-
táson kívül az istenitiszteletek végzése, az egyház-
jegyzői teendők teljesítése. Az állás november 1-én 
elfoglalandó. Nagy Benő, ev. ref. lelk.;sz 

(1910-1-1) 
Zemplénuiegye véke i kath. kántortanító évi jöve-

delme : 800 korona és jó lakás Nyelv: magyar. 
November 1-én az állás elfoglalható. Utolsó pósta; 
Z.-Boly. Orgonajáték szükséges. (1933 1—1) 

Egy jó oklevellel bíró róm. kath. óvónő, óvónőnek 
vagy tanítónőnek ajánlkozik. Szives megkereséseket 
kér, Karner Ilona czímére Sárospatak. 

(19G9-I -1) 
Magyaréi (Maros-Tordam.) ev. ref. tanítói állo-

másra pályázat nyittatik. Fizetés: lakás, gazdasági 
épületek, kert használatával, hivatalos becslés szerint 
1075 korona 74 fillér. Kötelességek Protestáns Lapban 
jeleztettek. Folyamodhatni november másodikáig 
görgényi esperesi hivatalhoz, Gernyeszegre, pósta 
Sáromberke. Október 7. Lénárt, lelkész. 

(1963-1 -1 ) 
A begárosi (Torontálmegye) községi óvónői állás 

üresedésbe jővén, arra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 600 korona, 2 szoba, 1 konyhából álló lakás 
és 50 • - ö l kert haszonélvezete. Kérvények f. évi 
október 30-áig benyújtandók. Az óvoda-felügyelő-
bizottság elnöksége. (1978—II——1) 

Náprádfai (Zala) kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetek november 3-ára. Tisztán tanítói jövedelem : 
készpénz, föld, rét, legelő és szemes terményekben, 
6 öl fa és befuvarozása: 847 K 80 f. Tisztán kán-
tori : lélekpénz, stóla, 15 akó bor és gabonában 
456 K. A birtokot hajlandó az iskolaszék megváltani 
200 koronáért. Ezenkívül 6 hold legelőt bérbe adhat. 
Lakás természetben. Va^ut-állomás Gutorföld. Minden 
3-ib vasárnap Gutorföldön istenitisztelet; délután 
egyedül litániát végez. Dancs János, pákai s.-esperes-
plebános. (19S4—I—1) 

Az apatini polgári leányiskolánál nyugdíjaztatás 
folytán 1100 kor. fizetés, 200 kor. lakbér és 50 kor. 
kertilletménynyel egybekötött rendes tanítónői állás 
üresedett meg, melyre polgári iskolai képesítéssel 
bíró tanítónők pályázhatnak f. é. október 24-ig. Ezzel 
a „Néptanítók Lapja" 37., 38., 39. számaiban meg-
jelent erre vonatkozó pályázatunk érvényét vesz-
tette. Apatinban, 1901 évi október 11-én. Aman 
Bálint, iskolaszéki elnök. Schatfor Jakab, iskolaszéki 
jegyző. (1987 —II—1) 

Nagyfügeden (Hevesm.) a róm. kath. tanítói 
állás betöltendő. Fizetése : 1. A községtől 700 korona. 
2. Tűzifára 100 korona, melyből a tanterem is fűtendő. 
3. Államsegély 60 korona. Lakás, mely áll: 2 szoba, 
konyha, kamara, fásfélszer és 250 Q-öl kertből. 
Kötelessége : a mindennapiak I. II. vegyes-osztályát 
és az ismétlő fiukat tanítani. Okleveles tanítók kér-
vényei október 24.-ig Hulin István plébános, iskola-
széki elnökhöz küldendők. (1985—1 1) 



X X X I V . évfolyam 42. szám. Budapest , 1901 október 24. 

LAPJA. 
K I A D J A A V A L L A 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 K 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 illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősé géhez 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 vészét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

8ZERKESZTÓ9ÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAfíY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Késsiratoliat nem aclmilc vif»i«/a. 

Tanítói fizetések leszállításit. 
Országos panasz hangzik a felekezeti 

tanítók részéről, hogy mindenütt, a 
hol egy tanító nyugdíjaztatik, meghal 
vagy eltávozik, az amúgy is silányan 
dotált tanítói állás javadalmazását az 
iskolaföntartók önkényüleg lejebb szál-
lítják, megcsonkítják. Különösen elvesz-
nek belőle legelőször is 100 koronát 
azért, hogy ne kelljen az új tanítónak 
még külön korpótlékot fizetni, hanem 
ebből az elvett 100 'koronából fedezik 
azt. Másodszor elvesznek belőle 600 
koronát, rendesen a tandíjat, az okból, 
hogy mivel — sok lévén a tanköteles — 
föl kell állítani a másodtanítói állást, ne 
kelljen annak fizetését is kivetni, hanem 
a levont kántortanítói fizetésből fedezik 
azt, így könnyítenek magukon, csinál-
nak egy jó állásból két rosszat. 

Az egyházmegyei főhatóságok tudják 
ugyan ezt, hisz fölmegy a díjlevél meg-
erősítés végett, de hát azok csak jóvá-
hagyják. így rontják el a volt jó állá-
sokat országszerte. 

Az 1893. évi XXVI. törvényezikk 
10. §-a így szól: „A tanítói fizetések 
eddig megállapított és az iskolafön-
tartók által saját anyagi forrásaikból 
kiszolgáltatott mennyisége továbbra is 
csonkítatlanul kiszolgáltatandó, illetőleg 
államsegély igénybevétele czéljából le 
nem szállítható." 

Ez tehát csak államsegély igénybe-
vételénél szól, azt hiszem más ilyféle 
törvény nincs, mely a felekezeti tanítói 
állások fizetésének leszállítását meg-
tiltaná, mert ha volna, respektálnák is 
azt, és nem cselekednének ily helyte-
lenül, szívtelenül. 

Persze azért ember akad erre a java-
dalomra is, mert sokan vagyunk minden 
téren, de alig van ott néhány hónapig, 
már jajgat, szeretne menekülni, jobb 
állást keresni. így aztán nincs kedv, 
nincs ambiczió, nem is lehet lelkesedés, 
nem is taníthat fáradhatatlan buzga-
lommal. kitartással, mert nehéz ám 
éhes gyomorral buzgón tanítani, lel-
kesedni. 

Ismét csak a tanítók érdekeit me-
legen szivén viselő, atyai jóságú közok-
tatásügyi ministerünkhöz fordulunk, 
alázatosan kérve őt, kegyeskedjék egy 
rendeletben fölhívni az összes egyházi 
főhatóságokat, hogy a már egyszer 
megállapított, 1893-ban főszolgabíró 
által fölvett javadalmi jegyzőkönyv-
ben foglalt tanítói javadalmakat lejebb 
szállítani, megcsonkítani egy fillérrel 
sem engedjék s az eddig lejebb szállí-
tottakat azonnal állítsák helyre. Ezzel 
eleje lenne véve minden további lejebb 
szállításnak, s a hol mégis ellenkezőleg 
cselekednének, panasz esetén orvoslást 
találnánk. 
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Nagyon sürgős és égető e kérésünk, 
mert különben néhány év alatt, mivel 
az öreg kántortanítók tömegesen lépnek 
nyugdíjba, több jó állás rossz állássá 
lesz. 

Bízunk kegyes szivű ministerünkben, 
hogy ezen alázatos kérésünket meg-
hallgatja és nem fogja megengedni a 
tanítói állások javadalmának lejebb 
szállítását nyugdíjazás, elhalálozás és 
egyéb alkalomkor.* 

(Szegzárd.) Nagy Béla. 

Az iparostanoncz-iskolák bajai. 
E lapok hasábjain, egyik utóbbi számban, 

fenti czím alatt czikkely jelent meg, mely az 
iparostanoncz-iskolák mizériáival foglalkozván, 
panaszkodik a tanítás eredménytelensége fölött. 
Magam is, a ki már tíznél több esztendeje 
működöm a helybeli tanoncz-iskolában mint 
óraadó-tanító, sokat boszankodtam e miatt, 
majd elmélkedtem fölötte. De csak arra a 
konklúzióra jutottam, hogy itt a panaszkodás 
nem használ, hanem türelemmel s ernyedetlen 
kitartással párosult rezignáczióval kell bevárni 
azt az időpontot, a mikor az idő meg fogja 
érlelni a tanoncz-iskola intézményét is, hogy 
ne kényszerintézményt, de szükséges tago-
zatát lássák benne a népoktatás szervezetének. 
Ennek a gyümölcseit ugyan nem mi fogjuk 
szedni, hanem beérhetjük vele, ha boldogabb 
utódaink elismeréssel emlékeznek meg majd 
arról a munkáról, melyet mi, mint úttörők, az 
ügy szolgálatában végeztünk. 

S ezen nem is kell nagyon csodálkoznunk. 
A mi egész népoktatásügyünk sokkal fiatalabb 
még, semhogy — hogy úgy mondjam — ki-
forrhatta volna magát eddig, végig az egész 
vonalon. A 68.-Í törvény hol van végrehajtva 
egészében? Az elemi iskolák sincsenek szervezve 
s nem is eléggé népszerűek minden zugában 
az országnak; a polgári iskolák sincsenek 
mindenütt ott s annyi helyen, a hol törvény 
értelmében lenniök kellene; nem is szólva a 

* A tanítói fizetések leszállítását nemcsak az évi 
díjazás csökkenése, hanem a nyugdíjigény csonkítása 
szempontjából is mérlegelni kell. Kettős veszteséget 
szenved e miatt a tanító, még pedig önhibáján kívül, 
teljesen jogtalanul s törvénytelenül. Nemcsak, czikkíró 
említette 1893. évi XXVI. t.-cz.; de maga az alap-
törvény : az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. is tiltja a meg-
állapított tanítói fizetés leszállítását, midőn ez utóbbi 
t.-czikk 144. §-a világosan megszabja, hogy „a hol a 
tanítók jelenleg a 142-ik §-ban kitett összegeknél (t. i. 
a törvényes minimumnál) nagyobb fizetést húznak, ott 
annak élvezetében ezentúl is meghagyandók." Szerk. 

kisdedóvó-intézetekről, melyek fölállítása a 
menedékházakkal kapcsolatosan, az 1891.-Í 
törvény szellemében is pium desiderium még 
mindig. Pedig ezek mindennapi oktatásra 
valók s közczélt szolgálnak, melyeknek jelentő-
sége, közszüksége, általános fontossága felől 
az emberiség általában már meg van győződve. 

Hogy állhatnánk tehát különben az iparos-
tanoncz-iskolákat illetőleg, eme legmostohább, 
mondhatni legkevésbé szimpatikus szervével a 
népoktatásügy hatalmas épületének! 

Nagyon kevés idő mult el még azóta, hogy 
a vasárnapi iskolának nevezett iparismétlő-
iskolából megvedlett a mai alsófokú iparos-
tanoncz-iskola a maga modern keretében s 
fokozott igényeivel. 

Szó sincs róla, hogy ily aránylag még nagyon 
is rövid idő alatt képesek lehettünk volna az 
antagonizmust az iparosok részéről a rájuk 
nehezedő „nyűg" miatt legyűrni; a tanonczokat 
az iskola követelményeivel szemben éretteb-
bekké tenni s a mindezekből folyó többi 
nehézségeket s akadályokat eltávolítani, melyek 
legszebb terveinket halomra dönteni s nemes 
missziónk szolgálatában elkedvetleníteni alkal-
masak. Mert a mi iparosaink ez idő szerint 
még nincsenek azon a fokon, hogy sajnál-
kozással, bánatosan, sokszor boszankodva ne 
tekintsenek vissza arra az időre, a mikor csak 
vasárnap d. u. s a téli időben valamelyik hét-
köznapon kellett tanonczaikat 1—1 órára s 
hozzá nem valami pontosan az iskolába kiil-
deniök s ez alatt őket műhelyeikben nélkülöz-
niük ; s a mi iparunknak a szinvonala az alkot-
mányos éra beállta óta sem emelkedhetett 
még annyira, hogy sokkal különb elem álljon 
a tanoncz-iskolában rendelkezésünkre, mint a 
minőt tanítottunk az elavult régi vasárnapi 
iskola egyes osztályaiban. 

Igaza van a czikkiró úrnak, hogy az iparos-
tanoncz-iskolában bizony sok a baj. Aláírom én 
azokat mind, de sőt hosszú éveken át szerzett 
tapasztalataimból kifolyólag megtoldhatom még 
egy egész csomóval. 

A czikkben fölhozott nehézségeket mind le 
lehet győzni; azok a tanítónak következetes 
munkálkodása folytán elenyésznek egyenkint. 
De vannak itt bajok, melyek a legjobb akaratot 
is megtörik s lehetetlenné teszik a legambiczió-
zusabb törekvéseket is azért, mert részint a 
min. rendeletből folynak, részint az iskolán 
kívüli állapotokban gyökereznek s melyekben 
a tanító vagy éppen nem, vagy csak legrit-
kább esetekben tud győzedelmeskedni. 

Első sorban legnagyobb baj az, hogy a min. 
szab. rendelet tantervi részében kitűzött követel-
ményeknek alig lehet eleget tenni. Különösen 
pedig azért nem, mert a III. fej. 15. pont-
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jában fölállított ama rendelkezésnek, hogy 
iparostanonczoknak csakis olyanok vehetők föl, 
kik a népiskolai mindennapi tanfolyamot, értsd: 
6 osztályt, vagy legalább is négyet elvégeztek 
legyen, a gyakorlati élet nagyon is ellent-
mond. Nem hogy a tanonczoknak jórésze a 
mindennapi elemi iskolát nem végezte el, de 
jelentékeny százaléka a tanulóknak analfabéta. 
Ennek következtében nemcsak hogy szinvonala 
sülyed a tanoncz-iskolának, mert a nagyon is 
vegyes elemek folytán egyöntetű s tanterv-
követelte haladás nem lehet a heti 4 órára 
terjedő, úgyis rövid időközben, mely a reáliákra 
az egyes osztályokban esik, hanem szükségessé 
válik az előkészítő-osztálynak a szervezése, 
mely csak koloncz és fölösleges teher az ipar-
iskola nyakán, mely nélkül ellehetnénk, ha az 
ipartörvény szellemében a tanonczok szerződ-
tetése körül szigorúbban eljárnánk. 

Másik szervi baj, a mi a tanonczoktatás ered-
ményességét szintén bénítja, az a rendszer-
telenség, mely a tanonczok szegődtetése tekin-
tetében tapasztalható. Nincs oly hónapja a 
tanévnek, melynek folyamán, a különféle osz-
tályokban új tanulók ne jelentkeznének. A 
mindennapi iskolában is hátrányos az, ha nem 
egyszerre történik a beiratkozás, hol pedig, foly-
tonos lévén a tanítás, könnyebben pótolható 
az elmulasztott tananyag: hogyne lenne zavaró 
a tanoncz-iskolában, a hol hetenkint csak 
háromszor jönnek össze 2—2 órára s a tanító-
nak nem áll rendelkezésére az az idő, melyet 
ott felhasználhat s melynek következtében a 
később jött tanuló a többiekkel legtöbbször 
haladni nem tudván, mint tétlenkedő, unalmában 
a tanításra csak zavarólag hat. 

Es miért ne lehetne azt az utasítást az 
ipartestületnek kiadni, hogy szerződéseket csak 
a nagy szünidő folyamán köthessenek? Ez a 
követelés az iparszabadságot legkevésbbé se 
fogja érinteni. így legalább a tanév befejezté-
vel bizonyítványnyal a kezében fog beszegődni 
mesteréhez az inas s az ipariskolába is a tanév 
elején beiratkozván, a tanító munkájának egy-
öntetűsége folytonos újabb és újabb jelent-
kezésekkel zavartatni nem fog. Majd el fog 
esni ezzel magától az az abúzus is, mely sok-
szor elkedvetleníti a tanítót, hogy a szerződéses 
idő lejártával, a tanév befejezése előtt, esetleg 
legjobb tanítványainak kell az osztálybizonyít-
ványt kiállítania s kénytelen a záróvizsgálat 
alkalmával őket nélkülözni, a mikor pedig 
egész évi munkálkodásáról elöljáróságának s 
az iparosoknak minél fényésebben beszámolni 
szeretne. Ha ellenben a fölvétel tanév elején 
történik, a fölszabadítás is csak tanév végén, 
tehát a záróvizsgálat után eshetik meg. 

A legnagyobb baj azonban az, hogy a min. 

rendelet a tanonczokkal szemben nagyon is 
humánus. Értem a fölszabadítás körüli eljárást. 
A fő az ipartörvény szerint csak az, hogy 
tanonczideje alatt iskolába járjon az inas s az 
alatt ne sokat mulaszszon. Az, hogy ott hogyan 
viselkedik s hogy tanul, az már mellékes. 
Megbukhatik, de a fölszabadításban ez nem 
akadályozza. Pedig akkor, a mikor az inas 
megbukik, nem egy esetben maga az oka, 
mert konok lustaságot, nemtörődömséget tanú-
sítván, 2—3 éven keresztül sokszor vérig kí-
nozta tanítóját, kinek ezalatt végtelenül keserű 
órákat szerzett. Vájjon kárára volna-e az az 
egész iskolai intézménynek, ha a tanítónak 
ezzel egy hatalmas fegyvert adnának kezébe 
a tanonczczal szemben abban, hogy fölszabadí-
tása esetében, ha rossz viselete, vagy határ-
talan könnyelműsége és lustasága folytán arra 
rászolgált, a bizonyítványt tőle megtagadja s 
őt ezzel a fölszabadításban megakadályozza. 
Ezzel egyrészt elégtételt nyújtanának a tanító-
nak a szenvedett méltatlanságokért, hisz 
egyéb fegyelmezési eszköz úgyse áll rendel-
kezésére, másrészt intő példát statuálnának 
ezzel a többi tanoncznak s gazdának egyaránt, 
kik azon bizonyára okulnának is. 

Fölhozhatnám hátrányaként a tanoncziskolai 
oktatásnak azt is, hogy a rajztól eltekintve 
majd mindenütt a késő esti órákban folyik a 
tanítás, miről különben czikkíró is megemlé-
kezik. De hagyjuk ezt a kérdést, mert meg-
változtatnunk úgy se áll hatalmunkban; leg-
alább ez idő szerint nem, a mikor az intéz-
ményt az iparosokkal meg akarván kedveltetni, 
tartózkodnunk kell a kihívásnak látszó intéz-
kedésektől. Mivel ez a reform a gazdák leg-
nagyobb ellenzésével találkoznék. Igaz, hogyha 
nappal folynék az oktatás, eredményesebb volna 
s ránk, tanítókra, kényelmesebb is, de ha 
tekintetbe veszszük, hogy a sütőknél s a vas-
kereskedésekben alkalmazott tanonczokon kívül 
a többiek elég éberséget tanúsítanak, az ügy 
népszerűsítése s az eddig elért siker koczkáz-
tatása érdekében erre az egynéhány tanonczra 
való tekintetből ne bolygassuk a dolgot, mert 
valljuk be őszintén: az esti idő a gazdákra 
határozottan a legmegfelelőbb. 

Nézetem szerint az itt fölhozottak volnának 
a tanonczoktatás nehézségeinek igazi okai. 

Szó sincs róla, hogy a czikkíró által föl-
hozott többi körülmények is javára volnának 
a tanonczok oktatásának. De ezeknek az el-
enyésztetése igazán már csak tőlünk függ. 

Ha a tanító a következetes szigort kellő 
tapintattal alkalmazza, nincs az iskolában rend-
őrre szükség, sem a tanítás alatt, sem a tan-
termen kívül. Nálunk a tanoncz-iskola fölállí-
tása óta talán 10-szer sem volt ilyen asszisz-
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tencziára szükségünk s akkor is csak az utczán, 
sötétségben. Kezdetben fegyelmetlenkedtek 
ugyan, de utóbb annyira megjavultak, hogy 
ebben a tekintetben most igazán nincs panaszra 
okunk. Meglehet, hogy jámborabb anyaggal 
rendelkezünk, mint egyebütt; de ezt a való-
ságot konstatálnom kell. 

S hogy azután az inasok föl legyenek 
szerelve a szükséges s egyforma tanszerekkel 
is, azon is segíthetni. Mi pl. Csáktornyán 
az összes tanulókat látjuk el ezekkel a tan-
szerekkel. Minden inas kap itt az év elején, 
az év végén leendő visszaszolgáltatás ellenében, 
irkákat, olvasókönyvet, rajzszereket, rajztáblát; 
csak papirost s írószereket kell magának 
beszereznie. S ezt födözzük az államsegély 
10%-jéből, melyet a rendelet értelmében erre 
a czélra föl is kell használni s födözzük az 
inasoktól, a fölszabadítás alkalmával kiállított 
bizonyítványokért befolyni szokott díjak egy 
részéből. Persze ez a beszerzés fokozatosan 
történhetett csak és nem egyszerre; de máris 
rendelkezésünkre áll egy akkora állomány, 
mely több évre lesz elegendő s melyet csak 
részletenkint kell évről-évre pótolnunk annak 
arányában, hogy egyik-másik tárgy vagy el-
kopik vagy elkallódik. 

Ezt az eljárást ajánlhatnám Kiss úrnak is. 
Azt azonban ne koczkáztassa meg, hogy tan-
díjat szedessen a tanonczoktól, mert ezzel 
egyszerre agyonütné a tanonczoktatás ügyét. 
Népszerűtlen s igazságtalan ez a tanulás ál-
talános kötelező volta mellett a mindennapi 
iskolánál is, kétszeresen az volna, ha a nép-
oktatás ezen ágánál alkalmaznék. 

S ettől óvakodjunk. Ellenkezőleg, mindent 
el kell követnünk, hogy a tanonczoktatás intéz-
ményét az iparosokkal és kereskedőkkel meg-
kedveltessük, előttük azt népszerűvé tegyük, 
mert munkásai vagyunk egy derék ügynek, 
melynek kihatása lesz az ipar fejlesztésére, 
annak jövőjére is. Ha békés lábon állunk a 
gazdákkal, nehézségeink csökkenni fognak: a 
gazda szívesen fogja küldeni inasát iskolába s 
meg fogja engedni, hogy otthon, szabad ide-
jében, a tanoncz-iskola dolgaival is foglalkoz-
hassék. A tanoncz is más szemmel fogja majd 
nézni a tanítót, ha otthon gáncsolni folyton 
nem hallja; nem lesz velünk szemben kímélet-
len; rakonczátlanságával keserűséget nem okoz 
s fáradságunkat is minden tekintetben több 
siker koronázza. 

S hogy ez nem jámbor óhaj, bizonyítja a 
czikkíró is, állíthatom én is, ki a legnagyobb 
megelégedéssel látom, hogy munkálkodásunk 
mégsem vész kárba egészen. Intelligensebb 
lesz a tanuló; határozottan értelmesebb; meg-
szokja a rendet levetkőzve faragatlanságát s 

durvaságát, ildomosabb lesz; ízlése nemesbül 
s a mi a fő — legfőkép nemzetiségi vidéken — 
hazafiságot is szí magába az iparos-tanuló. 

A mit az elemi iskola elmulasztott, pótol-
hatja a lelkiismeretes s hazafias tanoncz-iskolai 
tanító, kinek meg van adva az alkalma, hogy 
az idegen ajkú tanonczot magyar szóra szoktassa. 
S hogy komoly munka mellett, lelkesedéssel 
el lehet azt érni, tanúságot tesz erről a csák-
tornyai tanoncz-iskola is, mely nemzetiségi 
vidéken magyar tannyelvű végig s már elő-
készítő osztályában is hatalmasan magyarosítja 
nemcsak a vidékről bejött magyarul nem tudó 
muraközi tanonczokat, de évről-évre egy csomó 
olyan inast is, — kereskedőt, iparost, egyaránt, — 
kik a szomszéd Horvátországból ide szegődnek 
s az iskolába beiratkoznak, természetesen a 
nélkül, hogy egy szót is tudnának magyarul, 
de mire fölszabadulnak, legnagyobbrészt mái-
egészen jól beszélik hazánk nyelvét. 

Ha ebben az irányban is országszerte dol-
gozunk s szép eredményt elérünk: feledtetjük 
az iparoktatás bajait és lelkesedéssel dolgozunk 
tovább abban a jóleső tudatban, hogy nincsen 
rózsa tövis nélkül s hogy ezzel a munkával az 
emberiségnek s a Hazának szolgálatot teszünk. 

(CsáktornyaJ Zrínyi Károly. 

Tanítói szakvizsgálat és tovább-
képzés. 

Kedvelt lapunk 38. számában Margitai József 
képezdei igazgató úr a „Tanítói szakvizsgálat" 
czímű czikkében a tanítóképesítés reformját 
óhajtja és azt javasolja, hogy a szaklapok és 

I tanítóegyesületek a tanítói állás színvonalának 
és a tanítói oklevél értékének emelése czéljából 
kérjék a ministertől a külön tanítói szakvizs-
gálat életbeléptetését a tanképesítő vizsgálaton 
fölül, — a mit ő csak tanítói alapvizsgálatnak 
nevez, — mert szerinte a külön szakvizsgálatra 
nagy szükség van, ez imponálna a társadalom-
nak és a fent említett czélokat nagyban elő-
mozdítaná. 

A tanítóság mostani anyagi és szellemi ellá-
tásához képest ez a javaslat igen ideális, éppen 
azért gyakorlati szempontból keresztülvihetetlen. 

Anyagi szempontból azért, mert 14 évi 
hosszú tanulás, (4 elemi, 4 gimnáziumi, 4 ké-
pezdei osztály és 2 vagy 3 évi készülés a 
szakvizsgálatra) 14 vizsgálat letétele, melyek 
közül legnehezebb lenne az utolsó, tenné csak 
képessé a tanítót arra, hogy 400 frt jövede-
lemhez juthasson. Vegyük itt azt is figyelembe, 
hogy az a sokat küzdött-nélkülözött szegény 

I tanító, kivált ha falura jut, igyekszik családot 
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alapítani, ott kántoroskodik, vezet egy népes 
6 osztályú iskolát, továbbá gazdálkodik, szóval: 
annyira elfoglalják az élet gondjai, hogy tőle 
azt kívánni, hogy még egy nehéz szakvizsgálat 
letevésére is készüljön, lehetetlen. Ez a tanító 
megkínzása lenne és a mellett nem is vezetne 
a kívánt eredményhez, mert a 400 frt fizetés 
az ilyen óriási küzdelemmel megszerzett tanítói 
oklevél értékét nem emelné. 

Hiszen tudjak, hogy minden állás értékét 
a megfelelő szellemi képzettség és az állást 
megillető anyagi javadalmazás határozza meg. 
Egyik kellék a másik nélkül nem ér semmit. 
Tehet a tanító akárhány képesítő vizsgálatot, 
míg 300—400 forint a fizetési minimuma, 
addig nem lesz állásának tekintélye, nem lesz 
oklevelének értéke. Minden állásnál a szellemi 
munkának és anyagi ellátásnak összhangzatban 
kell lennie. Bizony ha egy egyetemi tanárnak 
€00 forint lenne a fizetése, senki se vágyna 
azzá lenni! 

Megjegyzem, hogy eme szempont kifejtése 
nem panasz akart lenni, hanem csak állás-
pontom anyagi oldalának a megvilágítása, mert 
hiszen hogy a tanítók helyzete mostani minis-
terünk vezetése alatt sokat javult, szives kész-
séggel elismerem. 

Másodszor, szellemi szempontból azért ideális 
és keresztülvihetetlen a javaslat, mert a tanító-
képzőbe való felvételnél nem tartják be a kellő 
szabályzatot. Sok képzetlen, kellő gimnáziumi 
osztályokat nem végzett, szükséges alapművelt-
séggel nem bíró növendéket is vesznek föl, a kik 
azután, minthogy a szükséges képességeket el-
sajátítani nem tudják, a még nehezebb szakvizs-
gálatot letenni még kevésbbé lennének képesek. 

A tanítói állás színvonalát tehát — illetve 
az oklevél értékét — az anyagi és szellemi 
kívánalmak összhangzatba hozatalával emeljük. 

A felvételi szabályzat pontos betartása -és 
•a jelenlegi képesítés mellett legyen a fize-
tési minimum 600 forint, (ez egy okleveles 
embernek egyszersmind létminimuma is) öt 
izben a rendes korpótlék és természetbeni lakás 
vagv megfelelő lakbér. A terményfizetés igen 
rontja a tanító tekintélyét; kapja tehát a tanító 
havi fizetését egyenesen az adóhivataltól. Ez 
a jobb fizetés megengedné azt is, hogy a tanító 
egy-egy napilap, szaklap, egy-egy jó könyv 
olvasása által és ha a kormány a félárú vasúti 
jegyet megadná, a nagy szünidőben egy-egy 
tanulmányi utazás által továbbképezné önmagát. 

A továbbképző-tanfolyamok megtartása is 
sok akadályba ütközik, mert a tanítót elvonja 
a nyári gazdálkodástól, a kántori teendőktől 
és a szünidei üdüléstől; mert tekintetbe kell 
venni, hogy a továbbképző-tanfolyamra főleg 
falusi tanítóknak van szükségük, a kik a közmű-

velődési forrásoktól és mozgalmaktól el vannak 
zárva. (Csakhogy nem minden tanító gazdálkodik, 
magasabb műveltségre és nagyobb szaktudásra 
azonban a legtöbbnek szüksége van. Szerk.) 

En tehát ezek után jelenleg a külön tanítói 
szakvizsgálatot a tanítói oklevél értékének 
emelésére nézve sem czélravezetőnek, sem 
keresztülvihetőnek nem tartom. A mostani 
viszonyok mellett a szakképzés pontos keresztül-
vitele után elegendő a tanképesítő vizsgálat. 
Hiszen ezt is nehezen tudja letenni az a — 
hogy úgy mondjam — selejtes perczent, a mely 
a tanítói pályát „mentsvár"-nak tekinti, amelyet 
a felvételi szabályok be nem tartásával a kép-
zőbe felvesznek. Ez az első hiba, a mire a 
tanítóképzés mezején rá akartam mutatni. Ezt 
meg kell szüntetni. 

A másik hiba az, hogy napjainkban a tanítási 
gyakorlatokra kevés súlyt fektetnek, pedig a 
negyedik éven a szakképzés góczpontját ennek 
kellene alkotnia. Magamról veszek példát. En 
a sárospataki tanítóképzőben a negyed-éven 
tanítottam összesen 10 félórát, tehát csak egy-
egy félórát tanítottam minden tantárgyból. A 
harmad-éven csak 4 félórát tanítottam és fél-
évenkint 3—3 napot hoszpitáltam. Mindez a 
tanítási ügyességek elsajátítására édeskevés. 
Természetesen a gyakorlati élet pótolta a 
többit. 

Igyekezni kell a képző-intézeteknek több 
gyakorlat által oda képesíteniök az ifjút, hogy 
2—4 évi kísérletezés nélkül jusson a tanítási 
fogások elsajátításához és a biztos tanítási 
eredményhez. 

A harmadik hiba az, hogy a tanítóképzők 
nem oltják a tanítójelöltek léikébe az önképzés 
iránti törekvést, minek következtében a tanító-
ság 90 százaléka napjainkban tökéletesen meg-
feledkezik az önképzésről és nagy perczentje 
a falukon a műveletlen nép között elparlagia-
sodik, a mit bizony — beismerem — igen 
elősegít a tanító nyomasztó anyagi helyzete is. 
Segíteni kell a tanító anyagi helyzetén, mindjárt 
többet munkálhat önképzésén is, de első sorban 
a képzőben kell beléjök nevelni az önképzés 
iránti törekvést és a haladás utáni vágyat. 

(Miskólcz.) Köszeyhy István. 

II. 
Tőlünk — néptanítóktól — azt kívánja a 

társadalom, hogy a 6-éves gyermeket a nép-
iskolában hat év alatt „emberré" neveljük, 
azaz adjuk meg neki mindazt, mire az életben 
szüksége van, hogy képes legyen a maga lábán 
megállani, s az élet viszontagságaival szembe-
szállani. Ha mitőlünk ily munka, és munkánk-
nak ily eredménye kívántatik hat év alatt, nem 
jogosan kivánhatjuk-e mi is a gimnáziumi és 
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tanítóképző-intézeti tanároktól, hogy a tanítói 
pályára készülő növendékeket nyolcz év alatt 
hivatásuknak megfelelő egész emberekké, vagyis 
„tanítókká" képezzék? Nem volna-e vissza-
tetsző dolog, ha a tanítóképző-intézeti tanárok 
az intézetből kikerülő tanítókat e szavakkal 
bocsátanák útnak: „Menjetek el és képezzétek 
tovább magatokat, mert ti még nem vagytok 
teljesen kiképezve a tanítói pályára, és jöjjetek 
vissza két év elteltével, majd akkor megvizs-
gálunk benneteket, hogy mennyire haladtatok?" 

Ha érzi azt a tanítóképző-intézeti tanári kar, 
hogy az iskolájából kikerülő tanítók még nem 
képesek teljesen megfelelni a tanítói hivatalnak, 
akkor ne a további önképzéstől várja a teljes 
kiképeztetést, hanem keresse az okokat, miért 
nem felelnek meg kiképzett növendékei a tanítói 
pályának, és iparkodjék azokat megszüntetni. 

Szerény véleményem szerint az önképzéstől 
nagyon ritka esetben lehet eredményt vámi, 
mert a tanítóképzőből kikerülő tanítók leg-
nagyobb része, ha álláshoz jut, félreteszi tan-
könyveit, s megfeledkezik azok olvasgatásáról, 
és két év múlva sokkal kevesebbet tud az 
elméleti dolgokról, mint midőn elhagyta az 
intézetet. (Hiszen épp ez a baj! Seerlc.) Hanem 
igenis gyarapodik a gyakorlati dolgokban, ha 
a tanítóképző-intézet a helyes irányt megadta. 
Es éppen ez az, a mire a tanítóképzőből kike-
rülő fiatal tanítónak szüksége van: a gyakorlat. 
De ezt a gyakorlatot ne .magára hagyatva 
szerezze meg a tanító, a midőn különféle, eset-
leg ferde irányban haladhat, hanem szerezze 
meg a tanítóképzőben. Azért tanítóképző-inté-
zeteinkben annyi időt kellene szentelni a növen-
dékek gyakorlati, mint elméleti oktatására. 
Azonban — sajnos dolog — vannak még most 
is felekezeti tanítóképző-intézeteink között 
olyanok, melyekben gyakorló-iskola a tanító-
növendékek számára nincsen. Természetes dolog, 
hogy az ily helyeken végzett tanítók a gya-
korlati tanításban kevés jártassággal birnak; 
de nem birnak kellő gyakorlattal azok sem, 
a kik gyakorló-iskolával kapcsolatban levő 
tanítóképzőben végezték tanulmányaikat, mert 
ott is sokkal több időt fordítanak az elmélet, 
mint a gyakorlat számára. 

Ez az oka annak, hogy a tanítóképzőből 
kikerülő fiatal tanítónak önképzésre van szük-
sége, ámde a biztos eredményt ettől soh'se 
várjuk, hanem várhatjuk akkor, ha nem lesz 
olyan tanítóképző-intézetünk, mely gyakorló-
iskolával kapcsolatban ne volna és ha tanító-
képző-intézeteinkben olyan súlyt fektetnek a 
gyakorlati tanításokra, mint az elméleti okta-
tásra; s ekkor nem lesz szükség a tanítói szakvizs-
gálatra, mert olyan kezdő-tanítóink lesznek, kik 
bármely iskolában bátran megállják helyüket. 

Korántsem mondom azonban ezzel azt, hogy 
a tanítónak önképzésre vagy továbbképzésre 
szüksége nincsen, mert nemcsak a jó pap, 
de a jó tanító is holtig tanul vagy tanulnia 
kell, csak azt mondom, hogy a tanítóképző-
intézet teljesen kiképezett tanítókat küldjön ki 
az apostolkodásra és ne kívánjon tőlük a 
későbbi időben szakvizsgálatot, mert ezzel csak 
csak saját gyengeségét árulná el. 

(Ete) Székely Géza. 

„Elérkezett a cselekvés órája!" 
Hiszem, hogy minden önérzetes, magyar 

tanító arczára szégyenpírt hozott Ujváry Béla 
szerkesztő úrnak az Eötvös-alapról szokott 
ügyszeretetével megírt czikke. Hiszem, hogy 
minden komoly gondolkozású tanító szivének 
legmélyebb redőihöz eljutott ez a kesergő 
szózat. 

Az Eötvös-alap ügye nem javul! 
Nem javul azért, mert maguk a tanítók,, 

kiknek érdekét viseli, nem akarják megszív-
lelni az ügyet. Az Isten tudja miért ?! Az 
Eötvös-alap szükséges volta és jelentősége 
nem képezheti vita tárgyát. Tudja, érzi azt 
minden magyar tanító, hogy hány szerencsétlen 
özvegynek enyhíti szomorú sorsát, hogy hány 
elhunyt tanító fiának szeméből törli ki az 
árvaság keserű könyüjét, hány törekvő ifjút 
gyámolít! És ime mégis! 29-éves fönnállá-
sának és nemes tevékenységének daczára nem 
tudott még annyira se a tanítók szivéhez 
jutni, hogy 28 ezer magyar tanítónak legalább 
felerészét tagjául nyerje. 

Ezen szomorú ténynél nem kell az okokat 
sokáig keresni. Igen világosan megtaláljuk azt 
a tanítók boszantó közönyösségében, érthetetlen 
indolencziájában. A keserves tapasztalat az, 
hogy Magyarország 28 ezer tanítója közül 
nem akad legalább 14 ezer oly tanító, a ki 
jövedelméből havonkint 30 fülért félretenne 
még egy olyan szent, mindnyájunkat közösen 
érdeklő czélra is, mint a milyet az Eötvös-alap 
tűzött ki föladatául. 

Ez a tapasztalat több a nevetségesnél. Az 
ember szivét keserűséggel tölti el ennek a, 
maradhatatlan állapotnak szemlélése, a lélekből 
elkeseredetten tör ki a fájdalomnak nagy 
kérdőjele: hogy a magyar tanítóság mikor fog 
már ama józan belátásra ébredni, hogy az 
Eötvös-alap föl nem karolása valóságos bünr 
mélynek szégyene minden önérzetes magyar 
tanítónak rosszul eshetik. 

Az Eötvös-alap 29-éves múltja sok jellemző 
dologra tanított meg minket. 

Péterfy Sándor, az Eötvös-alap lángbuzgalmu 
megteremtője, 8 —10 évvel az intézmény 
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megszületése után fájdalommal konstatálta 
azon szomorú tényt, hogy a kezdetben oly 
nagy lelkesedéssel fölkarolt Eötvös-alap ügye 
pang. Nemes szózatai, kötetekre menő lelkes 
hívó szavai, kiáltó szavak voltak a pusztába. 
Evek hosszú sora mult el azóta, s az alap érde-
kében fölszólaló későbbi indítványok, javas-
latok, véleménynyilvánítások, szehbnél-szebb 
megszívlelendő ezikkek mind-mind hatást 
tévesztettek. A 29-éves mult fölszinre vetett 
sok olyan kartársat, a kiket külön-külön föl 
kell keresni, hogy a saját érdekükben egy 
kicsit áldozzanak, mozogjanak és a kiknek egy 
része csak akkor hajlandó az alap tagjául 
beiratkozni, ha fia stipendiumra tarthat szá-
mot, továbbá, mivel szentül hiszem, hogy nem 
lehet oly tanító, a ki be ne ösmerné, nemes 
tettekkel bebizonyítva ne látná az Eötvös-alap 
nélkülözhetetlen működésének fontosságát és 
végül különösen, mivel erős a meggyőződésem, 
hogy mikor a tanítóság az Eötvös-alapot nem 
méltányolja eléggé: szükséges, hogy végre már 
a legszélső és egyúttal a legbiztosabb esz-
közhöz forduljunk. 

„Elérkezett a cselekvés órája!" mondja a 
mi szerkesztőnk. 

Igen, itt van a cselekvés órája, de meg kell 
határoznunk a cselekvés módját is. Ez pedig 
más nem lehet, a tanítók nagy részének 
iszonyú közönyét — a 29 év eléggé meg-
mutatta nekünk — másképen megtömi nem 
lehet, mint a tanítók önkényes kötelezettségét 
bizonyos kényszerűséghez kötni. Mondom, ön-
kényes kötelezettség, mert nem is lehet elkép-
zelni oly tanítót, a ki oly nagyon csekély 
összeg lefizetésének megtagadásával ez alól 
kivonná magát. Az összes népoktatási intéze-
tékben a 10 hónapból álló szorgalmi időben 
minden tanító, illetve tanítónő a hónapok elején, 
midőn fizetést kap, tegyen 30—30 fillért az 
Eötvös-alap perselyébe, mely az iskolai igazgató, 
illetőleg iskola-gondnok felügyélete alatt állván, 
ez utóbbiak az összeadott pénzt az iskolai év 
végén küldjék be az Eötvös-alapnak. Ha a 
kényszerűség figyelmeztető táblaként inteni 
fogja a tanítókat önérdekű kötelességükre, a 
leghatározottabban tagadom, hogy fog akadni 
önérzetes magyar tanító, a ki egy mindnyá-
junk érdekét szivén viselő szent czélra havon-
kint 30 fillért vonakodnék áldozni. 

így aztán hiszem,, hogy az eddiginél sokkal 
gyorsabb tempóban fog növekedni az Eötvös-
alap tagjainak száma és rövid idő alatt be 
fog teljesedni az Eötvös-alap minden barát-
jának azon hő vágya, hogy az Eötvös-alap 
„anyja" lesz az egész magyar tanítóságnak. 

Az Eötvös-alapnak föl kell — s föl is fog 
virágozni. 

Magyai-ország lelkes tanítói, szívleljük meg az 
Eötvös-alap ügyét; ne zárkózzunk el a saját 
ügyünktől, a saját boldogulásunktól, mossuk 
le azt a szégyenfoltot, melyet a sok évi közöny 
nyomott rá a magyar tanítóság nevére! 

Kötelezzük magunkat mindnyájan a havon-
binti 30 fillér lefizetésére. 

Magyar tanítók! — az Eötvös-alap ügye a 
ti ügyetek. Ez az ügy, ez a ti boldogulástok 
a ti kezetekbe van letéve. Határozzatok a ti, 
a feleségeitek és gyermekeitek boldogulása 
fölött! De minél hamarább. 

Mert már igazán itt van a cselekvés órája! 
(Sátoralja- Ujhely.) Knopfler Sándor. 

A társalgás iránti hajlani 
fejlesztése. 

A tanításnál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a körülményt, hogy az emberi 
lélek természetében rejlik a társalgás iránti 
hajlam, melyet a lélek művelésénél, mint olyan 
tényezőt kell tekintetbe venni, mely a lélek 
működésére indítólag hat. A társalgásnak a 
lélekre vonatkozó ezen indító hatását nemcsak 
a magyar nyelvtan, hanem minden egyes tan-
tárgy tanításánál czélszerű fölhasználni, a mi a 
legkönnyebben akként történik, ha a tanítás 
folyamán olyan feladatra hívjuk fel tanít-
ványainkat, hogy azok kérdéseket intézzenek 
egymáshoz azon dolgot illetőleg, melyet nekik 
megjelöltünk, beleszővén e dolgot akként a 
tanításba, hogy a tanulónak, a kinek az illető 
dolgot illetőleg kérdeznie kell, kérdését taní-
tásunk hatása alatt, tehát az a közben szer-
zett ismeretek alapján kell megalkotnia. 

Hogy az ily lelki irányítás mellett föltett 
kérdések alakjukra nézve helyesek, tartalmukra 
nézve teljesek, előadásukra nézve értelmesek 
lesznek, arról a tanító meg fog győződni 
minden alkalommal, valahányszor a föntebb 
említett lelki irányítást helyesen végezte. A 
tanulók szóban levő kérdései gazdagítani fog-
ják a tanító tanításbeli tapasztalatait s esetről-
esetre új meg új lélektani képet alkothat a 
tanítás egyes mozzanatairól. 

Ha a helyes kérdezésre irányuló ezen dis-
pozícziót tanítványainkban fejleszteni akarjuk, 
a tanítás menetét akként kell irányítanunk' 
hogy a tanulók a tanítás tartama alatt közre-
működőleg legyenek mintegy segítségünkre 
abban, hogy őket tanításunk által önállóan 
gondolkodni, a tanítás anyagát tevő ismeretek 
megszerzéseért búvárkodni, észleleteiket értelmi 
fejlődésük javára értékesíteni megtanítsuk. 

Ha tanításunk a helyes módszer útjain halad, 
akkor annak sikerét a tanulók közreműködő 
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tevékenységükkel fogják biztosítani. A lélek-
tani alapokon nyugvó tanításnak egyik legszebb 
s mondhatjuk legnagyobb eredménye abban 
rejlik, hogy általa a tanulókban megérlelődik 
az az erkölcsi belátás, mely vezetőjük lehet az 
életben. Ezt az erkölcsi belátást veszszük 
alapul, a mikor tanítványainkat akként vezetjük, 
hogy a társalgás iránti hajlamuk fejlesztése 
által gyökeret verjen lelkükben az a meggyő-
ződés, hogy az embereket egymáshoz fele-
baráti, hazafias tehát erkölcsi érdekek kötik, s 
nem hamis czélok, melyek a lélek útját meg-
tévesztik. 

A mikor tehát tanítványainkban a társalgás 
iránti hajlamot fejlesztjük, a mikor lelkük tar-
talmát megnyilatkoztatjuk, arra az erkölcsi 
meggyőződésre segítjük, mely az ember méltó-
ságának legjobban megfelel s az emberi élet 
értékét a legszebben kifejezi. 

Ha a társalgás iránti hajlam fejlesztésénél 
ezt az erkölcsi meggyőződést czélul tűzzük ki 
s ennek a meggyőződésnek tantételeit a nép-
iskolai tananyagból kiválasztjuk, tervet alkot-
tunk a társalgás iránti hajlam fejlesztéséhez s 
ennek kapcsán az erkölcsi meggyőződésnek a 
lélekbe való véséséhez. Az a tanulmány, melyet 
e terv elkészítésével végzünk, biztosítékul fog 
szolgálni arra nézve, hogy ez a terv a taní-
tásba szőve testet öltsön. Az a tanító, a ki 
ezt a tervet, mondjuk szórakozásból, szabad 
idejében elkészítette, megédesíti ezzel munkáját, 
örömmel teljessé teszi azt. Tanítványainak is 
valódi örömet szerez e terv megvalósításával, 
mert azok a tanulók, kiket ilyen tervvel át-
szőtt módszer szerint tanítanak, élénk érdek-
lődéssel fognak figyelni a tanításra s meglesz 
bennök az a törekvés is, hogy önmagukat 
fegyelmezzék. Azt hiszem, hogy a tanítók a 
büntetések alkalmazásából származó minden-
nemű kellemetlenséget akkor és az által fog-
ják elkerülni, ha sikerült nekik a tanítás 
által elérniök azt, hogy tanítványaik maguk 
tudják önmagukat fegyelmezni. Mert ezt a 
népiskolai tanítás végső czéljául is ki lehetne 
tűzni s mert ehhez a társalgás iránti hajlam 
fejlesztése czélravezető eszköznek kínálkozik, 
érdemes munkát végez minden tanító, ki az 
általam ajánlt tervet elkészíti s azt czélja 
szerint értékesíti, különös tekintettel lévén arra, 
hogy a társalgás iránti hajlam fejL.::;tése 
által tanítványaiban felébreszsze azokat a lelki 
erőket, a melyek egybehangzó működésében 
megnyilatkozik az emberi öntudat, az a forrás, 
melyből lelki vidámságot, részvételt, mások 
iránti tiszteletet, kötelességtudást meríthetnek 
tanítványaink talizmánul az élet számára. 

(Nagy-Tapólcsány.) Zsoldos Károly. 

= A népoktatás veszedelme. Ily czím 
alatt írja a „Magyar Székesfőváros" cz. lap a 
következő épületes dolgokat: „A tavaszszal 
köztudomás szerint hamis jelszóval fölfegyver-
kezve irtó háborút indítottak a városházán a 
főváros népoktatása ellen. Abban a nagy ta-
karékossági hajszában, a melyet a jóléti bizott-
ság támasztott, Budapest óriási administráczió-
jában nem találtak más áldozatot, mint a kul-
túrát. A tanügyi osztály volt vezetője beadta 
a derekát s megtette a javaslatot a népiskolá-
ban a szaktanítás behozására. A közgyűlésnek 
nem tetszett nagyon ez a kultúra ellen intézett 
támadás, de nem volt elég bátorsága, hogy 
megmondja, hogy nem engedi meg a kultúra 
tönkretevését csak azért, hogy a jóléti bizott-
ság leplezhesse működésének csúfos kudarczát. 
Tehát egy esztendőre ideiglenesen adott hajlé-
kot az iskolákban a szerencsétlen szaktanítás-
nak. Az ügyosztályt vezető tanácsos a hatá-
rozat meghozatala után más osztályba vonult 
s a határozat végrehajtását a közoktatási 
ügyekben járatlan és tapasztalatlan utódjára 
hagyta. Ezzel teljes lett a káosz. Az uj tanácsos-
nak a fölebbezésekből és interpellácziókból 
ismeretes választásokat kellett végrehajtania, s 
még megmaradt idejét lefoglalta a vállalkozók-
nak a hivatali tekintélyre rendőri assziszten-
cziával való kioktatása. Nem érdektelen, hogy 
a közgyűlésen az ügyosztály vezetője a szak-
tanítás ellen szavazott. Jogosan föltételezhettük 
tehát, hogy ha nem is változtatja meg a köz-
gyűlés határozatát, a végrehajtásban fog gon-
doskodni arról, hogy minél kisebb pusztítást 
vigyen végbe népoktatásunkban, az általa is 
károsnak minősített szaktanítás. Nem úgy tör-
tént. Az igazgatók előterjesztéseikben hiába 
magyarázták meg, hogy iskolájukban a szak-
tanítást meghonosítani nem lehet, mert ele-
gendő munkaerő sincsen, az ügyosztály kérlel-
hetetlen szigorral, a kultúra és népoktatásunk 
érdekeinek teljes figyelmenkívül hagyásával 
akarta a határozatot végrehajtani így történt 
meg, liogy egyik-másik iskolában a szegény_ 
elemi iskolás gyerek, a ki álig tudja még egy 
tanítónak a magyarázatát is követni, most 
kilencz-tíz, sőt tizenegy tanítót is kapott. Erre 
ugyan a szaktanítás legelkeseredettebb hívei 
sem gondoltak. Meg vagyunk győződve, ha a 
közgyűlés látta volna, hogy milyen az ő hatá-
rozata a végrehajtásban, megdöbbenve utasí-
totta volna vissza a javaslatot, s még a jóléti 
bizottság is más takarót keresett volna a 
kudarcz leplezésére. Immár októberben vagyunk 
s az iskolák jórészében még ma sincsen rend, 
még ma sem végezhetik rendszeresen a tanítást. 
Ez az eredménye, hogy hozzá nem értő. barbár 
kezekkél törtek be az iskola szentélyébe." 
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A kis babáról. 
Adta kicsi virágszála, 
Iczi-piczi tulipánja, 
El-elnézem, be megnézem, 
Félek is, hogy megigézem. 

Magasságos égből estél? 
Vagy mint harmat, úgy születtél ? 
Rózsabokor kész a hitre: 
Rajta ringtál eddig is te. 

Rajta ringtál, ott ragyogtál, 
Üszidőbe tavaszt hoztál 
S a mi olykor sajdult nékem, 
Eltemetted bele szépen. 

Már ezután arra várok, 
<" tszszel nyílnak a virágok, 
Csupán csak te télen-nyáron 
Én harmatos tulipánom. 

Azt se tudom, mihez kezdjek, 
Hová lépjek, merre menjek ? 
Mi a földön avar maradt, 
Virág az a lábam alatt. 

Sírnom kell vagy mosolyogni ? 
Ej, bajos eligazodni, 
Egyik szemem sír, más nevet 
S mindakettő egyet jelent. 

. . . Adta csöppnyi teremtése, 
Nem vagy harmat, virág mégse, 
Hanem egy rám szakadt álom, 
Az én édes boldogságom. 

(VargyasJ Tarcsafalvi Albert. 

Pataky Inna. 
A győri állami tanítónőképző-intézetet súlyos 

csapás érte igazgatónőjének hirtelen halálával. 
Az életerős fát a sors vihara egyszerre dön-
tötte ki. Viruló egészség után súlyos betegsége 
hirtelen ölte meg őt a budapesti vöröskereszt-
kórházban, hol bajától akart szabadulni, de 
életét hagyta ott. 

Pályájának delelőjén volt még. Vimló arcza 
nem árulta el, hogy majdnem három évtizedes 
munkásságot fejtett ki a nőnevelés különböző 
mezején. 

Alig került ki a tanítóképző falai közül, 
mint egészen fiatal leánynak magán tanintézete 
volt Nagybányán, melyet 8 éven át nagy buzgó-
sággal vezetett. Ez volt számára az első 
életiskola. Itt szerezte azokat a gazdag gya-
korlati ismereteket, melyeket később a mód-
szertani előadásainál oly gyümölcsözően érté-

kesített. Itt ismerte meg a gyakorlati életből 
az elemi iskolai leányok életét, értelmi és 
érzelmi világukat, valamint azt a családi ne-
velést, melylyel az iskolának minden fokon 
számolnia kell. Végre az ezen időre eső önálló 
működése, a teljes felelősség tudata, melylyel 
egy intézet vezetése jár, bizonyára nagy mér-
tékben hozzájárultak szilárd jellemének kiala-
pozásához. *!. 

Innen meghívást kapott az ungvári pap-
árvaleányok intézetének igazgatóságához, de 
itt már nem voltak kielégítve vágyai. Tovább 
akart tanulni, hogy a polgári iskolai oklevelet 
megszerezhesse. Állását a velejáró sokoldalú 
teendők miatt elhagyta és elfogadta a sokkal 
szerényebb szászvárosi elemi tanítónői állást, 
hol kettős munkát végzett: tanított és tanult. 
Jó példát adván evvel is minden törekvő fiatal 
tanítónőnek arra, hogy a kisvárosi vagy falusi 
iskola félreeső elzártsága is — melytől sokan 
annyira félnek — milyen szépen^értékesíthető. 

Uj oklevele alapján gyorsan emelkedett. 
Ugyancsak Szászvárosban az állami felső leány-
iskola rendes tanítónője lett, hol 6 évet töltött 
s honnan egyszerre a győri tanítónőképző 
élére került. Ez volt szép munkásságának 
még szebb jutalma. Hat év leforgása alatt az 
elemi iskola szűk köréből egy jóhírü szak-
iskola igazgatóságába kerülni nem mindennapi 
dolog. Hogy ily nagy ugrás után is meny-
nyire megállotta rögtön a helyét, azt a követ-
kező 10 évnek minden tekintetben fényes 
eredménye mutatta meg. 

A győri tanítónőképző, mely úgy tanul-
mányi, mint fegyelmi tekintetben az első e 
nemű intézetek közé tartozott, jóhirnevét 
megtartotta ezután is. Pataky Irma első sorban 
az intézet ügyének élt. 

Intézeti működésében volt a legnagyobb. Azt 
a helyet, a hova a legmagasabb bizalom he-
lyezte, méltóan töltötte be. Mint a madár a 
fészkét teljes erejéből védi és ápolja, úgy szol-
gálta ő lelkének egész erejével, idejének minden 
perczével, szivének teljes melegével és tudásá-
nak összes kincseivel az intézet összes érdekeit. 

Azt a legnagyobb óhajtását, hogy az intézet 
épülete kellő kibővítést nyerjen és hogy evvel 
kapcsolatosan a még szükséges fölszerelés 
hiányai pótoltassanak, gyakori és buzgó törek-
vései ellenére sem érhette meg; de a mit az 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 3 . SZÁM. 

intézet belső életének ápolására, fejlesztésére 
módjában volt tenni, abban szép sikert ért el. 

A kartársak békés együttmunkálkodását, a 
kölcsönös együttérzést mindig féltve ápolta és 
egyesek boldogításában találta boldogságát. 

A növendékek tartottak ugyan szigorától, 
de érezték szeretetének melegét, ismerték 
szivének jóságát és élvezték gazdag jótétemé-
nyeit is. Egyik volt tanítványa így emlékezik 
meg róla: „Nekünk, kik a szülei liázat oda-
hagytuk, új otthont teremtett. Letörlé könye-
inket, vigasztalt, ha valami fájt. Örömünk-
ben, bánatunkban velünk érzett. Olyan volt 
köztünk, mint egy szent, minden szavából 
áldás fakadt, s a hol megjelent, oda békét, 
vidámságot hozott. Mindenkihez volt egy nyájas 
szava. Szeretettel s jóakarattal figyelmeztetett, 
ha tévedtünk, s olyan önzetlenül, fáradhat-
lanul munkálkodott jövőnkön, boldogságunkon, 
hogy a legjobb édesanya sem gondoskodhatott 
volna jobban egyetlen gyermekéről." 

Kedves otthona volt neki az intézet, pedig 
sok dolga volt benne. Vagy tán ezért szerette 
annyira. Mindent oly kedvteléssel s oly szigorú 
lelkiismeretességgel végzett, hogy e tekintet-
ben majdnem fölülmulhatatlan volt. Azt tar-
totta, hogy az intézeti élet vezetése az ő első 
és legfőbb kötelessége, melyen kívül csak 
annyit szabad tennie, a mennyi időt és erőt 
az intézet érdekeinek sérelme nélkül másra is 
fordíthat. De az intézet minden ügyének elin-
tézését magának tartotta fönn. Mindenkinek 
adott fölmentést a munka alól, csak önmagá-
nak nem. így dolgozott ő reggeltől estélig 
szakadatlanul egész önfeláldozással még az 
utolsó heteiben is, a mikor pedig már nagy 
mértékben kínozhatta őt halálos betegsége. 

Munkásságán kívül páratlan lelkiismeretes-
sége volt az, mely előtt minden ismerőse a 
legnagyobb tisztelettel hajolt meg. A mit el-
vállalt vagy megigért, azt megtette; minden 
fontosabb dolgát előkészítette, mérlegelte és 
kivitelén teljes odaadással csüggött. Minden 
munkájáért felelősséget vállalt. A látszatra 
nem dolgozott, álúton nem járt, a fölszines-
ségtől irtózott. 

Még egy kiválóan jellemző tulajdonságát 
kell megemlítenem, mely minden cselekvésében 
megnyilatkozott: a szerénység. Kerülte a föl-
tünőt, nem adott a nagy hangra, félt a hű-
hótól, nem volt barátja a csillogásnak, üldözte 
a nagyzást. 

így erősítette ő meg életével, példájával 
azt, a mit növendékeinek a vallás-erkölcsös 
magaviselet mellett folyton lelkükre kötött: a 
szerény és lelkiismeretes munkásságot. E fő 
tulajdonságai emelték őt arra a szép állásra, 
melyen annyi dicsőséget aratott. Ezen eré-

nyeivel állott ő növendékei előtt oly nemes 
példa gyanánt, hogy a puszta emlékének föl-
idézése még halála után is nagyobb nevelő-
eszköz lesz, mint száz intésnek ezer szava. 

Egyesület/i működésében is több fényes pont 
van. Az intézeti működésen kívül ez volt az 
a tér, hol szívesen mozgott, hol örömét találta. 
Sokat fáradozott a Mária Dorothea-Egyesület 
győrvidéki körének megalapítása és fölvirágoz-
tatása körül. Mint e kör elnöke, minden évben 
kigondolt valamit az egyesület tőkéjének gya-
rapítására és a tagok kellemes szórakozására. 
A győrvidéki tanítóegyesületnek, a tanítóképző 
tanárok egyesületének ülésem gyakran vett 
tevékeny részt. Győrött az összes jótékony 
egyesületeknek munkájából állandóan kivette 
a maga részét. 

Irodalmi működésére fordított legkevesebb 
időt. Irta a következő gyakorlati dolgozatokat: 
„Az ismétlő-iskola és a nőnevelés," „A tanító-
képző-intézeti fölvételi vizsgálatokról," „Még 
néhány szó az igazgató-tanácsról," „Leányaink 
a pályaválasztás küszöbén." 

Nem volt tehát működése nagy területeket 
felölelő vagy nagy időkre szóló, de állását 
oly példásan töltötte be, hogy halála nagy 
veszteség nemcsak övéire és intézetére, hanem 
az egész magyar nőnevelésre. 

ii. i : 

A persely. 
Együtt ült a társaság a község olvasó-

körének egyszerűen, de megfelelően beren-
dezett tágas helyiségében. Mert ide szoktak 
eljárni a falubeli ifjak és férfiak elütni a téli 
unalmas, hosszú estéket. 

Hova is mennének ugyan máshová ? 
Lenne helyök igaz, a korcsmában, a hol a 

korcsmáros ugyancsak szívesen látja, sőt hívo-
gatja is, kecsegteti is, aztán meg nemcsak szép 
szóval tartja, de ad ő szívesen rendelkezésre 
ízes pálinkát, avagy aranysárga — ha ugy-
tetszik vérpiros szinű bort — ha kell még 
hitelbe is. 

Milyen kecsegtető, milyen szives a korcsma 
háza, de a falunak iíja, örege kerüli. 

Ha már ezen egy nyilvános helyet kerülik, 
ugyan hova gyűljenek össze, ha nem akarnak 
a „tyúkokkal lefeküdni!" 

Hova menjenek? 
Mennek a község olvasó-körébe, melyet 

ezelőtt pár évvel a község agilis tanítója al-
kotott. 

Igaz, hogy szálka is ezért az alkotásáért a 
korcsmáros szemében, mert azóta, mióta az 
olvasó-kör megalakult, hangtalan az" ő korcs-
mája, a mely pedig annakelőtte ugyancsak 
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zajos volt a lépre ment és fogva tartott falu 
legényeitől. 

Szegény Zsiga — a falu prímása — is 
érzi ezt, mert hiába gunnyaszt a korcsma 
szegletében, nincs ki az asztalra üssön s ren-
delje a „Piros bort az üvegbe." Bizony rossz 
csillagok járnak a „Rikkancs" fogadóra. De 
hát hiába! Minden megváltozik a Nap alatt. 
Es e változásnak nem tudott ellent állani a 
falu népe sem, a mióta az a mindent fölfor-
gatni akaró, hebe-hurgya tanító betette a 
lábát a falu határán. Azóta a falu népe olvas, 
dalol, okosan vitatkozik nem a korcsmában, 
nem zajosan, de a község olvasó-körének helyi-
ségében illendően. o _ 

Most is ott ülnek; az énekpróba lejárt, a 
„Hvmnust" meg a „Szózatot" próbálták < el, 
illő hogy jól menjenek az énekszámok. Köze-
ledik márczius 15.-e. 

Az énekpróba után olvasni ültek le. 
Jó könyvek, jó lapok állanak rendelkezé-

sökre. 
A mint így csendesen olvasgatnak, egyszer 

csak szót kér a szólásra András gazda, ki 
koránál, becsületességénél, no meg vagyoni 
helyzeténél fogva is a falu tekintélye. 

Ugyan kérem tanító úr legyen szíves meg-
magyarázni, mi légyen az a „Tanítók Háza," mert 
egv idő óta gyakran olvasunk róla a lapokból. 

Kérjük, kérjük szólt az egész együttülő 
társaság. 

Igen örvendek, hogy az olvasó - körünk 
tagjai ennyire érdeklődnek a „Tanítók Háza" 
iránt. A magyarázatot szívesen megadom. 

A tanítóknak egyen-egyenkint ha nem is 
lehet házuk — kezdé a szót a tanító — de 
édes hazánk 28 ezer tanítója képes volt arra, 
hogy maguknak két házat alkossanak, egyiket 
Budapesten, másikat Kolozsvárt, e két egye-
temi városban. 

A budapesti „Tanítók Háza" már áll is, 
míg a kolozsvári egy-két év után fog létesülni. 

A 28 ezer tanító — no meg a társadalom 
is hozzájárult — fillérekből tette össze az 
összeget e két ház létesítésére. 

És Isten kegyelméből egyik már meg van, 
mely O Fölségének dicső nevét viseli, a másik 
is rövid idő alatt meg lesz! 

A mi czélját illeti? 
Hát az kérem nagyon szép, nagyon üdvös. 
Mert tudják atyámfiai, nem magáért aggódik 

a tanító soha; ő szép munkájának végzésében 
feledi magát, de aggódott gyermekeinek neve-
léséért ! 

Mindig e gondolatok zavarták pihenőórájá-
ban, ugyan miből taníttassam, neveltessem 
gyermekeimet ? 

Xos, e gondok által szántott barázdát egyen-

geti, simogatja most a tanítók homlokáról a 
„Tanítók Háza." 

Felsőbb intézetekben tanuló tanítók gyer-
mekeit látja el a „Tanítók Háza" ingyen, avagy 
nagyon csekély díjért a szükségesekkel. Szállást, 
mosást, étkezést ad a tanítók szegény, de 
tanulni vágyó gyermekeinek. 

Hogy még mindig nem segélyezhet annyit 
és úgy, a hogy kellene, annak oka, hogy 
kevés a rendelkezésre álló pénz ! 

Az együttülő társaság a tanító beszédjének 
végén csak ennyit mondottak: „Oh be szép 
czélja van a Tanítók Házai "-nak. 

És másnap este András gazda, mint a kör 
elnöke — közös elhatározásból egy perselyt 
áhított föl az olvasó-kör helyiségében a követ-
kező fölirattal: 

A „Tanítók Házai" czéljaira! 
Kövessük!! 

(KolozsvárJ Elek Gyula. 

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

(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek. 72006. szám.) 
Az 1878. évi 463. sz. a. kelt rendelet, a mely 

az állami elemi iskolai tanítók fizetési előlegeire 
nézve is irányadó, — az állami tisztviselők és 
szolgák részére engedélyezendő fizetési élőlegek 
körül követendő eljárást illetőleg. — szigorúan 
megszabja, hogy fizetési előleg csak azon eset-
ben engedélyezhető, ha a tisztviselő önhibáján 
kívül betegség, családi vagy vagyoni csapás 
következtében szorult anyagi helyzetbe került, 
a mely körülmény mindenkor orvosi vagy más 
hiteles bizonyítványnyal igazolandó. 

Ennek daczára újabb időben azt tapasztalom, 
hogy a kir. tanfelügyelőségek az állami tanítók, 
tanítónők fizetési előleg iránti kérvényeit föl-
terjesztik sokszor a nélkül, hogy a föntérintett 
körülmények oly szigorúan elbíráltatnának, a 
mint ezt nemcsak az államkincstárnak, hanem 

' legtöbbször magának a folyamodónak jól föl-
fogott anyagi érdekei is megkövetelnék. 

Ez okból fölhivom a tanfelügyelőséget, 
hogy jövőben oly fizetési előleg iránti kérvé-
nyeket, melyekben folyamodók hitelt érdem-
lőleg nem igazolják, hogy a fizetési előlegre 
komoly betegség, családi vagy vagyoni csapás 
következtében beállott valóban szorult anyagi 
helyzetüknél fogva van szükségük, — ide föl ne 
terjeszsze, hanem hivatalból utasítsa vissza. 

Budapesten, 1901. évi október 16.-án. 
Wlassics Gyula. 

(Hasonló körrendelet a fiumei kir. kor-
mányzósághoz is intéztetett.) 
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A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Bankanics János oki. tanítót 

az ábránkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Szirkó Mihály oki. tanítót a kotilniczai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; l'olicsek Gyula oki. 
tanítót az ignéczi áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Schreck János oki. tanítót az ole-
nyovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Gerzanics 
János oki. tanítót a szászó.kai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Havasi Péter oki. tanítót az 
iványii áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Dobos 
János oki. tanítót a hársfalvai áll. el. népisk.-
ho/. r. tanítóvá; Cseh Sándor oki. tanítót a 
polyánkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szirkó 
László oki. tanítót a tissovai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Szócska Dezső oki. tanítót a 
zagyilszkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Hinczák Mihály oki. tanítót a bukóezi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Bárány Dezső oki. 
tanítót a dávidfálvai áll. el. népisk -hoz r. 
tanítóvá; Hűlik Gyula oki. tanítót a lukovai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Knlina Emma 
oki. tanítónőt a zsdenvovai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Orosz István oki. tanítót a 
pisztraházai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Debrő Margit oki. tanítónőt a girálti áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Király Gergely oki. 
tanítót a csongrádi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Irsa Lajos oki. tanítót a szepes-
szombati áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Boros 
János oki. tanítót a trebusa-fejérpataki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Mihály 
oki. tanítót a holubinai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Nyeste Erzsébet oki. tanítónőt a 
kaposvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Varga Róbert oki. tanítót az arad-szent-
mártoni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lenkei 
Győző oki. tanítót a nagybocskói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sövényházy Antal csongrádi áll. 
polg. fiuisk. r. és Drágány Irma orosházi áll. 
polg. isk. s.-tanítónőt jelenlegi minőségükben 
a csongrádi áll. polg. leánvisk.-hoz és Sövény-
házy Antalt az igazgatói teendőkkel megbízta; 
Boros László trebusa-fejérpataki áll. el. isk. 
tanítót a makarai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Pataki György holubinai áll. el. isk. 
tanítót a podheringi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Vaskáné-Kosteczky Anna káinoki 
áll. el. isk. tanítónőt a kökösi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Rónai Rezső 
bustvaházai munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 740 koronát; Sabin Antal kölniki 
munkaképtelen g. kel, tanító részére évi 920 ko-
ronát: Nyámcz Tamás hunyad-dobrai munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 720 

koronát; Balázs Gyula nagyváradi munkakép-
telen ortli. izr. tanítónak évi 680 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Zapomiel 
Alaxandrina úszori munkaképtelen közs. el. 
isk. tanítónőnek 410 koronát; Bezlanovits 
József lentii munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanító részére 309 koronát; Subich Erzsébet 
mezőkövesdi munkaképtelen róm. kath. tanítónő 
részére 1144 koronát egyszersmindenkorra; 
Popp Zakariás besimbáki munkaképtelen gör. 
kath. tanító részére 700 koronát egyizer-
smindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néhai Fis'ea Pál román-csiklovai gör. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Petrovics Mária részére 
évi 566 koronát; néhai Herberth János ker-
nyájai nyug. tanító özv., szül. Vénn Julianna 
részére évi 538 koronát; néh. Mezey Gyula 
faddi róm. kath. tanító özv., szül. Kustár 
Mária részére évi 476 koronát; Lukács Mihály 
zemplénvásárhelyi ev. ref. tanító özv., szül. 
Hudák Anna részére évi 340 koronát; néh. 
Karácsonyi József nyugalmazva volt szilasi 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Magyar Julianna 
részére évi 390 koronát; néh. Borossay Imre 
volt pácsonyi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Jaráby Mária és 3 kiskora árvájának 
összesen évi 450 koronát; néh. Éles Imre 
nagylétai nyug. ev. ref. tanító özv., szül. Pelei 
Erzsébet és 3 kiskorú árvájának együtt évi 
947 kor. 99 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ Az abaujtornamegyei taní tótes tüle t 

évi rendes közgyűlését Kassán, f. évi október 
hó 9.-én tartotta, mintegy harmadfélszáz tag 
jelenlétében. Sudy K. János egyesületi elnök 
úgy tartalom, mint forma tekintetében rémek 
beszéddel nyitotta meg a gyűlést és melegen 
üdvözölte a majdnem teljes számmal egybe-
gyűlt tagokat. A megnyitó beszéd után a 
középponti választmány indítványára a gyűlés 
óriási lelkesedéssel Zagróczky Gyula tanfel-
ügyelőt, Péterfy Sándort és Lakits Vendelt 
tiszteletbeli tagokul választotta meg. A jelen-
levő kir. tanácsos, tanfelügyelő, a szeretetnek 
ezen őszinte, igaz megnyilatkozásáért meg-
hatottsággal mondott köszönetet s egyben 
kijelentette, hogy míg e megye népoktatásának 
élén áll, évenkint egy 20-koronás aranyat tűz 
ki egy pedagógiai tétel legjobb megfejtőjének. 
A magyar tanítóság két vezéralakjának Péterfy 
Sándor és Lakits Vendelnek érdemeit egye-
sületünknél senki jobban nem méltányolja. 
Hogy mik az ő érdemeik: arról tetteik 
beszélnek. Az Abauj-Tornamegye tanítósága 
megragadta az alkalmat, hogy éppen most. 
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midőn némely részről méltatlan és alaptalan 
támadásoknak voltak kitéve, kifejezze e kiváló 
férfiak iránt érzett tiszteletét, szeretetét és 
nagyrabecsülését azzal, hogy őket tiszteletbeli 
tagokká választotta; — a díszoklevelet nekik 
küldöttségileg fogja átnyújtani. Es hogy ezzel 
nekik örömet is szerezzen, kimondotta hatá-
rozatilag a közgyűlés, hogy egyesületünk 
minden tagja az Eötvös-alap rendes tagjának 
áll be. (Ugy van: ez okoz Péterfynek és 
Lakitsnak örömet. Szerk.) A folyó ügyek után 
a választmány és körök jelentése terjesztetett 
elő, melyekből meggyőződött a gyűlés, hogy 
azok szorgalmas munkásságot fejtettek ki. 
Fontos tárgya volt a gyűlésnek a megyei tanítói 
internátus kérdése. Az egyesület az internátus 
eszméjét pártolja s annak megvalósítása érde-
kében mozgalmat indít s úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben mindent elkövet, hogy a 
megyebeli tanítók érdekét közelről érintő eme 
kérdés hovaelőbb kedvező megoldást nyerjen. 
Határozatilag kimondotta: hogy 1. az egye-
sület minden tagja gyűjtő-ívet vesz át, hogy a 
szülők és tanügybarátok körében gyűjtést 
eszközöljön. 2. Minden kör évenkint a járás 
nagyobb községeiben mulatságokat rendez, s 
ezek jövedelmével az alapot gyarapítja. 3. Az 
egyesület pénztári maradványának 50%-át 
évről-évre az internátus tőkéjének gyarapítá-
sára fordítja. 4. Az egyesület minden tagja 
évenkint 2 koronát fizet e czélra. 5. Az év-
záró vizsgálatokkal kapcsolatosan iskolai ünne-
pélyeket rendez belépti díj vagy önkéntes ada-
kozás mellett. 6. Kérelemmel fordul a megyei 
közigazgatási bizottsághoz, hogy a megyei 
iskolákban történt igazolatlan mulasztások 
után befolyó bírság-pénz felét az internátus 
czéljaira átengedni szíveskedjék. Ha ezen 
határozatok megvalósítását oly buzgalommal 
hajtják végre a tagok, mint a mily lelkese-
déssel hozták, remélhető, hogy az ige testté 
is válik. Az internátus alapjára az egyesület 
ez idő szerint közel kétezer koronával rendel-
kezik. — Szabad előadást tartott Vargofcsik 
János kassai községi tanító ezen kérdés 
fölött: „Lehetne-e és kívánatos lenne-e nevelés-
és egészségtani szempontból, de meg gazda-
sági tekintetből is a népiskolában a tanítási 
órákat délelőttre áttenni ?" Előadó úgy egész-
ésgi, mint pedagógiai tekintetből a délelőtti 
tanítás mellett nyilatkozik. Szerinte a gyermek 
délután, midőn az emésztési processus tart, nem 
képes úgy a tanulásra, figyelme lankadt. 
Délelőtt még a harmadik órában is fogé-
konyabb a gyermek esze, s nincs úgy kifáradva. 
A rajz és írási órákat a 3. és 4. órára teszi 
s így a gyermek az egész délutánnal szabadon 
rendelkezik s azt játékra és szórakozásra, 

kirándulásra és tornára fordíthatja. Javasolja, 
hogy az egyesület az Országos Bizottság útján 
keresse meg a tanügyi kormányt, hogy az 
oktatás az összes népiskolákban a délelőtti 
időre tétessék át. Többek fölszólalása után a 
gyűlés többsége az előadó indítványát mellőzte. 
(Helyesen. Szerk.) A gyűlés utolsó tárgyát 
Cserneczky Béla, kassai községi iskolai tanító-
nak „A hebegők, dadogók s általában a hibás 
beszédű gyermekek oktatása" cz. tétel fölött 
tartott előadása képezte. Értekező, érdekes és 
tanulságos előadásában részletesen tárgyalta 
a kérdés történelmi kifejlődését s hosszasan 
foglalkozott az eddig alkalmazott rendszerekkel, 
de a tételében fölvett kérdésről a hebegők és 
selypítők oktatásáról az idő előrehaladottsága 
mellett — már két óra felé járt az idő — 
nem beszélhetett, de megígérte, hogy a leg-
közelebbi alkalommal befejezi értekezését. Ugy 
Cserneczky Bélának, mint Vargofcsik Jánosnak 
köszönetet szavazott a gyűlés, melyet az elnök 
ezután 2 órakor, meleg szavakban zárt be. 
A gyűlés iitán megtartott közebéden a legtöbb 
tósztban az űjonan megválasztott tiszteletbeli 
tagokat éltették. 

A A „niáramarosmegyei általános tanító-
egyesület" október hó 7.-én M.-Szigeten tar-
totta meg XXX-ik évi rendes közgyűlését, 
melyen közel 400 hallgató volt jelen, kiknek 
soraiban láttuk a hatóságok képviselőit, ország-
gyűlési képviselőket, az állami tanítóképző-
intézet, az ev. ref. főgimnázium, a jogakadémia 
tanárkarait, ügyvédeket, orvosokat és városi 
polgárokat. Az egyesületnek 285 tagja van, 
kik közül 200-on fölül voltak jelen. A fővárost 
dr. Hermann Antal egyetemi magántanár, az 
egyesület alapító és rendes tagja képviselte, a 
közoktatásügyi kormányt dr. Wekerle László 
kir. tanfelügyelő. A közgyűlést táviratilag 
üdvözölte Firczák Gyula püspök az egyesület 
érdemes tiszteleti tagja. A valóban díszes és 
népes közgyűlést Bodrogi Gyula kép. tanár, 
egyesületi elnök vezette. Kiemelkedőbb pontjai 
voltak: az elnök arczképének leleplezése 25 
évet befejezett tanári működésének alkalmából, 
kit dr. Wekerle és Sárga József rk. isk. igaz-
gató üdvözöltek a kormány, a tanítóság és 
Szerémy polgármester a közönség nevében 
igen szép és hatásos beszédekben, melyekre 
az elnök hálás szavakban válaszolt. A nagy 
tetszéssel fogadott és elismerésben részesített 
főjegyzői jelentés mellett, melyet Pataki Ferencz 
áll. és ipariskolai tanító szerkesztett és olvasott 
is föl, a szokásos jelentések után Bökényi 
Dániel iskolai igazgató ismertette a gondnok-
sági „ Utasítás "-t, Egner Hona áll. tanítónő 
„A tanítónő feladata falun" és dr. Nóvák 

| Károly kincstári főorvos, az áll. tanítóképző 
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és a kir. felsőbb leányiskola egészségtan tanára, 
az „ Életmentés "-ről tartottak igen kedvelt 
előadásokat, illetőleg felolvasásokat dicséretes 
eredménynyel. — A számvizsgáló - bizottság 
jelentésének meghallgatása, a jövő évi költség-
vetésnek elfogadása után a Tanítók Házánál 
4000- koronás alapítvány letevését határoztuk 
él 500—500 korona részletfizetéssel, vagy ha 
az 1888-ban a „Trefort Arvaház"-nál letett, 
de alapítólevéllel még szabályszerűen nem biz-
tosított 3000 forintos alapítványt visszakap-
hatnék, a mivel a választmáuyt bízták meg, 
akkor egyszerre 6000-koronás alapítvány lete-
vését fogadtuk el. (i-\-cz.) 

TAnÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sipos Géza. Lombfürészeti, olajfestészeti, 

rajzkellékeket szerezhet Kreutle Ferencz keres-
kedésében, Budapesten, IY. ker., a Központi 
Városház épületében. — H. J . gondnok. Az 
iskolaépület és tanítói lakás meszeltetéséről az 
iskolaföntartó tartozik gondoskodni. Közegész-
ség! szempontból is azt vonja ezért felelősségre 
a községi elöljáróság, illetőleg a megyei köz-
igazgatási fórum. —• IJtadó dolgában több 
tudakozódó kartársnak most sem mondhatunk 
egyebet, mint a mit erről a kérdésről a Tanítók 
Tanácsadójában közöltünk. — Buncsák L. 
1. Ha nagyon szegény az iskolájok, esetleg a 
kir. tanfelügyelő űtján is kaphatnak néhány 
tanítási eszközt. 2. Az iskolaszéknek kell 
intézkednie az iskola udvarán levő kút hasz-
nálata tárgyában, ha az a tanítás menetét 
folyvást zavarná. 3. A kir. tanfelügyelő is 
megmondhatja: vájjon az a . . . sz . . . i tanítói 
állomás az orsz. tanítói nyugdíjintézet köte-
lékéhez tartozik-e ? — H. Csak oki. tanítóval 
betöltött vagy betöltendő tanítói állomáson 
adnak fizetéskiegészítést. — Nenio. Községi 
iskolánál alkalmazott kath. „egyházi énektanító" 
ezen a czímén nem jogosult az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe való belépésre. — Kut t i . A 
népiskolai tanításdíjról kiállított nyugtatványok 
bélyegmentesek. — Tanárjelöl t . Az Eötvös-
alap és Tanítók- Háza jótéteményeiért julius 
végéig kell folyamodni. Erről az évről mái-
lekésett. Különben is csak az Eötvös-alap 
régibb tagjainak a gyermekei számíthatnak a 
jótéteményekre. Nevelői, instruktori állásért, 
valamint a Mensa Akadémikába való bejutha-
tásért az egyetemi segélyegyesületnél tudakozód-
jék. — Povina. Három kilométernyi távolság-
ról kötelesek bejárni. A kik nem járnak is-
kolába, tandíjat sem fizetnek. — N. Y. Sz.-
Siimegli. A Széchenyi-Kolonits-féle tanítói 
ösztöndíjakra jelenleg nincs pályázat hirdetve, 
de azért lehet beadni kérvényt a minis-

teriumhoz. — P. M. Berend. A tanítók biz-
tosításának ügye még nincs nyélbe ütve, ha 
azonban mielőbb okvetetlenül biztosítani akarja 
magát, forduljon közvetlenül az Első Magyar 
Alt. Biztosító-Társaság kolozsvári ügynökségé-
hez. — B. .T. Egyházas-Bük. Küldjön posta-
utalványon 3 koronát Schmidt Albin igazgató 
úrnak, az Eötvös-alap pénztárosának s írja rá 
a szelvényre, hogy az Eötvös-alap évdíjas 
rendes tagja kiván lenni. Ez a belépés leg-
egyszerűbb módja; más formalitás nem kell 
hozzá. — G. J . Kolozsvár. Az illető intézet 
igazgatóságától kell kérni, mellékelve a portóra 
10 fillért. — Puszta I i . Az osztatlan nép-
iskola tanterve az egyetemi nyomdában kap-
ható ; ára 54 fillér, portóra 10 f. küldendő. — 
Kíváncsi. Ha az iskolaszék nem akar vagy 
nem tud gondoskodni a nagyon szegény gyer-
mekeknek ingyen-könyvekkel való ellátásáról, 
jelentse ezt a kir. tanfelügyelő úrnak. — 
W. J . Reáliskolai vagy gimnáziumi 8 osztályt 
végzettek, — ha egy évi tanítói gyakorlatot 
igazolnak — osztályvizsgálatok nélkül tanítói 
képesítőt tehetnek. — Sch. F . A kegyúri 
kérdés bolygatása nem a tanító dolga. Ha az 
iskolaépületen, tanítási szereken javítani való 
van, eziránt az iskolaszék köteles gondos-
kodni. Az iskola-föntartás iránt elvállalt tör-
vényes kötelezettségek pontos teljesítését pedig 
a kir. tanfelügyelők hivatottak ellenőrizni s 
a mennyiben nagyobb mulasztás, netán vissza-
élés mutatkoznék, a baj orvoslása végett a 
közigazgatási bizottság útján is kötelesek intéz-
kedni. — R. J . Iskolájok, ha azt külön 
egyház-község a törvényeknek megfelelő alak-
ban és módon tartja fönn, nem tekinthető 
zugiskolának. — F. Sámuel. 1. Felsőbb leány-
iskolái második osztályt végzett tanuló a 
tanítónőképző-intézetbe csak fölvételi vizsgálat 
alapján juthat be. (Vizsg. tárgyak főképen a 
magyar nyelv, számtan, történelem, földrajz, a 
polg. leányisk. IV.-ik oszt. tantervének meg-
felelő mértékben.) 2. Polgári leányiskolába is 
csak a harmadik osztályba léphet az említett 
második oszt. bizonyítvány erejénél fogva. — 
K. Hitközségük egyik iskolájában az osztály-
tanítói állást szeptember 9-én töltötték be s 
erről a megválasztottat szept. 14-én értesítet-
ték. A tanítás megkezdése itten szept. 15-re 
volt kitűzve; de az új tanító csak 4 napi uta-
zás után, szept. 20-án érkezett meg s akkor 
foglalhatta el állomását. A másik tanító, a ki 
kántor is, szept. elején kezdette meg a tanítást 
saját külön tantermében s ámbár csak a maja 
osztályabéli gyermekeket tanítottta, még is 
maga részére követelte s meg is kapta az 
újonan betöltött állomás 11 napra (szept. 9-től, 
t. i. a választás napjától szept. 20-ig, t. i. az 



w m m m m m 

43. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

új tanító megérkezése napjáig) esedékes jöve-
delmét s így új kollégájának csak szept. 20-tól, 
kezdve akarják számítani a fizetését. Jogos-e 
ez ? Véleményünk szerint nem jogos. Az idő-
közi (szept. 1-től vagy szept. 9-től 20-ig ese-
dékes) jövedelem — ha az állás üres volt — 
az iskolaföntaríót illeti, ha ugyan méltányos-
ságból nem akarják a messze útról jött új 
tanítónak adni. Semmiesetre sem tarthat 
arra jogos igényt a kántortanító, mert hiszen 
ő az újonan betöltött álláshoz kötött tan-
terembe utalt gyermekeket nem tanította. — 
S. Díjlevelében szó sem volt arról, hogy az 
ev. ref. egyháztól, mint iskolafentartótól haszon-
élvezetre kapott földek után a földadót ön 
fogja fizetni s most, midőn az állást elfoglalta, 
az „élőijáróság1' önt kötelezi ezen adó fizeté-
sére. Mi ezt az eljárást 2 okból is jogtalannak 
tartjuk: a) mert a díjlevél a jövedelmek és 
terhek közt nem tette kötelességévé a földadó 
fizetését s így mintegy magánszerződést nem 
kötött eme teher viselésére ; b) mivel a m. Jcir. 
pénzügyi bíróság 1886. évi 778. sz. döntvénye 
szerint — miként ezt a Tanítók Tanácsadója 
196., 197. lapján közöltük — az ág. hitv. ev. 
és az ev. ref. tanítók a díjleveleiliben meg-
nevezett földek tdán az adót nem tartoznak 
fizetni. De még ha magánszerződés alapján 
elvállalta volna is, akkor sem támaszthatja a 
a kincstár követelését ön ellen, hanem az egyház-
községet keh eme tartozás törlesztésére föl-
szólítania. — Kántor . Családi viszonyaira való 
tekintetből talán megengedik még egyszer a 
magánvizsgálatra bocsátást. Adjon be kérvényt 
a közokt. ministeriumhoz igazolva a levelében 
említett gátló körülményeket. — Ki tar tás . 
Házassági czélokból ne menjen bele a „segéd-
kántori állás" elfogadásába, habár megigérte az 
iskolaszék, hogy elvevén a betegeskedő kántor-
tanító leányát és segédkántori minőségben — 
melyért fizetést „senkitől sem kér" — szol-
gálván, a jelenlegi kántortanító esetleges lemon-
dása vagy bekövetkező halála után — „mitől 
Isten óvja" — „örökölni" fogja a kántori állást. 
Egyszerűen azért ne menjen bele ebbe a 
gyönyörűen kieszelt tervbe,'mert a kántortanítói 
állást — az egykor bekövetkező megüresedés-
kor — majd az altkori iskolaszék tölti be a 
maga bölcs belátása szerint, ha ugyan emberi 
gyarlóságból akkor más házassági szempontok 
nem lesznek irányadók az önök községében 
a bizonyára jól jövedelmező kántortanítói állás 
betöltésénél; mert bizony az illető beteges-
kedő kántortanító előbb vagy utóbb meg 
fog halni, bár ön jóakaratúlag kívánja, 
hogy a haláltól „az Isten óvja." — Y. M. 
Kóny. Országos rendelet vagy törvény nem 
parancsolja ugyan, hogy leánytanulók mellé 

minden esetben nőtanítót kell alkalmazni. Az 
állam, székesfőváros stb. legtöbbnyire így csele-
kesznek. Az egyedi nevelés szempontjából 
helyesebb is az, ba leányokat nőtanító oktat 
— a hol ez lehetséges —. Néhol azonban 
kántori szolgálatot kívánnak a leánytanítótól 
(esetleg vegyes iskolai tanítótól) s ezért töltik 
be azt a hivatalt férfival. Már vannak példák, 
hogy ily helyen is nőket alkalmaznak, kik a 
kántori teendőket is — főleg a templomi ének-
vezetést, orgonálást — közmegelégedésre végzik 
el. Ugy tudjuk, néhol felekezeti rendelkezések 
intézkednek e tárgyban, sőt — esetleg — még 
azt is megkívánják, hogy ha férfitanító kapja 
meg a leányiskolái tanítói állást, egy év 
alatt tartozik megnősülni. Kár volna elle-
nezniük, hogy nőtanítót alkalmazzanak önök-
nél. Végül pályázat nélkül is szabad be-
tölteni tanítói állást bizonyos körülmények 
közt. Sőt egyenes meghívás is jogosult. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Érdekes és fontos hír 

érkezik Londonból. Két angol mérnök: Arm-
strong és Orling a drót nélkül való telefont 
akarják megkonstruálni. A mult hét végén 
mutatták be kísérleteiket szakférfiaknak s az 
emberi hangnak drót nélkül való átvitele és 
továbbítása nagyon jól sikerült. A föltalálok 
ezután bemutattak egy kis torpedóhajót, a mely 
vízzel telt árokban úszkált. A hajót ötszáz 
méter távolságból villámos kisugárzással a leg-
nagyobb könnyűséggel mozgásba hozták s 
irányították. A föltalálok nem használják föl, 
miként Marconi, a villámos levegőhullámokat, 
hanem a földnek villámos áramát. A készülék 
oly kicsiny, hogy a kabát zsebében is elfér. 
Nagy dolog ez, ha az első hírek igazolást 
nyernek. — Az angolok, mint már jeleztük, 
valóságos rémuralmat proklamáltak Dél-Afriká-
ban. Kitchener-Haynau a fogságba esett fok-
földi hollandus vezéreket főbe lövette és akasz-
tatta. Most azonban ennek az egész Európát meg-
botránkoztató galádságnak visszhangja támadt. 
Botha búr fővezér elrendelte az összes búr 
csapatoknak, hogy megtorlássál éljenek az 
angolok ellen a búr tisztek kivégzéseért és 
értesítette Kitchenert, hogy minden kivégzett 
búr tisztért egy elfogott angol tisztet fog 
agyonlövetni és hogy eddig annyi angol tisztet 
lövetett agyon, a hány búr tisztet az angolok 
kivégeztek. Londonban ez a hír nagy meg-
döbbenést keltett, mert Chamberlainék azt 
hitték, hogy kegyetlenkedniök csak nekik 
szabad. 

— Önálló gazdasági ismétlő-iskolák. Az 
a körrendelet, melyet a közoktatásügyi minister 
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a gazdasági ism.-iskolák érdekében a közigaz-
gatási bizottságokhoz intézett s melyről röviden 
már megemlékeztünk lapunk m. számában, a 
következő föltételeket szabja meg: 1. A köz-
ség ad legalább 20 kat. hold jóminőségü, lehe-
tőleg a község közvetlen közelében fekvő, de 
mindenesetre a tanulók által rövid idő alatt, 
pl. gyalog 20 perez alatt megközelíthető terü-
letet, a hol kicsinyben az okszerű gazdálkodás 
s a vidék viszonyainak megfelelő vetésforgók 
módja gyakorlatilag is bemutatható és a hol 
ezek mellett a gyümölcs- és konyhakertészet, 
a háziállatok nevelése, a baromfitenyésztés, a 
méhészet, esetleg a selyemtermelés és más, a 
viszonyok szükségelte gazdasági ágak okszerűen 
és haszonnal gyakorolhatók. 2. Adja a terület 
modern fölszerelését, s biztosítja az összes dologi 
szükségleteket. 3. Gondoskodik, még pedig lehe-
tőleg a saját költségén a szaktanító czélszerü 
lakásáról. 4. A gazdasági ismétlő-iskola czél-
jaira alkalmas tanteremről. 5. Kötelezi magát, 
hogy egy tanító után a 24-koronás évi nyug-
díjjárulékot fizeti. Ezek ellenében a min. tárczája 
terhére hajlandó elvállalni a kinevezendő 
tanítónak 1200 korona évi fizetését, évötödös 
pótlékát s a mennyiben a község lakást nem 
adhatna, indokolt fölterjesztésre még évi 300 
korona lakpénzt. Kiköti azonban azt, hogy 
a fönt megjelölt telepből befolyó tisztajövede-
lem 20°/o, azaz húszszázaléka, a szaktanító 
részére szolgáltatandó ki, a többi pedig a 
továbbfejlesztésre a községet fogja illetni. 

— Helyreigazítás. Lapunk 41. számában 
közöltük az ország népiskolába vonatkozó 
adatokat, az utóbbi népszámlálás alapján. 
Szatmármegye kir. tanfelügyelője most arról 
értesít minket, hogy az ő megyéjét illetőleg 
tévedés forog fönn. Az emhtett közleményben 
az állt, hogy Szatmármegyében 247 nép-
oktatási intézet van, pedig az 1900/901.-Í 
tanévi statisztika szerint „ Szatmárvármegye 
népiskoláinak száma 438. Ehhez jön 130 óvoda 
és menhely, 2 polgári, 6 iparos, 2 kereskedő-
tanoncz-iskola, úgy a népiskolák száma 438, 
a népoktatási intézetek száma pedig 578." — 
Itt említjük meg, hogy az utóbbi népszám-
lálás adatai még nincsenek földolgozva s még 
hónapok fognak elmúlni, míg a népszámlálás 
főbb eredményeit ismertethetnők. 

— Rövid liirek. A nagyszalontai tanító-
testület küldöttségileg kérte meg a kerület 
orsz. képviselőjét (Balogh Lászlót), hogy a 
nyugdíjtörvény revíziója alkalmával a M. T. 
Orsz. Biz. - nak memoranduma értelmében 
támogassa a revíziót s az említett tanító-
testület kéri az ország összes tanítóegyesületeit 
és testületeit, hogy kerületeikben az országgy. 
képviselő urakat hasonló szellemben megkeresni 

szíveskedjenek. — Könyvajándék. Chalupka 
Rezső, krassószörényvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnok, kitől a nyár folyamán jelent 
meg dr. Axamethy Lajos vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeri tanácsos életrajza, e 
munkája egy-egy ingyen-példányát adomá-
nyozta Krassó-bzörényvármegye, Sopronmegye 
és Fejérmegye területén levő összes állami 
kisdedóvodák, állami elemi és állami polgári 
iskolák tanítói könyvtárainak. — A Tanítók 
Háza gyufáját Tolnai A. kartársunk ajánlatára 
Weiland János ó-sziváczi kereskedő megren-
delte és áralja. Nevezett kereskedő a Tanítók 
Háza szappanját is megrendelte. — Jubileum. 
A csurgói állami tanítóképző-intézet tanári 
testülete Mátray Gyula intézeti igazgatónak 
30-éves jubileumát folyó évi október 29.-én 
délelőtt 11 órakor, a „Korona" vendéglő dísz-
termében tartja meg. — Gyűlések. A bereg-
megyei általános tanítóegyesület szólyvai járás-
köre ez évi őszi közgyűlését október hó 
28.-án Szolyván, az állami iskolában tartja meg. 
A marostordamegyei általános tanítótestület 
XXIV. rendes közgyűlését 1901. évi november 
hó 6.-án Maros-Vásárhelyt, a vármegyeház 
dísztermében tartja meg. Az erdővidéki tanító-
testület f. hó 29.-én Baróthon a római kath. 
népiskola helyiségében d. e. 9 órakor rendes 
közgyűlést tart. A beszterczenaszódvármegyei 
általános tanítóegyesület f. hó 22.-én délelőtt 
V*9 órakor Beszterczén a vármegyeház nagy-
termében XVIII. rendes közgyűlését tartja. 
A csanádmegyei tanítóegyesület makói járás-
köre folyó évi november hó 6.-án, szerdán 
délelőtt 9 órakór Makón a községi elemi isk. 
tantermében rendes fél évi gyűlést tar*. 

— Halálozás. Jenő Sándor okleveles polgári 
iskolai tanító, a budapesti Vl-ik kerületi bajnok-
utczai községi elemi népiskola tanítótestületének 
tagja, élete 26.-ik évében, rövid szenvedés után 
elhunyt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját11 és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

T a r t a l o m : Tanítói fizetések leszállítása. Nagy 
Béla. — Az iparostanoncz - iskolák bajai. Zrínyi 
Károly. — Tanítói szakvizsgálat és továbbképzés. 
I. Kőszegliy István. II. Székely Géza. — „Elérkezett 
a cselekvés órája." Knopfler Sándor. — A társalgás 
iránti hajlam fejlesztése. Zsoldos Károly. — Szün-
ó r a : A kis babáról. Tarcsafalvi Albert. — Pataky 
Irma. H. F. — A persely. Élek Gyula. — Hivatalos 
rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PALYAZAT. 
Az alulirott egyesület által Budapesten fen-

tartott Klotild Szeretetliáz-ban az első családtanítói 
állás töltendő be, melylyel 2000 korona évi fizetés, 
az. intézet új helyiségében két szobából álló szabad 
lakás és minden, megszakítás nélkül eltöltött öt 
szolgálati év után 20Ó korona korpótlék élvezete 
van egybekötve. Nyugdíj-igény tekintetében az 
alkalmazandó tanító az országos tanítói nyugdíjalap 
kötelékébe tartozik ; nyugdíjjárulékát azonban az 
intézetnél való alkalmaztatás idejére az egyesület 
fizeti. 

Ezen állásra oly okleveles tanítók pályázhatnak, 
kik a magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen 
bírják s ezenfelül a kezdő (6—8 éves) fiunövendékek 
foglalkoztatására alkalmas könnyebb kézimunkák 
(faragás, kosárfonás, vagy slöjd) oktatásában kellő 
jártassággal rendelkeznek. Az egyesület előnyt ad 
nős, de gyermektelen pályázóknak, főként pedig 
olyanoknak, ak ik valamely árva- vagy szoretetház-
ban eltöltött sikeres nevelői gyakorlatot képesek 
iga zolni. 

Az alkalmazandó családtanító (ha nős, nejével 
együtt) az intézet háztartásának keretében nyer 
állásának megfelelő teljes ellátást, (élelmezés, mosás, 
fűtés, világítás) melyért azonban minden felnőtt 
családtag után 480 korona, kiskorú (6—16-éves) 
családtag után pedig 240 korona évi tartásdíj 
vonatik le havi részletekben a tanító fizetéséből. 

A pályázni kivánók felhivatnak, hogy a Klotild 
Szeretliáz-Egyesiilet választmányához czímzett és a 
kellő okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. évi 
október hó 31-éig bezárólag nyújtsák be Palmer 
Kálmán egyesületi titkárnál. (Budapest, II., Zsigmond-
utcza 11.) Az állás f. é. november hó folyamán lesz 
elfoglalandó. 

Budapest, 1901 okt. hó 15-én. 

A Klot i ld Szeretetház-Egyesület 
(1936—I—1) e lnöksége. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Óvóképzőt jelesen végzett római katholikus leány, 

óvónőnek, esetleg tanítónőnek ajánlkozik. Megkere-
sések „Jó siker" czímén Sza tmárhegyre küldendők. 

(1929 —III—3) 
Baracska (Bács) községi iskolánál két, a II. és 

III. tanítói állásra pályázat hirdettetik. A II. tanítói 
állás jövedelme: lakás melléképületekkel és kerttel, 
272 korona készpénz, 45 pozsonyi kétszer buza, 
4 öl lágyfa, 4"/ieoo hold szántóföld adóteherrel, 
állami korpótlék. Ezen állásra róm. kath. férfitanítók 
pályázhatnak. A megválasztott kötelessége: az 
iskolaszék által kijelölt osztályokat vezetni, a fiú-
ismétlősöket tanítani, a kántort akadályoztatása 
esetén díj nélkül helyettesíteni. A III. tanítói állás 
javadalma: lakás kerttel, 600 korona az iskola-
alapból, 160 korona állami kiegészítés, 3 öl lágyfa. 
Ezen állásra róm. kath. okleveles tanítónők pályáz-
hatnak. A megválasztott kötelessége : az iskolaszék 
által reá bízott osztályokat vezetni, a leányismétlő-
söket tanítani és hetenkint 2 órán át a rendes tan-
órákon kívül az iskolaszék által kijelölt időben a 
leányokat női kézimunkára oktatni. Mindkét állás 
javadalma havonkinti előleges részletekben szolgál-
tatik ki, állami korpótlék. Ezen pályázati hirde-
téssel a „Néptanítók Lapja" 40. és 41. számában 
közzétett pályázat hatályon kívül helyeztetik. 
Kérvények az iskolaszék elnökségénél október 31-ig 
nyújtandók be. Az állások azonnal elfoglalandók. 
Az iskolaszék. (1962—II—2) 

Pályázati hirdetés. A klemi majori gazdaságban 
Bodzás (Aradmegye) tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik ; évi fizetése: 360 (háromszázhatvan) korona 
készpénz, 15 hektoliter buza, 10 hektoliter rozs, 
8 hektoliter árpa, 1000 (ezer) Q-öl tengeri-föld, 250 
• - ö l veteményföld, egy darab tehéntartás, 2 drb 
öreg sertés nyári tartása, lakás, mely áll két szo-
bából, egy konyhából és egy éléskamrából, továbbá 
szabad tüzelés. A pályázó róm. kath. vallású legyen ; 
és a nyári szünidők alatt tartozik külső gazdasági 
teendőkben segédkezni; a miért külön jutalomban 
részesül. Pályázni óhajtók folyamodványaikat gróf 
Keglevich Gábor úr ő méltóságához nyújtsák be. 
Egres-Káta, u. p. Nagy-Káta. Mészáros Sándor, intéző. 

(1884—III—3) 
A képezdét jelesen végzett róm. kath. egyén 

nevelői s.-tanítói esetleg, tanítói állást keres. Bezdan. 
Hőger Ferencz. (1918—III—3) 

Závadai (Nógrádmegye) ág. h. ev. kántortanító-
ság betöltendő. Jövedelem : lakás, kert és 640 kor., 
ez utóbbinak fele készpénzben. Tannyelv : tót. Határ-
idő : november 5. Závadán, posta Alsó-Sztregova. 
Algőver István, lelkész. (1957—IH—2) 

Torontá lvásárhely i ev. reform, egyház pályá-
zatot hirdet orgonista-kántori állásra. Fizetés: 800 
korona, lakbér 200 korona, havi előleges részletek-
ben az egyház pénztárából, temetéseknél éneklésért 
egy korona, búcsúztatásért 4 korona. Az egyház 
híveinek száma 5221. Kötelessége: templomban 
orgonista-kántori szolgálat, halottak temetése, köz-
ségi iskolákban egyházi énekek tanítása, presbyteri 
gyűlések jegyzőkönyvének vezetése, canonicus órák-
ban istenitisztelet végzése. Pályázók kellően felszerelt 
kérvényeiket november 15-ig személyesen tartoznak 
benyújtani a lelkészi hivatalhoz, megjelenésökkor a 
próbaéneklés és orgonázás azonnal megtartatik. 
Megjelenők útiköltségre 20 koronát kapnak. Meg-
választott a békésbánáti ev. ref. egyházmegye nyug-
díjintézetének kötelezett tagja, állását mielőbb 
tartozik elfoglalni. (1946-11—2) 

A nagyhörcsök-puszta i róm. kath. népiskolához 
tanítót keresek. Állásában nem véglegesíthető. Fize-
tése : készpénz 280 kor., 12 hl. buza, 12 hl. rozs, 
8 hl. árpa (megváltható 316 K 64 fillérrel) és naponta 
2 liter tej. 2-szobás lakás, konyha és kamrával, •/« 
hold kert. A kápolnai harmóniumon játszásért kap 
tüzelőt. Nőtelenek előnyben részesülnek. Köteles-
ségét díjlevele szabályozza. Mgs. gf. Zichy Pál 
Ferencz nevére irott és fölszerelt folyamodványok 
hozzám küldendők. Radnich, iskolaszéki elnök (Kálóz, 
Fehérni., u. pósta helyben). (1965—II—2) 

Újváron (Torontálmegye) a magyar-német tan-
nyelvű községi iskolánál újonan szervezett III., IY. 
osztályra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
800 korona készpénz, 10 korona irodaátalány, a 
kincstár által újonan épített iskolában szabad 
lakás, házikert s 400 Q-ö l pótkert. Az állás választás 
után lehetőleg azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak 
tanítók és tanítónők is. Ha tanítónő lesz, úgy kézi-
munkát is tartozik tanítani. Pályázók oklevéllel fel-
szerelt kérvényeiket f. évi október hó 29.-ig alul-
írott községi iskolaszékhez küldjék. Kamp János, 
elnök. Trinkl Alajos, iskolaszéki jegyző. 

(1961—n—2) 
Márla-nosztrai (Hontmegye) r. kath. kántortanítói 

állásra okt. 30-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
426 kor. 32 fill. készpénz; 32 ürméter tüzelőfa ; 26 
hold (1200 • - ö l ) szántóföld, haszonértéke 260 kor.; 
stóla, párbér, borpénz egyéb mellékjövedelmekből 
legkevesebb 324 kor., 2 lakószoba, melléképületek, 
istálló, kocsiszín. Tannyelv: magyar, istentiszteleti 
nyelv : tót. Tartozik az ismétlőket is tanítani. A kér-
vények a mária-nosztrai iskolaszékhez benyújtandók. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (2015—I—1) 
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A bogárosi (Torontálmegye) községi óvónői állás 
üresedésbe jöyén, arra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 600 korona, 2 szoba, 1 konyhából álló lakás 
és 50 L>01 kert haszonélvezete. Kérvények f. évi 
október 30-áig benyújtandók. Az óvoda-felügyelő-
bizottság elnöksége. (1978—II—2) 

Harkács-Sánkfala róm. kath. kántortanítói 
állomás pályázati ideje október 29. délelőtt 10. 
Jövedelem: A hitközségi pénztár- és adóhivatalból 
a korpótlékkal együtt '/< évi előleges készpénz-
fizetés 774 korona, (hétszázhetvennégy) stóla 120 kor. 
Föld 3658 Q ö l , kis rét. Tandíj : 220 korona, 
(80—90 gyermek) két szoba stb. Ének-próba f. hó 
29-én délelőtt 10. Kérvények előre beküldendők 
Oklevél szükséges. Oklevél- és bizonyítvány-másolatok 
figyelembe nem vétetnek. Vasút: Tornallya s/« óra. 
Grömörm. Hoffmann Gyula, plébános, iskolaszéki 
elnök. Mellékjövedelem: A szövetkezeti (fogyasztási) 
könyvelésért 50—60 korona. (2016-1—1) 

A zó lyomváros i községi kisdedóvodánál az óvónői 
állásnak választás útjáni betöltésére pályázat hir-
dettetik. Évi fizetés 800 korona előleges havi rész-
letekben, 200 korona dadaátalány, minden beírt 
gyermektől egy korona beírási díj, és egy szoba s 
konyhából álló természetbeni lakás. Pályázók fel-
hivatnak, hogy felszerelt kérvényeiket folyó hó 30-ig 
Stech Lajos felügyelő-bizottsági elnöknél nyújtsák 
be. Zólyom, 1901. évi október 17-én. A felügyelő-
bizottság. (2017—1—1) 

A j éke i k.-tanítői állásra pályázat. Egerből 384 kor. 
Tandíj 250 kor. Hat hold föld 144 kor. értékben. 
Ismétlő-oktatásért 20 kor. Stóla 20 kor. Párbér 
20 kor. és korpótlék; okleveles egyének pályázataikat 
november 10-ig kisvárdai pleb.-hivatallioz küldjék. 

(2019—1—1) 
A fóti róm. kath. másod-kántortanítói állomásra 

ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1. Az 
iskolapénztárból 600 kor. 2. A község pénztárából 
ismétlők oktatásáért 200 kor. 3. Lakbér czímén 
120 kor. 4. 1 kat. hold és 497 • - ö l szántóföld, 
valamint 650 n - ö l kerti föld haszonélvezete. Köte-
lességei: Az iskolaszék által rábízott osztály önálló 
vezetése, és a kántortanítónak minden kántori teen-
dőkben segédkezés. Az orgonakezelésben való jártasság 
feltétlenül megkívántatik. A pályázati kérvények 
oklevél és működési bizonyítványokkal együtt Tanács 
József pápai kamarás-plébános úrhoz (Fót, Pestmegye) 
küldendők. Határidő f. év november 1. Az állás 
választás után azonnal elfoglalandó; a véglegesítés 
egy év múlva történik. (2020—1—1) 

Esztergom szab. kir. város iskolaszéke a XXIF. 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: az 
államsegély betudásával 800 korona fizetés, 40 kor., 
kerti átalány, egy szobából álló lakás, két öl másod-
rendű tűzifa házhoz szállítva. A megválasztott 
tanító köteles a tanításon kívül a város kegyúri 
templománál az összes kántori teendőkben segéd-
kezni. Pályázati határidő f. évi október 30-ika. 
Tanítói oklevél, születési, orvosi és szolgálati bizo-
nyítványok melléklendők. A pályázók zenei jártas-
ságuk gyakorlati igazolása végett f. évi okt. 30-án 
d. e. 9 órakor a kegyúri templom karmesterénél 
személyesen megjelenni tartoznak. A kérvélíyek 
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Vimmer 
Imre, polgármester, iskolaszéki elnök. (1896—I—1) 

Karmacsi plébániához (Zalamegye) tastozó Vin-
dornyafok fiókközségben a róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése kész-
pénzben 879 korona, azonkívül lakás: két padlózott 
szoba, konyha, éléskamra és pincze. Választás folyó 
évi november 12-én délelőtt 9 órakor lesz, személyes 
megjelenés szükséges. Pályázók kérvényeiket alul-
írotthoz küldjék. Karmacson, 1901 október 9-én. 
Joo Miklós, plébános. (1970—1—1) 

Balaton- Magyar ódra sürgősen s.-tanuó keres-
tetik. Fizetése tanévre 300 korona, reggeli, ebéd s 
vacsora. Szoba fűtéssel. I—II. osztályt és az ismétlőket 
tanítja. Kán torságban segédkezni köteles. Állam-
segélyért folyamodva lesz. Okbvél nélküliek is 
pályázhatnak oklevelesek hiányában. Kis-Komárom. 
Plébánia. (Zala). (2018-1-1) 

Szerednye anyaegyházhoz tartozó putka-hel -
mecz i (Ungm.) fiókegyház kántortanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 2 szobás, konyha s 
melléképületekkel ellátott lakáson kívül a községtől 
160 korona, különféle alapokból 128 korona, állam-
segély 458 korona, 3 köböl rozs á 8 korona 24 ko-
rona, 11 hold 62-/1soo szántóföld jövedelme 24 korona, 
stóla 6 korona, összesen 800 korona. Tanítási nyelv : 
magyar. Az állás azonnal elfoglalandó. Kellőleg föl-
szerelt kérvények Benkő József esperes-plebánoshoz, 
Ungvárra küldendők. Pályázati határidő október 25. 

(1960—1—1) 
Hrboltói (Liptómegye, u. p. Rózsahegy) r. kath. 

kántortanítói állomásra november 11-ére pályázat 
hirdettetik. Fizetés: készpénzben 405 korona, föld-
haszonélvezet, buza, árpa, fa, legelő, ostyasütés, stolá-
ban 290 korona. Államsegély 112 korona. Iskolaszék. 

( 1988 -1 -1 ) 
A balaton-kenesi (Veszprémmegye) evang. ref. 

egyház pályázatot hirdet Il-od tanítói állomásra. Évi 
fizetés: államsegély 680 korona, az egyház pénztárá-
ból 240 korona, összesen 920 korona, melyből 120 
korona lakbér. Okleveles, ev. ref. vallású tanítók és 
tanítónők pályázati kérvényüket folyó évi október 
hó 30-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Bakó József, iskolaszéki 
elnök. (1990—1—1) 

A k is -semlaki (Temesmegye) evangelikus egyház 
kántortanítót keres. Fizetése : háromszáz korona 
egyháztól negyedévi részletekben; száz korona állam-
tól ; ötven korona gazdasági ismétlő vezetéseérr ; 
negyven pozsonyi mérő buza ; húsz tengeri ; három 
öl szalma; három hold szántóföld; fél hold pótkert; 
herés; húsz korona stóla; két öl kemény tűzifa; 
lakás kerttel és melléképületekkel; biztos mellék-
jövedelem kétszáz korona. Jártasság orgonálásban. 
Tannyelv : német - magyar. Oklevelesek november 
5-ikéig az ág. hitv. évang. lelkészi hivatalhoz. 

(1991-11—1) 
A j á sz ladány i róm. kath. iskolaszék egy férfi-

tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 640 
korona törzsfizetés és 160 korona lakásbér a köz-
ségtől havi előleges részletekben ; továbbá 156 
korona államsegély és 200 • - ö l szántóföld haszon-
élvezete. Kötelessége leend a megválasztottnak az 
iskolaszék rendelkezése szerint bármelyik osztályt 
önállóan vezetni és az ismétlősöket a törvény által 
megszabott heti óraszámban tanítani. A pályázók 
kellőleg fölszerelt kérvényeiket legkésőbb folyó hó 
25-ikéig alulirotthoz nyújtsák be. Pászthy Gyula, 
plébános, iskolaszéki elnök. (1992—1—1) 

800 korona évi fizetéssel a bördöczei tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Lenti (Zalamegye). Tóth 
Sándor, plébános. (2004—1—1) 

Az aszalói (Abaujm.) r. k. kántortanítói állomás 
lemondás folytán megüresedvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: 41 hold (1200 ölével) 876 • - ö l 
szántó s rét-föld ; kegyuraságtól 6 köböl rozs, 25 kor. 
20 fill., 6 öl hasábfa beszállítva; párbérből 20 köböl 
rozs, 32 kor. mise-alapítványokból 34 kor., gazd. 
ismétlőért 100 kor., államsegélyből korpótlék és 
stóla mintegy 80 kor. Van 2 szoba, konyha, kamra, 
szükséges melléképületek- és kerttel. Kérvények a 
plébániai hivatalhoz (pósta Szikszó) küldendők. Próba-
éneklés s választás november 7-én regg. 10 órakor 
tartatik meg. Az iskolaszék elnöksége. 

("005—1—1) 
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Feisö-Szúcs i (Trencsénmegye) r. k. 1. osztályú 
tanítói állomásra pályázat f. évi október 31-ére hir-
dettetik. Járandóságok következők: községtől 500 kor., 
államtól 270 korona és ötödéves korpótlék, nyitrai 
püspök úr 0 Méltóságától segély czímén 80 korona. 
Lakása áll : egy nagy szoba, kamara, konyha és 
konyhakertből, ebhez járul 30 meter tűzifa saját 
és iskola használatára. Ezenkívül iskola-szolgára 
30 korona. Okleveles tanítók folyamodványaikat f. 
évi október 28-ig a helybeli plébános úrhoz ter-
jeszszék be. Kelt Felső-Szúcson, 1901 október 13-án. 
Aleitner József, plébános, iskolaszéki elnök. 

Felső-Szúcs i (Trenesénmegye) r. k. kántortanítói 
állomásra pályázat f. évi október 31-ére hirdettetik. 
Jövedelme : községi pénztárából 327 korona, kiváltott 
stóla 74 korona, mise-alapítványokból 50 korona, 
Roskoványi püspök alapítványból 50 korona, teme-
tésekért körülbelül 340 korona, ostyasütésért 10 kor., 
házassági hirdetések után körülbelül 8 korona, évi 
offerakból 10 korona, Coledából 3 mérő árpa, '/s mérő 
buza és 'A mérő zab. Aztán 30 meter tűzifa saját 
használatára és tanterem fűtésére, iskola-szolgára 
30 korona. Ezenkívül van 10 mérő alatti szántóföldje, 
konyhakert ház előtt és 1 udvarban. Lakása áll : 
2 szoba, konyha,kamara, istálló és pajtából. Okleveles 
r. k. kántortanítók személyes megjelenése kivántatik, 
próba-orgonálás végett. Folyamodványok október 
28-ig a helybeli plébános úrhoz benyújtandók. 
Kelt Felső-Szúcson, 1901 október hó 13-án. Aleitner 
József, plébános, iskolaszéki elnök. (1997—I—1) 

Okleveles óvónő gyermekek mellé ajánlkozik. Cz. 
Szász, tanító . O-Morovicza. (1998—II—1) 

Oszlány nagyközségben róm. kath. tót-magyar 
harmadik tanítói állomás szerveztetett. Jövedelme: 
készpénzben és tűzifában 800 korona. Lakása egy 
szoba. Kötelessége a mindennapi iskolán kívül az 
az ismétlőt is a 2-ik tanítóval fölváltva vezetni. 
Október hó végéig pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők. Iskolaszékre czímzett kérvények Kruppa 
Pál esperes - tanfelügyelőhöz (Kis-Keresnye, u. p. 
Simony) intézendők. (2001—1—1) 

Negyedéves képezdész ki már egy évig kántor-
tanítóként kitűnően működött, ilynemű állást keres. 
Megkeresések László Béla Zllahra czímzendők. 

(2000—1—1) 
Angyaloson (Háromszékmegye, u. p. Gidófalva) 

községi iskolánál újonan rendszeresített második 
férfitanítói állomásra, november 15-iki határidővel 
negyedszer hirdettetik pályázat. Évi fizetés: 800 K 
havi vagy évnegyedes előleges részletekben, 120 K 
lakbér és kertilíetmény, esetleg természetben lakás 
és kert. E fizetésből 652 K államsegély, a többi a 
község és ref. egyház pénztárából van folyósítva. 
Kötelessége : III—VI., esetleg I—II. vegyes osztály 
és az ismétlő-iskola vezetése. Kántort akadályoztatása 
esetén helyettesíteni, valamint az ev. ref. egyházi 
énekkar tagja lenni köteles. Csak ref. vallásúak 
pályázhatnak. Az iskolaszék határozatából, Angyalos. 
Elnökség. (2003—1-1) 

Az árvamegyei Jablonka községben megüresedett 
központi államilag segélyezett községi elemi nép-
iskola tanítói állomására ezennel pályázat hirdet-
tetik. Javadalom: 800 korona évi készpénzfizetés, 
mely előleges havi részletekben ki lesz szolgáltatva, 
irodai átalány 10 korona, lakbér fejében 100 korona, 
kertilletmény 10 korona. Tannyelv: tót-magyar. A 
keresztlevéllel, képesítő és működési bizonyítvá-
nyokkal fölszerelt kérvények folyó évi október hó 
30-ig bezárólag ezen iskolaszékhez beküldendők, 
csakis róm. kath. vallású egyének pályázhatnak, kik 
a hittant és az ismétlő-iskolát minden külön díjazás 
nélkül kötelesek tanítani. Jablonszky János, iskola-
széki elnök. Sperlágh Antal, iskolaszóki jegyző. 

(2006 I—1) 

Az istvántelki kertészképző iskolához Rákos-
palotára egy jóravaló, katholikus, nőtlen, németet 
is tanítani tudó nevelő-tanítót keresünk. Fizetése: 
600 korona, évi 100 korona pótlékkal 1000 koronáig. 
Bútorozott szoba ágyneművel s ágynemű mosással, 
takarítással; fűtés, világítás, az intézeL konyhájáról 
étkezés. Ezek fejében kötelessége a 14—18-éves korú, 
nagyobbrészt árva növendékek felügyelete s nevelése 
otthonukban s munkájuknál az intézeti házi rend s 
igazgató utasítása szerint: azok tanítása körülbelül 
heti 18 órában; az istenitiszteletnél nz ének veze-
tése s kisérése harmoniumon. A szükséges kimenő 
időt számára hetenkint kérésére az igazgató enge-
délyezi, nyáron 2 heti szünidőt ugyanattól kap. 
A kik szeretik a szegény gyermek nevelést, kedvelik 
a kertészetet, szívesen élíiek a szép természetben, 
nem felnek a munkától folyó hó 29-ig bezárólag 
küldjék vagy nyújtsák be gróf Károlyi Sándor né ő 
exczellencziájához, mint az intézet föntartójához 
czímzett kérvényeiket az istvántelki intézet igazgató-
ságához Rákospalotán. Megjegyezzük, hogy az első 
év próbaév, melynek sikeres bevégzése után jön a 
végleges megerősítés, s hogy az intézet tanítói az 
orsz. tanítói nyugdíjegyesület tagjai. (1944—I—1) 

A bodajki reform, egyház kántortanítói állo-
mására ajánlkozó kerestetik. Évi fizetése a köz-
igazgatási hatóság által tisztességes lakáson kívül 
796 koronára lett becsülve, melyhez oklevéllel bíró 
pgyén 104 korona pótlékot nyer az államtól. Jelent-
kezés bizonyítványnyal a helyi ref. iskolaszék elnöké-
hez intézendő. (1995—1—1) 

40-éves, róm. kath. özvegy, ki a tanítói pályán 
18 év óta működik, 10 év óta mint önálló kántor-
tanító : alkalmazást keres mint önálló-, osztály-, 
segédtanító, vagy mint nevelő, azonnali belépésre. 
Czím: „Tanító" Újpest, külsőváczi-út 80. szám. 

(2013—1—1) 
Rémen (Bácsm.) róm. kath. magyar és német 

ajkú új tanítói állomásra f. é. október 30-ig pályá-
zat hirdettetik. A tanítói állomás javadalma: 600 
korona havi előleges részletekben és 100 korona 
lakbér, kerti illetmény fejében 10 korona. Ismétlő-
iskola vezetéseért külön díj nem jár. A kántori 
teendők végzésében jártasak előnyben részesülnek. 
A kellőleg fölszerelt kérvények, rémi róm. kath. 
iskolaszékre czímezve, nt. Klánszky Ferencz esperes-
plebános úrhoz Jankováczra küldendők. Felső-Szent-
Iván. Csilits Bálint, lelkész. (2008—1—1) 

Az oladi (Vasmegye) róm. kath. kántortanítói 
állásra október 28-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 2 szobából, konyha, kamara, istálló és paj-
tából álló lakás. Továbbá föld, termények és kész-
pénz értéke a legutóbbi összeirás szerint 1271 kor. 
60 fillérre tehető. A fizetés részletezése és a meg-
választott kötelessége az iskolaszéki elnöknél bár-
mikor megtekinthető. Választás október hó 28-án 
délelőtt 10 órakor leend. Állását minél előbb tar-
tozik elfoglalni. Kérvények az iskolaszék elnöksé-
géhez küldendők. (2009—1—1) 

Az ajkarendeki róm. kath. népiskolához nőtlen, 
okleveles osztálytanító kerestetik, ki magyarul és 
németül képes tanítani. Fizetése: évi 800 korona, 
lakás fűtéssel. Állását október 31-én köteles elfog-
lalni. Bizonyítványait megválasztás végett mielőbb 
küldje a plébánia-hivatalhoz. Pósta: Gyepes, Veszprém-
megyében. (2010—II—1) 

Á békéscsabai ág. h. ev. egyház dobozmegyer i 
tót-magyar tannyelvű iskolájához tanítót keres. 
Fizetés: 900 korona. Tandíj : fejenkint két korona; 
ismétlősök oktatásáért szintén annyi. Tavaly volt 
elemi 62, ismétlő 27. Tanításon kívül vasárnapon-
kint istentiszteleteket vezet. Folyamodványok okt. 
31-ig az igazgató-lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(199!) -I—1) 
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Nógrád-Pi l isen róm. katb. kántortanítói állás 
üresedésben. Javadalma: 41(1 korona államsegélylyel 
a 800 koronát jól meghalása. Kétszobából és 
mellékhelyiségekből álló lakát: Kérvények főt. 
Borbás Géza ker. tanfelügyelő úrhoz érkezzenek 
Vilkére, Nógrádm. (2012—1—1) 

Turicska (Nógrád, p. Szinobánya) keres 900 ko-
rona fizetésre okleveles evang. kántortanítót. Jelent-
kezhetni a lelkészi hivatalnál. (2011—III—i) 

A Gyula-város által föntartott tanyai iskolák 
egyikénél nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Ez állás javadalma: évi 
800 kor. fizetés, 160 kor. fűtési, 50 kor. tisztogatási 
és 40 kor. szolgatartási átalány, lakás, kert és kor-
pótlék, melyért a tanító az ismétlő-tanköteleseket is 
tanítani tartozik. Az állás november elején fogla-
landó el. A kellően fölszerelt és lebélyegezett pályázati 
kérvények nálam f. évi november 2-ig nyújtandók be. 
Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. (2025—I—1) 

Kis-Keresnyén római katholikus tót-magyar 
kántortanítói állomás megüresedett. Jövedelme: 
készpénzben,, és gabonában .828 korona. Okleveles 
kántortanítók és orgonálásban jártas tanítónők 
iskolaszékre czímzett kérvényei október . hó 27-ig 
Kruppa Pál esperes-tanfelügyelőhez (Kis'-Keresnye 
u. p. Simony) intézendők. (2027—1—1) 

Komlós-keresztes i ágostai hitv. evangelikus 
egyházban megüresedett, 292 kor. készpénz, 580 
koronára becsült természetbeni szolgálmányok és 
földjövedelem, szép szabad lakással javadalmazott 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Bővebb 
fölvilágosítást szivesen nyújtok. Gálffy János, lelkész. 

(2028—II—1) 
A beremendi (BaranyamN róm. kath. iskola 

osztálytaúítói állomásra november 3-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 720 korona, (melybe a második 
szoba, kert bele van számítva^gy bútorozott^,szoba 
fűtéssel. Kötelessége: az I., II. osztály és ismétlők 
tanítása, a kántorságbani segédkezés. Tannyelv : 
magyar-német. Kérvények ngysgos Otrokóczy Lajos 
iskolaszéki elnök czímére küldendők. (2029—I—1) 

A za laszentgyörgy i róm. kath. iskola mind 
máig betöltetlen, új pályázat határnapja november 1. 
Fizetés: 780 korona. Kántori 20 korona, tíz szekér 
tűzifa. Folyamodványok a zalaszentgyörgyi esperesi 
hivatalhoz intézendők. U. p. Alsó-Bagód. 

(2034-1—1) 
Tót-Bánhegyesre ág. h. ev. kántortanító keres-

tetik. Fizetése: 400 korona, 40 hektoliter buza, 
2 öl fa, 2 öl szalma, beiratási díjak és egyházi 
stólák. Tannyelv: magyar-tót, A kincstártól ez idő 
szerint a tanítók 10 katasztrális hold földet kapnak. 
Jelentkezés november 15-ig. Leszich László, ev. 
lelkész. (.2036— II— 1) 

Alsó-Galla bányatelepen egy újonan rendszere-
sített tanítói állásra, 1000 korona kezdő-fizetés, 
szabad lakás, fűtés és világítással van javadalmazva, 
ezennel pályázat hirdettetik. Okleveles, nőtlen, róm. 
kath. pályázóktól daczára annak, hogy a tannyelv-
magyar — a szülőkkel való érintkezés végett — a 
német nyelv bírása is megkívántatik. Megválasztott 
köteles a társláda-választmány által kijelölendő egy 
osztályt önállóan vezetni s magát mindenben a társ-
láda-választmány rendelkezéseinek alávetni. Az állás 
f. évi november 5-én elfoglalandó. A véglegesítés 
egy évi sikeres működés után történik. Az előtanul-
mányokat is igazoló okmányokkal felszerelt bélyeg-
telen kérvények f. évi október 30-áig: a társláda-
választmány tekintetes elnökségéhez Felső-Galla 
bányatelepre (Komárommegye) küldendők. 

(2037—1—1) 
A budapesti „Izr. siketnémák orsz. intézete" 

részére okleveles tanítónő kerestetik. Fölvilágosítást 
az intézet igazgatója nyújt. (2035—1—1) 

Ot hónap.a segódtaní'ót keresek, ki a kántor-
ságban jártas. Fizetése havi 20 korona és ellátás, 
ágynemű, mosás és világítás nélkül. Babócsa, 
Szabadyné. (2026—II—1) 

Érd (Fejérni.) ujfalusi községi elemi népiskolá-
nál a tanítói állomás nyugdíjaztatás folytán meg-
üresedvén arra pályázat hirdettetik. Fizetés: 1. a 
község pénztárából készpénzben 660 korona. 2. 8 m. 
tüzelőfa, értéke: 64 korona. 3. A háznál levő kis 
házikert haszonélvezete, értéke 6 korona. 4. 300— 
400 • - ö l répáskert haszonélvezete 20 korona, 
5. Államsegély 50 korona. 6. Szabad lakás, az uj-
falusi iskolánál levő tanítói lakban. Kérvények, főtiszt. 
Kereskényi Gyula esperes - plébános, iskolaszéki 
elnökhöz folyó évi november hó 5-ig beküldendők. 
A később érkezett kérvények figyelembe nem vétet-
nek. (20!0—II—1) 

Hárnmszékmegye Besenyő községi iskolánál a 
tanítói állásra novembeé 10-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetés a községtől 60 korona, államsegélyből 740 
korona. Köteles e fizetésért a faiskola kezelője lenni. 
Kizárólag ev. ref. vallású legyen, ki képes legyen a 
kántori teendőket úgy a templomban, mint teme-
téseken elvégezni. Ezért fizetése az egyháztól kepe 
és oszpora 200 korona értékben és 2 hold 395 öl 
szántó, 2 hold üzem szerinti erdő természetbeni 
használata. Lakás természetben az iskola-épületben, 
kert és melléképületekkel. Kérések az iskolaszékhez 
intézendők. (2038-1 -1 ) 

H I R D E T É S E K . 
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Juhay Antal 
„A g y e r m e k e l ső t a n í t ó j a ' ' és ^ 1 m á s o d i k 
o s z t á l y t a n í t ó j a " czímü s e lapok folyó évi 
39., 40., 41. és 42. számaiban megjelent hirdetéseire 

figyelmezteti a t. tanító urakat. 
(2022—IV—1) 
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E m b e r J á n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelö 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K. (Bórmentve 1 K 10 f.) 

— — 

Haladási és Látogatási naplók. 
Az új ministeri utasítás 87. §-a szerint, több évre, 

bekötve, darabja 2 K 40 f és 3 K. 

Értesítő Könyvecske 
Hymnus és Szózattal, darabja 10 f. Megjelentek 
és kaphatók Léva i Mór kiadóhivatalában Úngvárt . 

(1792—IV—4) 
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NÉPTANlTÖK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkapha t j a e lapot minden magyarországi népok 'a tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt , a „Néptauítók 
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 plőfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde tések á rszabása . — A pályáza t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj elöve küldendő 
be. E}jyéb h i rde téseknek az ogész oldal egy hetvonkutted részét 
tevő peti t nyomású és egylia^abu sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OS'i'ItOM-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 i i l t v i s s z a . 

A nevelés-tanítás az ismétlő-
leányiskolában. 

Wlassics Gyula dr. vallás- és közok-
tatásügyi minister a népoktatás ma-
gasztos föladatait teljesen átértve és 
átérezve, kiváló gonddal igyekszik az 
elemi iskolázást oly tényezők bevo-
násával tartalomban és hatásban erő-
síteni és gazdagítani, melyek az iskolát 
a népélettel, a nép föladataival, élet-
szükségleteivel, kulturális és nemzeti 
föladataival a legszorosabb kapcsolatba 
hozni hivatvák és a melyek ennélfogva 
a népoktatást igazán eredményessé is 
fogják tenni. így, hogy többet ne em-
lítsünk: a gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezésével egyrészt az ismétlő-isko-
lázást váltja valóra, másrészt az iskolai 
munkába két kézzel viszi belé a való-
ságos életet. Ilyen intézkedése az, 
melyben szigorúan követeli valamennyi 
mindennapi iskola fölé az ismétlő-ok-
tatást ; — és valamennyi iskoládban 
követeli a törvényszabta 5. és 6. év-
folyamnak életbeléptetését, helyesebben 
az 5. és 6. évfolyamra a tanterv szerint 
előírt, különösen az életre szóló tan-
tárgyaknak tényleges földolgozását. 

Az elemi oktatásnak az élettel szoros 
kapcsolatba hozatalára irányuló bölcs 
és nagyfontosságú törekvéseinek kifeje-
zését üdvözölhetjük ama tervében is, 

hogy az ismétlő-leányiskolákat különös 
gonddal szervezni akarja. 

A leányok oktatása a 13 —15. 
életévükig elsőrangú nemzeti föladat 
nemcsak közgazdasági és humanitárius, 
hanem tisztán nevelési szempontból is.. Ha 
a fiuk oktatását ezen korban az életre 
kihatóvá akarjuk tenni az élet, a kultúra 
és a nemzeti szempontoknál fogva ^ 
épp úgy, de sőt annál inkább meg kell 
ragadnunk minden alkalmat és eszközt 
arra, hogy a leányok nevelését ebben 
a korban fokozott erővel fejleszszük 
és pedig különösen nevelési szempontból is. 

Ebben az értelemben véve tehát a 
gazdasági ismétlő-iskolák és a gazda-
sági ismétlő-leányiskolák nagy föl-
adatainak keretén belől: az általános 
ismétlő-iskolázás föladatai közé mint 
minden rendű és alakú ismétlő-iskolai 
föladatot óhajtanám én, régóta táplált, 
és soha nem gyengülő, de sőt erős-
bödő meggyőződésem alapján azt belé-
foglalni, hogy a leánygyermekeket, az 
ismétlő-iskolai oktatás harmadik évfo-
lyamában: akár általános, akár gazda-
sági, akár bármiféle irányú ismétlő-tan-
folyamban is oktattassanak: a helyes 
gyermeknevelés alapélveire, — a nevelés-
tudomány dióhéjba foglalt aranyigazságaira 
megtanítsák. 

Ezen dologról én már: „Félszegségek 
a nevelésben'" czímű könyvem 23. 
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lapján is írtam. Hangsúlyoztam abbeli 
meggyőződésemet: hogy az ilyen ta-
nulmány, vagyis ily irányú oktatás a 
14 — 15-éves leánynak hiányzó lelki táp-
láléka volna, előre, a priori megneme-
sítené ébredező érzelmeit, józanabbá 
tenné álmait, ábrándjait. Ismétlem itt 
is abbeli meggyőződésemet, hogy a jó 
nevelés amaz alapelvei, a miket ezen alig 
öt fogalommal ki lehet fejezni: türelem, 
szeretet, a jövendő emberre való állandó 
rágondolás, a példa föltétlen tekintetbe 
vétele és a következetes szoktatás a 
jóra, rendre, munkásságra, erényre, 
az ismétlő-iskola utolsó esztendejében 
örökké megmaradólag beolthatok a 
14—15-éves leánygyermek lelkébe. 

De hát mint minden kérdésnél, itt 
is az a legnagyobb nehézség, hogy 
miképen illeszthető be ezen studium 
az ismétlő-iskola, gazdasági ismétlő-
iskola jelenlegi érvényes tanítási anya-
gának és tantervének keretébe annak 
minden megbolygatása nélkül? 

Erre a fontos kérdésre a gyakorlat ad-
hatja csak meg a feleletet. Éppen azért, 
mikor én e sorokat írom, azon re-
ménynyel fordulok a lelkes tanítóság-
hoz, hogy a tárgy komoly jelentőségé-
hez mérten igaz lelkesedéssel karolja 
föl ezt az eszmét, és a most érvényben 
levő tantervek és utasítások teljes sér-
tetlen hagyása mellett ki-ki találjon 
módot arra, hogy a mondott stúdiumot 
tanítványai által élvezhető, érthető és 
meg is emészthető formában meg-
kísérelje fölvenni. 

Nem lehet ilyen dolgot egyszerre 
rendszerbe foglalni: a rendszernek anyag, 
irányelvek és keretek kellenek, a miket 
egyfelől a gyakorlati kivihetőség, más-
felől a végzett munka tényleges sikere 
határolnak és szabnak meg. Ahhoz 
tehát, hogy konkrét formában lehessen 
bemutatni azt, hogy ama nagy czél 
érdekében, hogy az ismétlő - iskolás 
korban levő leánygyermekeket a nevelés 

aranyigazságaira megtanítsuk, s ekkép 
a leendő népmilliók anyáit hivatásuk 
egyik fontos föladatának: a gyermek-
nevelésnek megoldására is képesebbé 
tegyük, — mit kell és hogyan lehet 
tanítani ? s kézikönyvben, az olvas-
mányok keretében, vagy a tanítói 
vezérkönyvekben kell-e erre utasításokat 
foglalni? mindenekelőtt a tanítók ezrei-
nek ily irányú kísérletei, és a kísérletek 
alapján teendő szakavatott hozzászólása 
szükséges. 

A gyermeknevelés alapelveit a nép 
leendő anyái részére valami módon, 
valamely alakban, valamely fokán az 
iskolázásnak értékesekké kell tenni, 
mi sem természetesebb, mint, hogy 
ennek az ismétlő-iskolázás utolsó, vagy 
utolsó két évében kell történnie: mert 
ezzel a nemzedékek jövő egészséges 
fejlődésének vetjük meg biztos alapját. 

Kétségtelen, hogy bizonyos fokig 
kényes is a tárgy és éppen azért a 
forma nagyon fontos, a melyben tör-
ténik . . . de a formát egy jó tanító 
helyes pedagógiai és módszertani, még 
inkáfab pedig helyes és eleven erkölcsi 
érzéke megtudja találni. 

Hitem és meggyőződésem, hogy meg-
lehet a formát is, óvatos és jól meg-
fontolt kísérletekkel találni, de siettetné 
a kérdés megérlelésót az, ha a tanító-
egyesületek tanulmány tárgyává tennék 
és szakavatott tanulmányok után áll-
nának konkrét javaslattal a kultusz-
minister elé. 

A neveléstani elemnek a 14 — 15-éves 
leányok oktatásánál általánossá tétele a 
vallás-erkölcsi nevelést is hatékonyabbá 
tenné, a vallásos élet értékét is emelné, 
mert a vallásos és erkölcsös élet szük-
ségét az ily irányban való oktatásban 
részesült anya kétszeresen fogja érezni: 
először a maga, azután a gyermekei 
részére is. 

(Budapest.) Mosdössy Imre. 
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= A művészeti oktatásról , illetőleg az e 
tárgyban a m. hó végén lefolyt drezdai kon-
gresszusról Beöthy Zsolt nagyérdekű előadást 
tartott a budapesti tanári körben. Az előadáson 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister is megjelent, nagy lelkesedést keltve 
a tanárok közt. A minister nagy érdeklődéssel 
hallgatta végig Beöthy Zsolt tanulságos föl-
olvasását. — A drezdai kongresszuson az első 
előadó Boss, hamburgi tanító volt, a ki nagy 
tudással, bámulatos pszikológiai érzékkel beszélt 
a gyermekszobáról. Előterjesztésének a veleje 
az, hogy a gyermek ne kapjon túlságos rea-
lisztikus játékszert; hogy a lehetőségig közel 
kell őt vinni a természethez; hogy környeze-
tében minden a lehetőségig egyszerű legyen. 
A második előadást az iskola-épületekről Fischer 
müncheni építő tartotta. Követelte, hogy az 
iskolát ne építsék szűk utczába, kaszámya-
stilusban, hanem szabad térre s az épület 
maga is nyájas és vidám benyomást támaszszon. 
A hamis ornamentikának nincs helye az iskola-
épületeken. A harmadik előadást a kongresszus 
elnöke, Seidlitz titkos tanácsos tartotta az iskola 
fali-képeiről. Kivált a német nemzeti életből 
vett képeknek van helye az iskolában; a képek 
legyenek egyszerűek és világosak, hogy ne 
kelljen hozzájuk kommentár. Paidi brémai 
igazgató a képeskönyvekről beszélt. Azt kivánja, 
hogy a képeskönyvek foglalkoztassák a gyer-
mek szivét és fantáziáját egyaránt; ilyenek 
azok a képek, a melyek rajzban határozottak, 
színekben világosak és egyszerűek. A rajztanítás-
ról Götze hamburgi professzor beszélt, s azt 
kivánja, hogy a rajzot az iskolázás egész vonalán, 
a népiskolá'ól az egyetemig, alaposabban és 
sikeresebben tanítsák, mint tanították eddig. 
Jessen berlini igazgató a mintázásról beszélve, 
azt kivánja, hogy a mintázás által a térszemlélet 
képességét neveljük; ezért ellensége a kemény 
papiros és a lombfürész munkának s azt 
vitatja, hogy a legjobb minta mindig és minden-
ben az élő alak. IAchtwark arról beszélt, hogy 
kell a tanítóképző szemináriumokban tanítani 
a műtörténetet, hogy a tanítók képesek legyenek 
a művészeti oktatásra. 

Tanítók Háza. 
Nem régen volt. Tetterős emberek, hivat-

kozva a magyar tanítóság önérzetére, meg-
teremtették a Tanítók Házát. Az eszme új 
életet adott a testületeknek, lelkesedésre buzdí-
tott mindenkit s mikor az ige testet öltött, nem-
csak egy ország tanítósága kiáltott hozsannát, 
de az egész müveit társadalom tapsolt a 
magyar tanítóság eredményes munkásságának. 
(Tapsolt, de 28 ezer tanító közül azóta alig 

lépett be ezernél több az Eötvös-alap köte-
lékébe. Szerk.) 

Pár éve már, hogy fiaink főiskolákon való 
neveltetésének gondja nem szánt oly mély 
barázdát, mint eddig, homlokunkon. Pár éve 
már, hogy nyitva van a magasabb képzettséget 
igénylő pálya a tanító-utódok előtt a Tanítók 
Háza útján s így ez intézmény közvetve a 
tanítóság társadalmi értékének emelését is 
szolgálja. Igen, mert a míg tisztán fizetésünkre 
támaszkodtunk, addig gyermekeink neveléséről, 
magasabb iskolákban való taníttatásáról alisr O o 
lehetett szó. Örvendhettünk, ha kitűnő tehet-
ségű gyermekeink is legalább a magunk hiva-
taláig eljuthattak. 

Az Eötvös-alap s így a Tanítók Háza nagy 
föladatok előtt állnak. A magyar tanítóság e 
jótevő intézményei egyforma szeretettel vonnak 
keblükre minden tanítót és semminemű különb-
ség kedvesebbé nem tesz előttük senkit. A 
vezetőség cselekedeteiből csak ezt a tapasz-
talatot szerezhettük. Ennélfogva a Tanítók 
Háza s az ezt föntartó Eötvös-alap mind-
nyájunknak édesanyja s mi mégsem vagyunk 
egyforma szeretettel iránta. Azt a lelkes tábort, 
mely nem maga érdekeért szolgálta a zászlót 
kitartással és lelkesedéssel, a mennyire munkára 
ösztönzi egy-egy új tag belépése, áldozatkész-
sége, éppen annyira elcsüggeszti a nagy több-
ség kétségbeejtő s indokolatlan közönye. Mert 
teljesen igaza van Ujváry Béla szerkesztőnk-
nek abban, hogy tisztán indolencia az oka 
annak, hogy 28 ezer magyar tanító közül 
csak 3 ezer s pár száz pártolja anyagilag az 
Eötvös-alapot. 

Magunk iránt való kötelességet teljesítünk 
akkor, ha ez indolencia megszüntetésére 
törekszünk. 

Csakhogy ennek nem az a módja a helyes, 
hogy itt is, ott is Tanítók Házát alapítunk. 
Összevetett kis erők sok nagy dolgot kivihet-
nek, míg a széthúzás a már meglévő hatal-
maknak is romboló ellensége. Azt tanítjuk az 
iskolában, hogy az egyesülésben rejlik az erő 
s bizony sajnos és elitélendő, hogy mi nem 
hivatkozhatnánk e tekintetben mindig joggal 
saját példánkra. Csak egy dolgot említek föl: 
mind elismerjük aT. H. eszméjének szépségét, 
hasznát s mégsem törekszünk ennek együttes 
támogatására. Sőt vannak, kik azt hiszik, 
hogyha szűkebb körök érdekei látszólag meg-
kívánják, meg is vonhatják pártolásukat az 
országos s mindenkit egyformán segélyező 
alaptól s vidéki internátüsokra adhatják fillérüket 
s azok fejlesztésére fordíthatják munkájukat. 

Nincs szándékomban tagadni azt, hogy 
vidéki internátusok fölállítására jövedelem-
források nyitása nem tiszteletreméltó törekvés, 

44* 
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de állítom, hogy helyesebb a nagy alapot fej-
leszteni s határozottan kárhoztatandó a nagy 
és országos alap jövedelmi forrásainak, mint 
azt a délvidékiek tették, konkurrencziát csinálni. 
Mentségükre fölhozhatták, hogy a „Tanító-
Gyújtó" eddig a „Tanítók Háza Gyufája" által 
meg nem hódított területeken csinál jövedel-
met; de én kétségbe vonom meg nem czáfol-
ható tapasztalataim alapján. Nevezetesen: a 
temesvári gyújtó-gyár régibb gyújtóját láttam 
Besztercze-Naszód, Szolnok-Doboka és Kolozs-
megyékben is azon érthető okból, hogy a 
kereskedő bármelyik gyárból rendelheti szükség-
letét. így könnyen megesik, hogy a közönség 
nem lesz tájékozva s az országos alap már 
megszerzett területeket veszít el. E szempont-
ból nem kisérheti rokonszenv a különben 
derék testület e cselekedetét a magyar tanító-
ság részéről s teljes igaza van az Eötvös-alap 
vezetőségének, hogy ezen körülmény sajnálatos 
következményekkel járhat a magyar tanítóság 
megbízhatóságának elbírálásánál is. 

Volt már alkalmam kifejteni azon véle-
ményemet is, hogy a vidéki internátusoknak 
helyi alapokból való fölállítását csak akkor 
tarthatom indokoltnak, ha ez alapok a magyar 
tanítóság bármely csekély részének megadóz-
tatását is teljesen fölöslegessé teszik. Ha adó-
zunk, adózzunk az országosnak; ez kevesebbet 
követel, mégis nagyobbak a jótéteményei s 
erkölcsileg is becsesebbek, mert a magyar 
nemzet ajándékából csak általa részesülhetnek 
egyesek. Másfelől tekintélyünk, értékünk növe-
kedik, ha fejlődik az az intézmény, melynek 
alapja a humánizmus s föntartója az együvé 
tartozás érzete és a kartársi szeretet. Éppen 
ezért nem rokonszenvezünk a „Népnevelő" 
azon fölhivásával sem, mely a katholikus T. 
H. érdekében szólítja a tanítóságot cselekvésre. 
Arról nem is szólok, mily helytelen a „Nép-
isk. Tanügy" azon fölszólítása, hogy az egri 
kath. T. H. érdekében az iskolás-gyermekek 
körében is gyűjtsenek a tanítók. A közel 
múltban fájdalmasan panaszoltunk arról, hogy 
tanító és tanító nem egyenlők, hasábos- czik-
kekben írtunk erről, s most midőn egy esz-
mét találtunk, melyért küzdve rang és vallási 
s mindenféle létező és kigondolt különbséget 
megszüntethetnénk, ezt az eszmét használjuk 
föl arra, hogy kasztokat teremtsen közénk. 
Ha ezt jóhiszemüleg teszszük, akkor is hiba, 
ha pedig szándékosan, akkor merénylet egy-
séges törekvéseink, ekzisztencziánk ellen. Mert 
süssük bár az ily osztó-törekvéseinkre a leg-
szebb czélokért való küzdés bélyegét is; addig, 
míg az országos egyesület tehetetlensége be-
igazolva nincs, az ily czélokért való küzdés 
szeparatisztikus törekvés jellegét viseli magán. 

Aztán mit várunk e vidéki és szűkebb körök 
által fölállítandó T. H.-tól ? Mit várunk, mikor 
látjuk azt, hogy az az egyesület, melynek tőkéje 
van, mely az állam anyagi és erkölcsi támo-
gatását érdemelte ki, mely a társadalom réte-
geit is ostromolja, a mely 28.000 tag helyett 
indolencia folytán csak 3000-el rendelkezik, 
nem ment az anyagi gondoktól ? ! Nem tagadom, 
lehetnek szerencsés körülmények, melyek az 
illető vidéki intemátusok fölállítását meg-
engedik. de bizonyos-e, hogy föntartásukra 
elég tőkét össze lehet hozni F! Azt pedig tud-
juk, hogy még a kerék sem forog kenőcs nélkül. 

A lehetőségből nem foly a létéi is immár. 
Es találjon elkövetkezni az idő, midőn a 

lelkesedéssel megteremtett intézmény oszlopai 
inogni-recsegni kezdenek: akkor a leroskadó 
épület a magyar tanítóság életrevalóságának, 
megbízhatóságának, gyakorlati érzékének nem 
elég mértékben való nyilvánulását fogja leom-
lásával a világba kiáltani. 

r ~ 

En azt a törekvést, hogy felekezet szerint 
külön internátusaink legyenek, a tanítói tes-
tület méltóságával sem tartom összeegyeztet-
hetőnek. Erről csak ennyit. 

A vidéki internátusokról azt tartom, hogy 
azokat az országos alapból kellene fölállít-
tatni. Ezért a nagy alapot fejleszteni kötelesség, 
sőt a természetet véve alapul, bűn nem ezt 
tennünk, hiszen látjuk, hogy ha a fa törzse 
fejlődik, erősödő gyökerei több és több táp-
lálékot vesznek föl: s külső erőszak nélkül 
hajt a törzs árnyékot adó ágat, mert a bő 
táplálkozás miatt előállott életkedv és erő 
követeli, parancsolja a terjeszkedést; — míg 
ha a törzs egyik hajtását lemetszve ültetjük 
el, még kétséges, vájjon megfogamzik-e s ha 
megfogamzott is, ha gyenge gyökerei mostoha 
talajt érnek, nem fog-e stagnálni fejlődése, 
avagy nem fog-e éppen egészen megszűnni ? 

Kartársaim! Ne nézzük soha azt, ki mondja, 
de nézzük azt, a mit mond. A külön Tanítók 
Háza-inak az Eötvös-alap nélkül való fölállítása 
csak akkor volna jogosult, ha megszűnt volna 
az Eötvös-alapba vetett bizodalmunk. Yezetőink 
nem egy óra alatt teremtették meg azt nekünk: 
munkálkodásukkal a tanítóság egyetemének ér-
dekeit kívánták szolgálni. Ezért csak hálával 
s ennek aprópénzre váltásával: a cselekvéssel 
fizethetünk s nem bizalmatlansággal. oo 

Kérdem hát mindeniket, ki nemcsak a saját 
gyermekeinek jövőjéért aggódik, kérdem azokat, 
kik a mások baján való segítést erénynek 
mondják, kérdem azokat, kik a tanítóság tekin-
télyére s erkölcsi erejére adnak valamit, mondják 
meg — kezöket szivükre téve: — tudják-e 
most is tagadni az együttes munka szükségét ?!. 

S kérdem azokat, kik eddig nem voltak. 
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barátaink, kik kívül álltak eddig a háromezerek 
táborán, ellenállának-e továbbra is, nem éreznek 
vágyat egyesülni szeretetben a közös ideálért, 
mely nemcsak anyagi haszonnal kecsegtet, de 
mint testületnek erkölcsi nagyságunkat is emeli F! 

Azonban nem akarom folytatni; keserű fáj-
dalmam, mely akaratlanul is kitör, talán eléggé 
nyilvánvaló figyelmeztetés: tömörüljünk, ne 
adjunk igazat azon sejtelemnek, hogy csak itt-ott 
látni a nagy tengerben egy-egy halat: a tanítói 
testületben lelkes munkást. Álljon mindenki 
az őrhelyén ébren s tegye kötelességét, mely-
nek teljesítését a tanítói kar, gyermekeink 
jö vőj e s a haza érdekei nyilvánvalóan parancsolják! 

(Kispest-Szent-Lórincz.) Bartha Pál. 

= Zsilinszky Mihály közoktatásügyi állam-
titkár 40-éves szolgálati jubileumának meg-
ünneplésével foglalkoznak a tanügyi körök. 
Most van ugyanis 40 éve annak, hogy Zsilinszky 
Mihály, elvégezve külföldi tanulmányait, 
Szarvason — 23-éves korában — tanári 
állást vállalt. A mostani államtitkár 13 évig 
volt tanár, majd országgyűlési képviselő, 
főispán s végül államtitkár lett, de mind-
egyik állásában egyforma lelkesedéssel szolgálta 
szivének, lelkének ideálját: a magyar kultúrát. 
Zsilinszky Mihály ünneplésének kezdeménye-
zője az Eötvös-alap volt, mely f. évi augusztusi 
közgyűlésén a magyar kultúra e kiváló és 
irodalmi téren is nagy érdemeket szerzett 
munkását tiszteletbeli elnökévé, a M. T. Orsz. 
-Bizottsága pedig tiszteletbeli tagjává válasz-
totta. A magyar tanítóság tehát a kezde-
ményezés czímén is részt kér Zsilinszky 
Mihály ünnepléséből. 

Tanítói szakvizsgálat és tovább-
képzés. 

i. 
A Néptanítók Lapja 38. számában fönti 

czím alatt egy olyan czikk jelent meg, mely-
nek megvalósulása tanügyünk történelmében, 
népoktatásunk fejlődése és tökéletesbülésében 
fontos határkövet jelezne. 

Korunkban érezzük és tapasztaljuk, hogy a 
tanító mind nagyobb s nagyobb kívánalmakkal 
áll szemben a szülők és a társadalom részéről. 
Elösmerjük, hogy közéletünk ezen faktorainak 
kívánalmai jogosak és méltányosak, mert 
tudjuk azt, hogy semmi sem drágább a szerető 
szülőnek, mint gyermeke, azért látjuk az apát 

görbedni fárasztó napi munkája terhe alatt s 
azért áldozza föl az anya ifjúságát s nyugo-
dalmát és semmi sem lehet becsesebb a társa-
dalomra, mint az ifjúság és annak nevelése. 

Ha tehát a Mindenség hatalmas megalkotója 
egy oly magasztos vonzó érzést adott az 
embernek - mint legtökéletesebb teremtmé-
nyének — szivébe, mely arra ösztökéli, őt, 
hogy minél jobb utódokat hagyjon majd az 
emberiség részére, akkor a tanítónak is, kinek 
élethivatásul tüzetett ki azon nagy hajónak 
tatarozása, melyben a társadalom evez, valódi 
pedagógusnak s a szó teljes értelmében nevelő-
nek kell lennie, hogy javára válhasson mind-
azoknak, kiket az élet az ő nevelő gondjaira 
bizott. 

Hogy azonban a tanító nagy és terhes 
hivatásának megfelelhessen, mindenesetre szük-
sége van arra, hogy maga is sokat tanuljon 
és művelődjék, mint ifjú tehát készüljön 
hivatására a képző-iskolában, mint férfi pedig 
erősbödjék abban a gyakorlati életben. Én 
azonban a gyakorlati életben való tovább-
képzést nem úgy értem, miként azt Perr Gyula 
kartárs úr a Néptanítók Lapja 40. számában 
óhajtja, mert ha ezen fontos körülmény a 
„továbbképző - tanfolyam kőtelező látogatá-
sának életbeléptetésével" rendeztetnék, pá-
lyánk — ma már ugyan hála magas kormá-
nyunk gondoskodásának javulóban levő — 
anyagi oldalán kívül, egy még nagyobb oka 
volna a fiatal nemzedéknek arra, hogy e misz-
sziótól idegenkedjék s hogy a tanítói pályára 
ne lépjen. 

Lássuk csak kérem mit is mond P. Gy. úr : 
„mondja ki a tanügyi kormány, hogy minden 
tanító köteles az oklevéltől számított minden 
5—5 évben, 4 hétig a továbbképző-tanfo-
lyamon részt venni s elsajátítani az ott előadot-
takat — ezek pedig szerinte csak ezen csekély-
ségek volnának: embertan, lélektan, módszertan, 
neveléstan, neveléstörténet, tanítási gyakorlat 
és befejezésül a népoktatási törvények. Hát 
kérem, ez már a jóból is sok és káptalani 
fejjel bírjon az, ki ezeket 4 hét alatt — 
annyira és oly módon elsajátítaná, mely 
garancziát nyújt arra, hogy nem hiába fárasz-
tott, fáradt és okozott költséget. 

Ezenfölül a tanító családi viszonyai is ellene 
mondanak ennek. 

Én a Margitai József úr által ajánlott 
tervezethez jó lélekkel hozzájárulok és azt 
elfogadom, de csakis a „tanképesítő vizs-
gála t inak általa ajánlott formáján való és 
lényegében csekély változatosság mellett u. i. 
a 4 évfolyam elvégzése után tegyen a tanító-
növendék minden képző-intézeti tárgyból vizs-
gálatot, a mit tanítói érettségi vizsgálatnak 
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vagy tanítói alapvizsgálatnak nevezzenek s ily 
értelmű bizonyítványt nyerjen, mely őt 2, leg-
fölebb 3 évi tényleges működésre jogosítsa. 
Ezen idő leteltével aztán, alapvizsgálata érvé-
nyének elvesztése mellett, köteleztessék „tan-
képesítő vizsgálat "-ot tenni le az ország 10 
vagy 12 nagyobb városában szervezett „vizs-
gáid-bizottság" előtt, a mely bizottságnak 
tárgyai: képző-intézeti tanárok s a megye 
területén működő kiválóknak ösmert tanítók 
volnának. 

Ezzel aztán összes tanítóképzőink annyiszor 
hangoztatott államosításának szükségét is 
legalább részben enyhítve látom s azt hiszem, 
hogy az egyes hitfelekezetek autonom joga 
sem volna ez által megsértve, mert hiszen 
tanítóikat ezután is saját hitfelekezeti tanító-
képzőikben neveltethetnék 's az állam csak 
legfelsőbb felügyeleti jogát gyakorolná az által, 
hogy Magyarország tanítói, tanképesítő vizsgá-
latukat az állam által alkotott „vizsgáló-
bizottság" előtt tennék le s hogy ennek nem-
zeti politikai szempontból mily fontos és üdvös 
következménye volna — megmondhatatlan! 

A tanképesítő vizsgálat írásbeli és szóbeli 
volna. Mivel pedig én helyesebbnek látnám, 
ha az alapvizsgálat és a tanképesítő között 
eltöltött 2—3 évi időközt a tanítójelölt ne 
száraz elméleti tárgyaknak magolásával töl-
tené el, a mikből az alapvizsgálat alkalmával 
különben is már egyszer levizsgázott, hanem 
a még előtte levő tanképesítő vizsgálatnak 
minél fényesebb sikere serkentse őt arra, hogy 
mentül több és többféle módszertani és didak-
tikai könyveket olvasson és tanulmányozzon, 
az általam javasolt „tanképesítő vizsgálat" 
kizárólag gyakorlati irányú lenne. 

A tanképesítő tehát, mivel az államhatalom 
által megjelölt személyek előtt tétetnék, 
„tanítói tanképesítő államvizsgálat"-nak nevez-
tetnék és 2 napig tartana, az első napon 
írásbeli, a második napon szóbeli vizsgálatot 
tenne minden jelölt. Az ezen államvizsgálatról 
kiadott oklevélben azonban a szokásos feje-
zeten kívül, a tanító alapvizsgálatán nyert 
bizonyítványa is benfoglaltatnék, annak kitün-
tetésével, hogy az illető államvizsgázott 
tanító, alapvizsgálatát hol, minő jellegű tanító-
képezdében és mikor tette le! ? az alapvizs-
gálatáról kiadott bizonyítványában foglalt minő 
tantárgyakból és milyen fokú osztályzatokat 
kapott ? végül pedig milyen tannyelvű isko-
lákra van alapvizsgálatja ? — ennek érvénye is 
persze az „államvizsgálat" letevésétől függne. 

Azután következnék annak megjelölése, hogy 
az államvizsgálat hol, illetőleg mely delegált 
bizottság előtt és mikor tétetett le, valamint 
hogy az írásbeli és szóbeli vizsgálatain nyert 

kalkulusok összegezéséből eredő, milyen álta-
lános osztályzattal ? 

Ha azután az államvizsgálatról kiadott 
diploma, mely két, tisztán tanítói szakvizsgá-
latnak volna az eredménye és tükre, külsőleg 
is megfelelő és a magyar állam szuverenitását 
kitüntető díszes kiállításban adatnék ki, ezzel 
a tanító-vizsgálat úgy belső tartalom, valamint 
forma tekintetében is megfelelő díszt és kiváló 
tekintélyt nyerne. 

(Méhála.) Czáró János. 

Sokan azon véleményben vannak, hogy a 
tanítói szakvizsgálat a tanítók tekintélyét fogja 
emelni. Ebben egy kis tévedés van. A szak-
vizsgálat a tanítói állás nívóját igenis fogja 
emelni, de a tanító tekintélyét . . . mindig csak 
maga az egyén! 

A tanítói oklevél értékének, a tanító állá-
sának emelése szempontjából kivánatos, sőt 
szükséges a szakvizsgálat. A négy középosz-
tályt és a négy képezdei tanfolyamot végzett 
növendék, lehet, hogy általános műveltségre, 
sőt a tanítás néhány mesterfogására is tesz 
szert, pl/ a beszéd és értelem-gyakorlat, az 
írva-olvasás kezelésére stb., de mélyebb peda-
gógiai tanulmányokat nem szerezhet, mivel a 
képezde az idő rövidsége miatt csak az alapot 
és az irányt adhatja meg, másrészt pedig az 
ilyen tanulmányhoz önállóság és magánszor-
galom okvetlenül megkivántatik. 

Azért csekélységem is azok nézetéhez 
csatlakozik, a kik azt indítványozzák, hogy a 
képezdét végzett növendékek csak elbocsátó 
bizonyítványnyal alkalmaztassanak mint tanítók 
és a képesítő szakvizsgálatot csak két év 
letelte után tehessék le egy országos bizottság 
előtt (vallás és nemzetiség különbsége nélkül) 
tisztán pedagógiai tárgyak köréből. Ilyen 
tárgyak lennének: embertan, lélektan, mód-
szertan, neveléstan, neveléstörténet és a nép-
oktatási törvények gyakorlati alkalmazása. 

Azt is megpendítették, hogy minden tanító 
legyen köteles az oklevél megszerzésétől szá-
mítva a tanügyi kormány által rendezett 
továbbképző-tanfolyamot 5—5 évenkint 4 hétig 
látogatni. 

Nem tekintve azt, hogy a tanító szabad 
idejéből 4 hetet veszítene, ezen tanfolyamok 
a tanítói oklevél értékét nem nagyon emelnék, 
de a tanítói tekintélynek sem válnának elő-
nyére. Tanítói tekintélyt csak önszorgalom 
által szerezhet meg az egyén és nem kény-
szer által. 

Ha a fiatal tanító két évig önszorgalmára 
van utalva, bizonyos önállóságot, komolyságot 
sajátít el, — a melyek úgyis a tanítói álláshoz 
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szükséges kellékek, — miáltal a társadalom 
előtt bizonyára több tekintélyt vív ki magának, 
mintha 5 évi mulatozás után tanfolyamra menni 
kényszerítik. 

A szakvizsgálat a tanítói oklevél értékét és 
a tanítói állás nívóját tehát emelné és a 
tanító önszorgalmára utalva, mélyebben hatol-
hatna a pedagógiai tudományokba; hát még 
mennyi ferdeségtől, mennyi botlástól óvná meg 
a fiatal tanítóságot! 

Szívesen osztozom Margitai azon nézetében, 
hogy a 19-éves fiatal ember általában még 
nincsen tudatában az ő magasztos hivatásának. 
Azért is, ha a fönnebb ecsetelt módon nem 
volna keresztülvihető a szakvizsgálat kérdése, 
inkább csatlakoznám M. által kifejtett szak-
vizsgálat módjához, már azon szempontból is, 
hogy a tanítóság nyerjen a minősítésben. 

(Petiasz.) Janda Ferencz. 

Szabad asztal a vidéken. 
Azt hiszem nem csalódom, ha azt állítom, 

hogy az Eötvös-alap tagjainak a száma azért 
nem szaporodik, mert kartársaim nagy része 
a befizetett 3 korona évi tagsági díjért, az 
Eötvös-alaptól egyelőre semminemű ellen-
szolgálatot sem kap. 

A túlnyomó résznek ugyanis nincs még az 
egyetemen tanuló fia, nincs tehát szerinte 
értelme, hogy már most kötelezettséget vál-
laljon magára, mikor e kötelezettsége teljesí-
téséért az Eötvös-alaptól semmit sem kap. 

E túlságos kalmár számításnak a mai 
realisztikus kor az oka. Nem szeretünk olyan 
tőkebefektetést, a mely majd csak évek múlva 
jövedelmez. Arról kell tehát gondoskodnunk, 
hogy kartársaink tőkebefektetése, — az 
Eötvös-alap tagsági díja — mielőbb, vagy 
jobban mondva, azonnal jövedelmezzen. 

E jövedelmező tőkebefektetés: a szabad 
asztalok fölállítása a vidéken. 

Minden nagyobb vidéki városban, a hol 
csak főgimnázium van, föl kell állítani a sza-
bad asztalokat, hogy kartársaink gyermekei 
necsak a fővárosban, necsak az egyetemi évek 
alatt, hanem a vidéken, gimnáziumi tanulmá-
nyuk ideje alatt is élvezzék az Eötvös-alap 
jótéteményeit. 

Ha ezt megteszszük, az Eötvös-alap tagjai-
nak a száma azonnal szaporodik, mert akkor 
minden falusi vagy kisvárosi tanító, a kinek 
most a hozzá legközelebb eső városban gim-
náziumba járó fia van, tagja lesz az Eötvös-
alapnak, hogy fia, a szabad asztal kedvezmé-
nyében részesüljön. 

A szabad asztalokat pedig egy kis után-
járással, minden nagyobb vidéki városban föl 

lehet állítani. (Föl, ha akadnak a tanítóság közt 
Péterfy Sándorhoz hasonló buzgó apostolok! 
Szerk.) Az idealizmus, a jótékonyság iránti 
hajlam még nem veszett ki minden ember szivé-
ből. Nincs az a nagyobb vidéki város, a hol 
egy-két tanítónak ne legyen olyan ismeretsége 
vagy összeköttetése, a melynek a révén egy-egy 
tanító gyermekének szabad asztalt, vagy taní-
tásért teljes ellátást ne tudna szerezni. 

Én az eszmét fölvetem. Az Eötvös-alap 
elnöksége pedig lépjen érintkezésbe minden 
nagyobb városban egy-két befolyásos, nemesen 
gondolkodó tanítóval, hogy a jövő tanévre az 
egész ország nagyobb városaiban lépjen életbe 
az Eötvös-alap újabb kedvezménye: a gim-
náziumi tanulók szabad asztala. 

Ha ezt országszerte fölállítjuk, az Eötvös-
alap tagjainak a száma bizonyára tetemesen 
megszaporodik, mert e kedvezményben csak az 
Eötvös-alap tagjainak a gyermekei részesül-
hetnének. 

A kedvezmény iránti kérvények mindenkor 
abba a vidéki városba intézendök, a melyben 
a kérvényező a kedvezményt igénybe óhajtja 
venni. 

Magától értetődik, hogy a részleteket annak 
idején az Eötvös-alap elnökségével együttesen 
a szabad asztalokat szervező tanítók állapí-
tanák meg. Egyelőre az a fődolog, hogy a 
szabad asztalokat állítsák föl. 

A jövő tanévben, ha Isten is ágy akarja, a 
mi városunkban életbeléptetem. 

Midőn ez eszmémet, illetve indítványomat 
az Eötvös-alap elnökségével, az ország tanító-
ságával e helyen közlöm, egyszersmind azon 
reményemnek adok kifejezést, hogy kartársaim 
hozzászólásukkal, jóakaratú támogatásukkal, 
befolyásukkal minden tőlük telhetőt elköt 
vetnek, hogy a szabad asztalok a nagyobb 
vidéki városokban már a jövő tanévben, mint 
az Eötvös-alap újabb kedvezménye, áldásosán 
működjenek. 

(H.-M.-Vásárhely.) Horovitz Jakab. 

= Belépések az Eötvös-alapba. A deb-
reczeni ev. reform, egyházmegyei tanítói egye-
sület 1901 julius 22.-én Debreczenben tartott 
közgyűlésén az Eötvös-alapot Dulházy Kálmán 
egyesületi jegyző lelkes szavakban ismertette, 
melynek hatása alatt a következő tanítók 
léptek be rendes tagokul: Ritókh István, Őri 
Sándor és Szöör Antal 50—50 K. Bulházy 
Kálmán, Mátyás József, Horváth István, Szabó 
Pál, Szabó Imre, Bognár Károly, Bulházyné-
Bolináy Erzsébet, Bagdi Lajos, Uray Gyula, 
Gáspár Sándor és Pikó Bálint 3 K. tagsági 
díjjal. 
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Két temetés. 
— Halódik az „öreg" mester! Most vívódik 

szegény . . . . 
Lelkendezve, rémült arczczal fehér hajú, egy-

szerű emberek sietnek végig a faluban. Egyik 
háztól ki, a másikba be. Fátyolozott, fuldokló 
hangon kiáltják be ajtón, ablakon: 

— Halódik az „öreg" mester! Most vívódik 
szegény . . . . 

Bent a családokban a híradásnak olyan hatása 
lett, mintha valaki azt kiáltotta volna be nekik: 
tűz van! Ég az Isten háza.. 

Csüggetegen néztek egymásra öreg, töpö-
rödött anyókák, hajlott derekú ősz emberek,' 
fiatal férfiak, szálas legények, menyecskék, 
hajadonok. Aztán szinte karban hangzott rá 
vissza az önkéntelen válasz: 

— Az lehetetlen! 
— De úgy van a'! Most volt nála a pap is. 
S az egyszerű emberek utána rögtön czihe-

lődnek és mennek . . . . de nem is mennek, 
hanem szinte rohannak a falu közepe felé. Az 
egyetlen, de hosszú utcza egy-kettőre megtelt 
sopánkodó, siránkozó és rémüldöző néppel, 
mint nagy veszedelem idején. Mind tartottak 
az „öreg" mester lakása felé. 

Az „öreg" jelzőt úgy kell érteni: nyug-
díjazott. Mert volt a faluban „fiatalabb" 
mester is. 

Legényi fejjel került a faluba az öreg valaha 
régen. Itt rakott fészket, itt nevelgette föl 
derék fiait és szép leányait együtt a falu 
gyerekeivel. Harminczöt évig munkálkodott a 
faluban. A falusi iskolából ez idő alatt sokan 
kerültek ki olyanok, a kik tovább tanulva, ma 
mint plébánosok, tanítók, tanárok, ügyvédek, 
orvosok hirdetik szerteszét az országban a 
ládonyi iskola becsületét és az öreg mester ! 
nagy tiszteletét. 

Hogy, hogyansem: a harminczötödik évben 
fiatal pap került az eklézsiába, s valószínű 
úgy történt, mint a bibliában, hogy a mester 
és pap pásztorai a legelők miatt egymással 
meg nem fértek, s az öreg elvált a paptól. 
Ott hagyott mindent: gyümölcsfáit a kertben, 
olvasókört, községi takarékot, tűzoltó-egyesüle-
tet, őt bálványozó népet és két sírhalmot is a 
temetőben. De az emberek szeretetét, azt vele 
együtt elvitték a szomszéd felsőszakonyiak. 

Itt is eltöltött áldásos tizenöt esztendőt. De ' 

ennekutána a hajlott derekú, rokkant, törődött 
katona nyugalomba kívánkozott. 

Közben eltakarodott az ellenség a régi falu-
jából. S mert folyton Ládonyba hívta vissza 
az öreget minden fiatalkori emléke s a régi 
tanítványok szeretete, a nyugalom éveit eltölteni 
visszament régi fészkébe, azaz hogy csak a 
falujába. 

— Eljöttem hozzátok — az érdemkeresz-
temért . . . 

De hát folytassuk ott, hogy a szomorú hírre 
szinte özönlöttek az öreg udvarába. Nagy sereg 
verődött össze abban akkor, hogy az utczára 
is került belőle, megakasztva a közlekedést is. 
Uri hintók menték el a nagy tömeg között. 
Fiatal uraságok és puczezos dámák kihajolva, 
a könyező és csendesen siránkozó sokaságot 
kíváncsian kérdezték meg: 

— Mi baj? Mi történt? 
— Halódik az öreg mester. Most vívódik 

szegény . . . . 
A hintós uraságok csalódottan hajtottak 

tovább. Ez nekik nem valami szenzáczió. 
Talán olyan bántót is gondoltak utána: hogyan 
is lehet egy vén mestert annyira sajnálni. 

Ám a ládonyiaknak nem „vén mester" volt 
a halódó. Tudta itt mindenki, még a most 
iskolázó gyerekek is az öregek meséiből: ki volt, 
mi volt nekik az öreg. 

Egyenkint szép csendesen mentek be a 
haldoklóhoz. 

— Ismer-e még, mester úr? 
S a mikor a vívódó igenre mozdította a 

fejét: ráborultak a kezére, csókolták, könyeikkel 
áztatták, bocsánatát kérték, köszönték a fára-
dozását s áldatták az Istennel. 

Valósággal felsírták a haldoklót az ősz 
tanítványok. Felült. Az élet utolsó föllobbaná-
sával szállt el ajakáról a körülte állókhoz: 

— Köszönöm. Szép volt az élet. Szép a 
halál is. Köszöntetem a szakonyiakat is. Isten 
veletek! 

És aztán igazán végleg nyugalomba szállt a 
lélek. A mire meg olyan siránkozás támadt, 
hogy szinte megrendítő. Még azok is zokogtak, 
a kik csak az apjuk temetésén sírtak valaha. 

Aztán szétment a család részéről kibocsájtott 
gyászlevél a vidékre a rokonokhoz, tanítókhoz, 
az uri tanítványokhoz. Alá volt jegyezve az 
özvegy neve, tíz felnőtt gyermek, négy vő. három 
menye, huszonhat unoka és két dédunoka. Ki 
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pap, ki tanító, ki tanítóné, ki meg iparos, 
földbirtokos. 

— Hogy lesz a temetés ? . . . Gyászkocsit 
kell kirendelni a városból, valami temetkezési 
vállalatot, — mondták a családhoz tartozók. 

A falubeli egyszerű embereknek nem volt 
nyomtatott gyászlevelük. A községbíró volt az 
egyszerű hirnök, a ki azonnal átment a három-
óránvira eső Felsőszakonyba, ott a bírónál 
röviden leadta a szomorú hirt. 

— Meghalt az öreg mesterünk. Holnap dél-
után négy órakor lesz a temetése. 

A község elei, szintén egyszerű emberek, 
rögtön egybegyűltek s megegyeztek abban, 
hogy a testet a háztól a temető feleútjáig a 
ládonyi érdemes gazdák vállukon viszik, onnét 
a sírig a szakonyiak. A sírba pedig közösen 
hocsájtják le a koporsót, egyfelől a ládonyiak, 
másfelől a szakonyiak. A keresztet fölváltva 
viszi vállán a két falu két bírója. Mert adassék 
meg az „öreg"-nek a legnagyobb tisztesség. 

Ebben állapodtak meg szép komolyan, méltó-
sággal — az egyszerű emberek. 

Aztán ment a szakonyi bíró a ládonyival 
vissza a gyászoló családhoz kondoleálni. Nem 
azt mondták ridegen, hogy — fogadják rész-
vétünket. Nem ilyen hideg az egyszerű em-
berek szive. „Nem érez, ki érez szavakkal 
mondhatót." Ezek is csak odanyújtották a 
kérges tenyerüket és — sírtak a község nevé-
ben. Aztán engedelmet kértek és kijelentették 
a következőket: 

— A halottunkat gyászkocsin nem engedjük 
kivinni. Ne hurczolja ló utolsó útján, ne 
rázza testét a göröngyös út. Legyen az útja 
nyugodt és kényelmes. Vállunkon viszszük. 
Adassék meg a halottnak a legnagyobb tisztesség: 

Ugy lett, a mint határozták az — egyszerű 
emberek. 

A temetés délutánján pedig szekerekre ültek 
a szakonyiak. Útközben csendesen elbeszélték 
az öreg mester életrajzát: mit tett Szakonyban, 
mit tett Ládonyban. Hány úr került ki a keze 
alól, az iskolájából. Miféle állásuk van a fiainak, 
leányainak, úrrá lett tanítványainak. Egyes 
epizódokat is az öreg életéből. (A nagy em-
berekről is így szoknak, de az újságokban.) S 
közben meg csak zokogtak egy-egy verset hol 
egyik, hol a másik. 

Találkoztak uri hintókkal. 
— Hova mennek, emberek! 
— Ládonyba temetésre. Meghalt az öreg 

mesterünk. 
— Maradt-e otthon valaki ? Hiszen itt van 

egész Felső-Szakony. 
— Csak a betegek, meg a házőrzők. 
S a hintós urak szinte megdöbbenve bámul-

tak a haladó szekérsokaságot. 

— Mégis csak hatalmas, nagy úr a mester 
a faluban. 

— Nem úgy kell azt mondani. Megható a 
nép szeretete az iránt, a ki az egyszerű 
emberekért él, — igazítá helyre a demokrata az 
arisztokrata fölfogást. 

A szakonyiak beértek Ládonyba. Itt már az 
utczán találták a falu népét, készülődtek, vára-
koztak a temetésre. Ott egymás nyakába 
borultak szakonyiak, ládonyiak, tisztes ősz 
emberek, s úgy megsirták, mint a jó testvérek, 
a kik az apjukat temetik. 

— Szép, hogy ennyien jöttetek, — ez volt a 
fogadtatás. 

Aztán megszólalt a nagy harang, takarót 
sírt. Roppant emberi sokaság gyülekezett a 
halottasház udvarába, tele volt az utcza is. Meg-
jöttek az országban szanaszét levő, úrrá lett 
tanítványok is; a környékbeli tanítók, papok 
is valláskülönbség nélkül. 

De legmegrázóbb volt a temetői jelenet. A 
mikor leeresztették a koporsót a sírba: a nép 
fájdalma hangos sírásba tört ki, olyanba, hogy 
megreszketteté a szívet s az agyvelőt. A temető 
mellett elvivő úton megálltak az utasok: hintók, 
gyerekek, gyalogosok, és megdöbbenve kér-
dezték : 

— Mi az ? Kit temetnek ? ! 
— Meghalt az öreg mesterünk. Az Isten 

nyugosztalja 1 
Bizonyosan ezek is azt gondolták magukban: 

de hát hogy is lehet egy vén mestert ennyire 
megsiratni ?! 

* 

Haldoklik a városban az egyik derék tanító. 
Ki tudja ? Csak a kollégák és az osztályában 
a tanítványok. Nincs ott más, csak az iskola 
részéről az igazgató. A többi kollégának taní-
tania kell a folytonosság, a rend kedvéért. Meg 
is halt a szegény. 

A „Kegyelet" temetkezési vállalat a bérelt 
lakás utczafelőli falára kitűzi a gyász-zászlócs-
kát, keretben kiakasztja a gyászjelentést. A 
tanítótestület is külön gyászlevelet bocsájt ki 
és hordoztat szét a hivatalnokokhoz, uri 
családokhoz. A „Társaskör" (nem gentry-casinó), 
melynek tagja volt a halott, kitüzeti a fekete 
zászlót, az iskola is. A tantestület iskola után 
testületileg megy az igazgató vezetése alatt a 
családhoz kondoleálni. Megy minden hivatalosan, 
ridegen. A tanítás folytonossága kedvéért a 
temetés délután négy óra utánra tüzetett ki. 
Ott van a tanítótestület hivatalosan, koszorút is 
helyez a koporsójára „a szeretett pályatárs-
nak." Gyülekezik a — kivánai népség, de 
csak az utczából. A „ Társaskör "-t egyetlen tag 
képviseli, a többi, a jó barátok mind a hivatalban. 
Hol vannak a felnőtt tanítványok ? Valami 
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ötven gyerek ott zsibong az udvarban. A többi 
osztály növendéke nem lebet jelen, hiszen volna 
vagy ezer. Egyébiránt is a városi tanítónak 
olyan értelemben, mint a falun apostolkodónak: 
nincsenek tanítványai. Nem nyomhatja rá a 
saját bélyegét egyre sem, nem formálhat 
jellemeket, hiszen csak egy évig van a keze 
alatt minden osztály. A gyermekben sem, a 
szülőkben sem teremhet meg a hála érzése. A 
városi tanító hivatalnok, a ki rója az óráit, s 
ha megtette kötelességét, — a mór mehet. 
Ezt mutatja a temetése. Yannak pedig a város-
ban régi tanítványok közül ügyvédek, orvosok, 
bírák, hivatalnokok, polgármester. De ez egy 
sincs a temetésen. A hivatal az első. Nem is 
siratja más a halott tanítót, csak a családja. A 
kíváncsi népség nem gyászolni jött, hanem 
beszélget, nevetgél, vihánczol és megjegyzéseket 
tesz a pompátlan temetésre. A temetőbe is 
csak a kollégák és a család kisérik a halottat. 

Ott az igazgató mond egy sírbeszédet. El-
búcsúzik a tantestület nevében a kartárstól — 
iinnepies pózban. Elmondja, hogy ilyen meg 
olyan szorgalmas, buzgó tanító és jó barát volt. 
Hogy mennyire szerették a tanítványai, s a 
szülék és a felettes hatósága mennyire becsülték. 
És aztán Isten veled, Isten veled, Isten veled ! 
Csendes legyen nyugvóhelyed! 

Az ember megborzong ennyi hidegségtől, 
ennyi — hazugságtól. 

Te város! A faluban az egyszerű emberek 
között mintha a halál is szebb volna ! . . . 

Méztolli M. 

H í í I T A L O S RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek és kir. tanfel-
ügyelői kirendeltségnek. — 72.913. szám.) 

Az állami elemi iskolai tanítói, tanítónői 
állások betöltésére vonatkozó tanfelügyelői jelen-
tések szerkesztése tárgyában az 1898. évi 
október hó 30.-án 74.808. szám alatt kiadott 
körrendeletem daczára ismételten tapasztalom, 
hogy a tanítói állások betöltése, valamint a 
kinevezett vagy áthelyezett tanítók, tanítónők 
illetményeinek kiutalványozása, illetve átutal-
ványozása tárgyában fölterjesztett jelentések 
nagy része nincsen figyelemmel mindazon ada-
tokra, a melyek az ügyek gyors és pontos elin-
tézése czéljából okvetlenül szükségesek, s ennek 
folytán efcen, természetüknél fogva gyors elin-
tézést igénylő ügyek késedelmet, a tanítók 
pedig kívülről eredő okból sérelmet szenvednek. 

Ez okból komolyan fölhívom a tanfelügye-
lőséget, hogy az állami elemi iskolai tanítói 
(tanítónői) állások betöltésére, az illetmények 

ki- vagy átutalására, — végül a tanítói vál-
tozásokra nézve teendő jelentéseiben az aláb-
biakról mindenkor szigorú pontossággal, fele-
lősség mellett, teljes hitelű adatokat szolgál-
tasson : A) A tanítói állomások betöltésére nézve 
megjelölendő: 

1. hogy az állomás újonan szerveztetett-e, 
s mely számú rendelettel; vagy mi okból, 
kinek elhalálozása, nyugdíjazása, kinek és hová 
történt áthelyezése avagy lemondása folytán 
üresedett meg? A nyugdíjazásra, áthelyezésre 
vonatkozó ministeri rendelet száma és kelte 
mindenkor közlendő; a lemondásra nézve pedig 
az írásbeli lemondási nyilatkozat csatolandó. 

2. Mily illetményekkel van az állás egybe-
kötve ? Nevezetesen: mennyi az évi rend-
szeresített fizetés; van-e természetben való 
lakás, vagy ennek hiányában mennyi lakpénz 
illeti meg a tanítót (tanítónőt) ? Ha az állomás 
javadalmazásához a polgári avagy hitközség 
akár készpénzben, akár természetben valamivel 
köteles járulni, ez a jelentésben részletesen 
fölsorolandó. 

Ha az állomás betöltését a tanfelügyelőség 
áthelyezéssel javasolja, akkor az áthelyezésre 
javaslatba hozott állami elemi iskolai tanító 
javadalmai a föntebbi értelemben fölsorolandók. 

3. A betöltendő állással egybekötött egyéb 
kötelezettségek, kántori, hitoktatói teendők, s 
mily javadalom jár' ezek teljesítéseért és kitől ? 
Az is megjelölendő, hogy a kinevezendő állami 
tanító e teendőkre kinevezésileg kötelezendő-e, 
vagy azokra följogosítandó. 

4. Továbbá ki kell tüntetni a község lako-
sainak nyelvi és hitfelekezeti arányát, azon 
nyelvismeretet, mely a betöltendő állásnál szük-
séges (esetleg szerződéses kikötéseket, vagy a 
szervező ministeri rendelet kijelentéseit) 

5. Oly esetekben, midőn valamely községi 
vagy felekezeti iskolának államosításával az 
illető tanítók állami tanítókká eddigi illet-
ményeikkel kinevezendők s a kinevezendő 
tanítók hiteles díjlevelek, illetve az 1893. évi 
29.751. szám alatt kelt körrendelet értelmében 
fölvett javadalmi jegyzőkönyv mindenkor be-
mutatandó. 

B) A tanítói illetmények ki-, illetve átuta-
lására vonatkozó jelentésekben a következők 
tartandók szem előtt: 

1. A kinevezett tanítóra nézve megjelölendő, 
hogy a tanító, tanítónő a hivatalos esküt mely 
napon tette le, és állását mely napon foglalta 
el; milyen számú rendelettel és ebben mennyi 
fizetéssel, esetleg még milyen czímén és mennyi 
pótlékkal és egyéb illetményekkel neveztetett 
ki, (a tárczát nem terhelő, a községek, hit-
községek stb. részéről adandó járulékok pl. 
tűzifa, föld, vagy természetben való lakás stb. —• 
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külön említendők föl); van-e a kinevezett 
tanítónak (tanítónőnek) természetben való 
lakása, avagy lakbér illeti meg, és utóbbi 
ezímen mennyi utalványozandó; végre meg-
nevezendő az illető m. kir. adóhivatal vagy 
állampénztár, melynél az illetmények kiutal-
vánvozandók. 

Ugyanezen jelentésben kitüntetendő, hogy a 
tanító, tanítónő újonan szervezett állomásra 
(a szervező rendelet száma és kelte) avagy 
megüresedett állomásra, valamely más tanerő 
helyére neveztetett-e ki? Az eltávozott tanító 
neve és új állomása fölemlítendő. 

2. Az áthelyezett tanítóra, tanítónőre nézve 
bejelentendő előbbeni állomásának neve, előbbi 
állomáson élvezett összes illetményei részletezve 
(ezek a tanító fizetési könyvecskéjéből, vagy 
egyéb hiteles okmányokból megállapíthatók); 
továbbá megnevezendő azon m. kir. adóhivatal, 
a melynél az illető eddigi illetményeit föl-
vette ; azután megjelölendő, hogy az áthelyezett 
új állomását mely napon foglalta el, mik összes 
újabb illetményei részletezve, annak megjelö-
lésével, van-e új állomásán természetben való 
lakás, vagy lakpénz, és az utóbbi ezímen 
mennyi utalványozandó? — továbbá az ille-
tékes adóhivatal megnevezendő, hová az illet-
mények átutalandók. 

3. Ha más jellegű elemi népiskolánál mű-
ködött és évötödös pótlékot élvező tanító 
neveztetett ki állami elemi iskolai tanítóvá, 
ezen évötödös pótlék folytatólagos kiutal-
ványozása a fölterjesztésben szintén kérel-
mezendő. 

C) Mindazon esetekben; midőn valamely 
állami elemi iskolai tanítói állomás nyugdíjazás, 
haláleset avagy lemondás folytán megüresedik és 
ekkép, avagy bármily egyéb oknál fogva tanítói 
illetmény, járandóság beszüntetésének szüksé-
gessége beállott, köteles a kir. tanfelügyelőség 
az illető kir. adóhivatalt erről azonnal érte-
síteni és a kérdéses járandóság kifizetésének 
további rendelkezésig való fölfüggesztését el-
rendelni, egyidejűleg köteles ide azonnal pon-
tosan jelentést tenni. 

Ezen jelentésben a nyugdíjazásra vonatkozó 
rendelet és a nyugdíjazás kezdő időpontja, 
illetve az elhalálozás napja fölemlítendő, illetve 
a lemondási írásbeli nyilatkozat bemutatandó, 
avagy egyéb esetekben az illetmény beszün-
tetése időpontja fölemlítendő oly végből, hogy 
a nyugdíjazott, elhalálozott, illetve lemondott 
tanító, tanítónő illetményei kellő időben be-
szüntethetők legyenek. 

Hasonlóképen köteles a tanfelügyelőség 8 
nap alatt jelentést tenni azon esetben, ha a 
kinevezett tanító az eskü letételére kitűzött 
időre eskütételre nem jelentkezett, illetve, ha 

az 1901. évi 32.055. számú rendelettel kiadott 
állami elemi iskolai gondnoksági Utasítás 
72. §-a értelmében kineveztetése kézhezvéte-
létől számított egy hónapon belül az illető 
állását el nem foglalta; szükséges ezen jelentés 
azért, hogy helyette új tanerő kinevezése iránt 
intézkedni lehessen. 

Köteles a tanfelügyelőség a helyettesítések-
nél mindenkor pontosan bejelenteni azon napot, 
a melyen a helyettesítéssel megbízott tanító, 
tanítónő működését tényleg megkezdette, és 
azt, a melyen helyettesi működését befejezte, 
valamint azt, ha a szabadságolt tanító szabad-
sága lejárta napját akár megelőzőleg, akár 
pedig később kezdte meg működését. Beje-
lentendő a helyettesítési díj és azon adó-
hivatal neve, a melynél ezen díj kiutalandó, 
illetve beszüntetendő. 

Végül figyelmeztetem a tanfelügyelőséget, 
hogy ha felületes, avagy nem hiteles adatokat 
tartalmazó jelentésekből kifolyólag az állam-
kincstár megkárosíttatnék, az okozott károkért 
első sorban a tanfelügyelőséget fogja, az 
anyagi felelősség terhelni. 

A fönti rendelkezések valamennyi fokozatú 
népoktatási tanintézetnél előforduló hasonló 
személyi változásokra és kisdedóvónői, tanítói, 
tanári illetmények kiutalványozására vonatkozó 
jelentések megtételénél kötelezők. 

Budapesten, 1901. évi október hó 19.-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání to t ta : a „Groedler-

testvérek" mármaros-szigeti fakereskedő czég-
nek, a mely az általa Sziget-Kamara gyár-
telepen épített iskolaházat fölszereléssel együtt 
az áll. el. iskola czéljaira tulajdoni joggal 
átengedte; Greinerné-Iszlai Margitnak, a ki a 
tordai áll. polg. leányiskola részére néhai 
Erzsébet királyné 0 Fölsége olajban festett 
arczképét adományozta. 

Kinevezte: Varga Emma oki. tanítónőt a 
torontál-almási áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Benke Mór oki. tanítót a görgény-üvegcsüri 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Aht Eleonóra 
oki. tanítónőt a facseti áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Krafft Antónia újvidéki áll. polg. 
leányisk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt.-ba segédtanítónővé; Ortmami 
Katalin oki. tanítónőt a szakáiházi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Szilvásg Malvin oki. 
tanítónőt a szerencsi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Áthelyezte: özvegy Dolezsálné - Bieszner 
Ludmilla mehalai és Keszler Károlyné orsovai 
áll. el. isk. tanítónőt kölcsönösen; Kneiszl Emil 
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sándorfalvai áll. el. isk. tanítót a perlaki áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Kecsethy Gyula 
perlaki áll. el. isk. tanítót a sziget-kamarai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Vojtyák Ferencz 
valcsai munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 500 koronát; Darai Ignácz nagy-somkuti 
munkaképtelen áll. el. isk. tanító részére évi 
720 koronát; Vésza János lunka-ujfalusi 
munkaképtelen gör. kel. tanító részére évi 
340 koronát; Kavaczky Pállieszkoveczi munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 440 
koronát; Pekuráriu János ráglai munkakép-
telen gör. kath/ tanító részére évi 400 koronát; 
Mudrony Vilma kismartoni munkaképtelen 
áll. polg. isk. tanítónő részére évi 920 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozot t : 
néhai Volárilc István schveinsbachi ág. hitv. 
ev. isk. tanító özv., szül. Kobzik Terézia részére 
évi 312 koronát; néhai Schorr József silingyiai 
ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Fabúk Erzsébet 
és 3 kiskorú árvája részére együtt évi 675 
koronát; néhai Szlez József lancsári volt róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Klenkovics 
Mária és Gabriella nevű kiskorú árvája részére 
együtt évi 350 koronát; néhai Badulovics 
Joachim borlovai közs. el. isk. tanító Kornélia, 
Melánia és Flórika kiskort árvái részére évi 
375 koronát; néhai Babilonszky Károly nyug. 
rózsahegyi r. kath. tanító özv., szül. Szamuely 
Teréz részére évi 630 korona 26 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
i A Kolozsmegyei Ált. Tanítóegyesület 

folyó hó 23. és 24.-én Kolozsvárott tartotta 
(a Kozma-jubileummal kapcsolatosan, melyről 
lapunk más helyén külön emlékszünk meg) 
Pallós Albert elnöklésével évi rendes közgyű-
lését. A jubileumi ünnepség után tartott első 
napi közgyűlés rövid volt. Az elnöki előter-
jesztések, a titkári jelentés és a bizottságok 
kiküldése után Krausz Sándor tanítóképző-
intézeti tanár tartott „az iskola, mint az 
erkölcsi nevelés tényezője" czímén tartalmas és 
nagy figyelemmel hallgatott fölolvasást, mely 
a kérdést nem csak hogy minden oldalról 
megvilágította, hanem szép stílusánál fogva 
is lebilincselte a hallgatókat. (Kár, hogy 
e szép fölolvasást nem halasztották más 
napra, a mikor több hallgatója lett volna.) 
Végül Fekete Antal számolt be a M. T. Orsz. 
Bizottságának augusztusi közgyűléséről. 
A második napon (okt. 24.-én) Nagy Péter 
nyilvános tanítást tartott a siketnéma-intézet 
első osztályában, majd folytatták a közgyűlést, 
melyen kihirdették a tisztújító szavazás eredmé-
nyeként, hogy a régi tisztikart választották meg 

újra. A bizottságok jelentései és az alapszabály 
módosítása után (előadó Sólyom János volt) 
a budapesti önkéntes mentőegyesület kikül-
dötte tartott előadást. 

IS A Sárosmegyei Népnevelőegyesület 
Bártfán tartotta ez évi közgyűlését. Nagy-
számú közönség és a vármegyei tanítóság nagy-
része jelenlétében a gyűlést Veszély Vilmos 
alelnök nyitotta meg. Ezután Beér Ferencz 
tanítóképző tanárt egyhangúlag elnökké válasz-
tották, a ki az egyesületi élet egészséges 
fejlődésére vonatkozó programmbeszédében 
összetartásra és a tanítói hivatásnak megfelelő 
közös érdekű munkásságra buzdította a tag-
társakat. Ezután Téglás Lajos „az oktatás 
egysége" czímén tanulságos fölolvasást tartott. 
Az indítványok során Kárpáti József kis-
szebeni állami népiskolai igazgatót az egye-
sület nyugdíjaztatása alkalmából, ötvenhárom-
éves szakadatlan buzgó tanítói munkássága 
után egyhangú lelkesedéssel tiszteleti tagjává 
választotta. A lelkesedés e pillanatában a kir. 
tanfelügyelő átadta Kárpátinak a minister úr 
ő excellencziája elismerő levelét. Igazán meg-
ható jelenet volt, a mikor Beér Ferencz elnök 
meleghangú üdvözlő beszéde után a mi jó 
Öregünk megilletődéstől remegő hangját 
az érzelmek árja elfojtotta. Gyűlés után köz-
ebéd és este a sárosmegyei tanítók Eperjesen 
létesítendő internátusa javára hangverseny volt. 
A bevétel 404 korona. Hangverseny után 
tánczmulatság következett reggelig. (;>.) 

£ A szabolcsvármegyei általános tanító-
egyesület Nyíregyházán tartotta meg dísz-
gyülését fönnállásának 25. évfordulója alkalmá-
ból. A jubiláris gyűlést Orsovszky Gyula elnök 
tartalmas beszéddel nyitotta meg. Az egyesület 
25-éves történetét TVerner Gyula ismertette. 
Ez után hatóságok, egyesületek és egyesek 
üdvözölték az egyesületet: Eördögh Dezső kir. 
tanfelügyelő, Májerszky Béla polgármester a 
város és az ág. ev. egyház, Martinyi József a 
gimnázium, dr. Meskó László a „Kaszinó," 
Polczner Adolf a hajdumegyei „Gönczi-egye-
sület" nevében dtb. Szabó Antal lendületes 
alkalmi költeményét szavalta el ezután. — A 
közgyűlésen az elnök sajnálattal jelentette be, 
hogy a Tanítók Háza 4000 K. alapítványának 
törlesztésére kibocsájtott gyüjtőivek igen csekély 
száma érkezett be s eddig csak 690 K. folyt 
be e czímén. A kitűzött pályakérdésre be-
érkezett munkák közül Fischer Ármin kisvárdai 
tanító munkájának Ítélték oda a pályadíjat: 
egy 50 K. Eötvös-alap egyesületi részesjegyet. — 
A jelentések után következett a tisztújítás. 
Elnöknek ismét Orsovszky Gyulát választották 
meg. Este hangverseny volt mely a Tanítók 
Házára körülbelül 300 koronát jövedelmezett. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— „Pax ." Október hó 27.-én volt 10 éve, 

hogy Vaszary Kolos e jelszó alatt foglalta el 
az esztergomi érseki széket és ez idő alatt 
fenkölt jelszavával sok visszavonást hárított 
el egységre és békére szoruló hazánkról. A 
tizedik évforduló alkalmából az ország leg-
jobbjai üdvözölték a biboros herczegprimást, 
köztük elsősorban dr. Wlassics vallás- és köz-
oktatásügyi minister. Adja a Gondviselés, 
hogy a bíboros herczegprimás még sokáig 
örvendhessen béke-müvének! 

— Az országgyűlés mindkét háza október 
hó 26.-án tartotta első ülését és király 0 
Fölse'ge e hó 28.-án nyitotta meg trónbeszéddel 
a most egybegyűlt országgyűlést. A trónbeszéd 
mindenekelőtt rámutat a gazdasági élet nagy-
jelentőségű kérdéseire: a gazdasági kiegyezésre, 
a nemzetközi kereskedelmi szerződésekre és a 
Horvátországgal létesítendő pénzügyi egyez-
ményre. A közelebbi teendők közt fölsorolja az 
ujonezjutalék új megállapítását, a bevándorlás és 
kivándorlás szabályozását, a közigazgatás és az 
egyenes adó s általában az adóügy reformját, a 
valuta végleges rendezését, a katolikus autonómia 
és a kongrua-ügy végmegoldását, reformokat a 
mezőgazdaság, ipar, kereskedelem és igazság-
szolgáltatás terén. A népoktatás és közműve-
lődés terén a belterjes munkálkodást biztosító 
intézkedések egész sorozata van czélba véve. 
Az állami tisztviselők helyzetének javításáról 
ezeket mondja a trónbeszéd: „Kormányunk 
erre nézve már közelebb törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni, a mely alkalmas lesz arra, hogy 
a jogos igények kielégítésével az állam pénz-
ügyi erejéhez képest a legkisebb fizetéssel 
ellátott hivatalnoki osztályon kezdve a fizetés-
megjavítás fokozatos keresztülvitelét bizto-
sítsa." Ha tehát az állami tanítókat a XI. 
fizetési osztályba sorozzák, az állam tanítóinak 
helyzetében rövid idő múlva gyökeres javulás 
fog beállani. — A trónbeszédből látható, hogy 
az új országgyűlés nagy föladatok megoldása 
előtt áll. 

— Molnár Viktor. Mindig tisztelettel és 
örömmel írtuk le e nevet, mert viselője nem-
csak hogy a magyar kultiíra egyik legkiválóbb 
munkása, hanem a tanítóságnak is őszinte, 
igaz barátja. Ezúttal azonban kétszeres örömmel 
írjuk le Molnár Viktor nevét abból az alkalom-
ból, hogy 0 Fölsége őt valóságos ministeri 
tanácsossá nevezte ki. (Eddig czímzetes min. 
tanácsos volt.) A király kegye Molnár Viktorban 

a legérdemesebb férfiak egyikét érte. A min. 
tanácsos úr már Trefort ministemek is bizalmas 
embere volt, Wlassics minister pedig oly nagy 
bizalommal van iránta, hogy Molnár Viktor 
kezében futnak össze a vallás- és közoktatás-
ügyi ministerium ügyeinek összes szálai. A 
minister föltétlen bizalmát Molnár Viktor min. 
tanácsos bámulatos munkabirása, a kultúra 
összes ágai iránt való fogékonysága, széles 
látóköre, nagy tudása és finom, mi modora 
szerezte meg számára. Molnár Viktor irodal-
milag is nagy sikerrel működött s most mint 
az „Uránia" tudományos társulat és a hason-
nevű tudományos színház elnöke fejt ki nagy 
tevékenységet. Arczképét és életrajzát mi már 
akkor közöltük, midőn a király czímzetes minis-
teri tanácsosnak nevezte ki őt. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy aránylag rövid idő lefolyása után 
már mint valóságos min. tanácsosnak fejez-
hetjük ki neki őszinte szerencsekivánatainkat. 
A magyar tanítóság tudja, hogy a Tanítók Háza 
létesítésében Molnár Viktor min. tanácsos 
urnák nagy része van s mi soha sem voltunk 
biztosabbak a felől, hogy a közhangulatot tol-
mácsoljuk, mint éppen most, midőn 28 ezre 
magyar tanító nevében fejezzük ki ő méltó-
ságának az Öt ért legmagasabb kitüntetéshez 

o o o 
legőszintébb szerencsekiv án a tainkat. 

— Lapnak mai számából tér szűke miatt 
több közleményünk s ezek közt a barsmegyei 
ált. tanítóegyesület közgyűléséről szóló tudósí-
tás is kiszorult. Lapunk jövő számában közöljük. 

— Pé te r fy Sándor, az Eötvös-alap érdemes 
elnöke, Írásban jelentette be az ügyvivő elnök-
ségnek, hogy visszavonul az ügyek vezetésétől. 
Az elnökségről nem mondhat le, mivel az 
1899. évi közgyűlés határozatilag kimondotta, 
hogy Péterfy Sándor élete fogytáig az Eötvös-
alap elnöke. Péterfy Sándort, a ki a tanítóságért 
egymaga annyit tett, mint mások ezren és 
ezren együttvéve sem. sajnálatos visszavonu-
lására az birta rá, hogy a magyar tanítóság 
még most sem támogatja az Eötvös-alapot oly 
mértékben, mint a hogy a nemes ügy érdekében 
okvetetlenül szükséges volna. Péterfynek az 
„elnökséghez" intézett levele így hangzik: 
Mélyen tisztelt Elnökség! Egyrészről az a 
körülmény, miszerint hazánk tanítói közül mind 
a mai napig csak mintegy négyezren léptek 
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be az „Eötvös-alap" kötelékébe, másrészről 
az a kedvezőtlen fogadtatás, melyben egyesületi 
életünk érdekében kifejtett tevékenységem egy 
idő óta részesült, azt az elhatározást érlelték 
meg bennem, hogy az „Eötvös-alap" (Országos 
tanítói segélyegyesület) elnöki tisztéről vég-
képen lemondjak, s annak gyűléseitől is tel-
jesen távol tartsam magamat. A midőn ezen 
elhatározásom felől a mélyen tisztelt Elnök-
séget értesíteném, alázatosan kérem, legyen 
kegyes és tegye meg minélelőbb a szükséges 
intézkedéseket. Isten áldását kérve az „Eötvös-
alap" működésére, maradtam mély tisztelettel 
az „EÖtvös-alap" Elnökségének Budapest, 
19; ,01. október 12. alázatos szolágája: Péterfy 
Sándor" — így okolja meg Péterfy Sándor 
(a ki egyébiránt Lakits Vendellel együtt már 
két évvel ezelőtt intézett hasonló értelemben 
fölszólítást a magyar tanítósághoz) az ügyektől 
való visszavonulását. Ez a visszavonulás eléggé 
sajnálatos és végleges elintézést csak az 
1902. évi augusztusi közgyűlésen nyerhet. 
Addig bőségesen van idő arra, hogy ez orsz. 
tanítói segélyegyesületünk tagjai a legjobb és 
az Eötvös-alapra nézve legkedvezőbb megoldást 
előkészítsék. - - A tanítóság indolencziáját ille-
tőleg megemlítjük, hogy f . év október l-ig tagsági 
díjak czímén mindössze 365 korona folyt be 
az egyesület pénztárába, vagyis ez ideig 28 ezer 
tanító közül csak mintegy 1500-an tettek eleget 
ebbéli kötelességüknek. Igaz ugyan, hogy ezzel 
szemben vannak örvendetes mozzanatok (ilyenek: 
a kolozsmegyei tanítóegyesület tiszteletreméltó 
tevékenysége, a mosonmegyeiek fölbuzdulása, 
a debreczeni ev. ref. egyházm. tanítóegyesület 
lelkesedése, egyesek — Horovitz, Ilosvai és 
Csongvay — bámulatos áldozatkészsége), de a 

nagy többség még mindig távoltartja magát 
az Eötvös-alaptól, mely pedig nagy föladatainak 
csak úgy tehet eleget, ha a magyarországi 
tanítóknak legalább V3-része támogatja. 

— Szép terv. Az „Uránia" tud. egyesület 
elnöke, Molnár Viktor kultuszministeri taná-
csos, igen szép eszmét iparkodik megvalósí-
tani. A székesfővárosban ugyanis alig egy-két 
jelesebb hazánkfiának jutott érez- vagy már-
ványemlék, pedig a tudomány, művészet és a 
közélet sok elhunyt kitűnősége érdemelné meg, 
hogy emlékét fölujítsuk. Molnár Viktor, ez a 
sokoldalú és bámulatos tevékenységű férfiú, 

azt szeretné, ha a városliget poetikusabb 
helyeit szentelnék föl egy-egy jelesünk mell-
szobi ával s ezen kisebb emlékművek költsé-
geit úgy véli beszerezni, hogy az Uránia 
állandóan agitálni és gyűjteni fog e czélra s 
matinéek rendezésével iparkodik bevételei? 
fokozni. Először is Trefort Ágostonnak, a 
néhai kultuszministernek emlékét óhajtják meg-
örökíteni s az Uránia e czélra fordítja a „Bánk 
bán "-este jövedelmét. Adakozásokat a néhai 
kidtuszminister szobrára mi is elfogadunk és 
nyugtatvány ózunk. Filléres adakozásokat is 
szívesen veszünk. 

— Kozma Ferencz jubileuma. Kozma 
Ferencznek, a magyar tanfelügyelői kar e 
méltó büszkeségének, 30-éves tannügyi műkö-
dése évfordulóját ünnepelte meg f. hó 23.-án a 
kolozsmegyei ált. tanítóegyesület. A díszgyülést 
a vármegyeház fényes dísztermében tartották 
meg a jubiláns nagy érdemeivel teljesen arány-
ban álló nagy érdeklődés mellett. A tágas 
díszterem csordulásig megtelt: ott volt 
mindenki, a ki kincses Kolozsvártt számottevő 
tényező: az összes hatóságok, az egyházak, 
az iskolák (a kisdedóvóktól elkezdve föl az 
egyetemig), az egyesületek, testületek kép-
viselői. A vallás- és közoktatási ministert 
gróf Béldy főispán képviselte, a katonaságot 
Palkovits altábornagy. A díszgyülés a Hymnus-
sal vette kezdetét, melyet Pataki Vilmos tanár 
kitűnő vezetése mellett a tanítónőképző-intézet 
dalkara adott elő ritka szabatossággal. Ezután 
Pallós Albert, az egyesület nagytevékenységű 
elnöke, szépen megfogalmazott és nemes 
egyszerűséggel, de annál melegebben és meg-
győzőbben elmondott megnyitó beszédben 
sorolta föl a jubiláns nagy érdemeit. Ez a 
kitűnő megnyitó beszéd adta meg az ünnep-
nek azt az előkelő tónust, mely az utolsó szó 
elhangzásáig megmaradt rajta. Mozart „Üdv-
dala" után, melyet Pataki tanár vezetése 
mellett ugyancsak a tanítónőképző növendékei 
énekeltek el bravúrosan, leleplezték az ünne-
pelt jól talált arczképét, melyet a kolozsvári 
Tanítók Házában fognak elhelyezni és az 
egyesület elnöke átadta a jubilánsnak azt az 
alapító oklevelet, melylyel a kolozsmegyei 
tanítótestület 4000 koronás alapítványt tesz le 
(a pénzt már összegyűjtötték) a kolozsvári 
Tanítók Házában Kozma Ferencz nevével 
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elnevezendő szobára. Ennél szebb és méltóbb 
jutalomban tanítók tanfelügyelőjüket még nem 
részesítették. Az arczkép leleplezése után 
következtek az üdvözlések. Első sorban gróf 
Béldy főispán üdvözölte a jubilánst a köz-
oktatásügyi minister nevében, átadva neki a 
minister elismerő levelét, melyet az egyesület 
elnöke föl is olvasott. Kolozsvár sz. kir. városa 
nevében Svaczina polgármester, Kolozsmegye 
nevében Dósa alispán üdvözölte őt. Az üdvöz-
lők sorában következtek ezután : az erdélyrészi 
róm. kath.. status igazgatótanácsa, erdélyrészi 
evang. ref. egyázkerület izgatótanácsa, a 
magyarorsz. unitárius egyház képviselő-tanácsa, 
kolozsvári róm. kath., gör. kath., gör. keleti, 
evang. ref., ág. ev. és unitárius egyház s az 
izraelita hitközség, az Eötvös-alap, a Magyar-
országi Tanítók Országos-Bizottsága, az Emke 
igazgató-választmánya, az Erdélyi Irodalmi 
Társaság, a Mária Dorotha-egyesület, az orsz. 
középisk. tanáregyesület kolozsvári köre, az 
ev. ref. és az unitárius főgymnasium, a felsőbb 
leányiskola, a siketnéma-intézet, Marostorda-
megye, Nagyküküllőmegye, Udvarhelymegye, 
Hunyadmegye,Besztercze-Naszódmegye,Torda-
Aranyosmegye, Pest-Pilis- Solt-Kis-Kunmegye 
ált. tanítóegyesülete, a Székely-Társaság és végül 
a volt tanítványok. (Megjelentek kollegájuk 
ünnepén dr. Csernátoni Gyula besztercze-
naszódmegyei és Simó Béla szolnok-doboka-
megyei kir. tanfelügyelők is.) Kozma Ferencz 
meghatottan, az őt jellemző szerénységgel, de 
egyúttal gondolatgazdagsággal felelt az üdvöz-
letekre. Beszéde után a mintegy 500-ra tehető 
hallgatóság meleg óváczióban részesítette az 
ünnepeltet. A ritka sikerű szép ünnepélyt 

Vörösmarty Szózata fejezte be. — Kozma 
Ferencz tiszteletére a New-York - szálló nagy 
termében díszebédet rendeztek, melyen szintén 
megjelent Kolozsvár egész előkelősége. Ott volt 
Palkovits altábornagy is. A díszebéden fel-
köszöntötték a királyt, Wlassics ministert és 
az ünnepeltet. Nagy hatást keltett Palkovits 
altábornagy magyar nyelven elmondott lelkes 
pohárköszöntője a jubilánsra, melyben az 
altábornagy úr hangsúlyozta, hogy ő a tanító-
ság munkáját nagyon fontos alapvető munká-
nak tartja és azt érdeme szerint becsüli is. 
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Nagy figyelemmel hallgatták Ferencz József 
unitárius és dr. Bartók ev. ref. püspökök, 
valamint Biró Béla r. kath. apátplébános 
gyönyörű beszédeit. A Jfo^ma-jubileum ad 
oculos demonstrálta, hogy Kolozsmegyében 
már emelkedett a tanítóság „fajsúlya" s ott 
érdeme szerint becsülik már a tanítót, a miben 
a megye jubiláns tanfelügyelőjén kívül nagy 
része van a megyei tanítóegyesületnek és 
buzgó elnökének: Pallós Albertnek. 

— Iskolaavatás. Folyó hó 21.-én volt a 
bártfai díszes népisk. épület ünnepélyes fel-
avatása, melyen a vallás- és közoktatásügyi 
ministert Tahy József sárosmegyei alispán kép-
viselte. A reggeli vonattal érkezett vendégeket 
Bártfasz.kir.várösnagyszámú közönsége fogadta, 
s a minister képviselőjét Bódhy Alajos polgár-
mester üdvözölte. Az ünnepély istenitisztelettel 
kezdődött s utána a közönség az iskolába 
vonult, a melynek csarnokában a polgármester 
szép beszédben hálás köszönetet mondott a 
nagym. vallás- és közokt. minister úrnak 
Bártfa város népoktatásügyének egységes szer-
vezetéért és az épületeket a minister úr kép-
viselőjének ünnepélyesen átadta. Tahy József az 
épületeket átadta rendeltetésüknek, utalva annak 
a határszéli városban nagyfontosságú jelentő-
ségére. Ezután a közönség az intézet nagytermébe 
vonult, a hol a Szózat elhangzása után Mata-
vovszky Béla kir. tanfelügyelő a bártfai nép-
oktatásügy egységes szervezetének történetét 
méltatta. Végül Török Lajos népiskolai igaz-
gató alkalmi beszéde és a Hymnus elhangzása 
után az ünnepély véget ért. 

— Cseike Győző számvevőségi aligazgatót 
király 0 Fölsége számvevőségi igazgatóvá 
nevezte ki. Ez a kitüntetés és előléptetés 
is a tanítóság egy igaz barátját érte. Neki is 
nagy része van a Tanítók Háza létesítésében 
és a felügyelő-bizottságnak is tagja. Mivel 
Cseike igazgató úgy az Eötvös-alap, valamint 
a Tanítók Háza hánt állandó érdeklődést 
mutatott, az Eötvös-alap közgyűlése, az 
elnökség javaslatára, még 1898-ban tisztelet-
beli taggá választotta. Cseike igazgató umak 
legmagasabb kitüntetéséhez őszinte szerencse-
kivánatainkat fejezzük ki. 

— A Magyar Tanítók Naptárára,közeledvén 
az év kalendáriumvásárló időpontja, tisztelettel 
fölhívjuk olvasóink becses figyelmét. Ez a 
naptár egészen a tanítók számára, a tanítók 
szükségletének megfelelőleg készült s e mellett 
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minden egyes példánya 10 fillért jövedelmez 
tanítók vidéken tanuló fiainak ösztöndíj-alapja 
javára. Naptárra minden házban szükség van 
s a tanító mért ne vegye épp azt a kalen-
dáriumot, mely az ő fiai neveltetésére jövedel-
mez ? Ha 10 ezer tanító megvenné, ez is 1000 
koronát jövedelmezne az említett ösztöndíj-alap 
javára. S vájjon 28 ezer tanító közül mért ne 
vehetné meg legalább 10 ezer ezt a tartalmas 
naptárt, mely csak 80 fillérbe (bérmentes kül-
déssel 1 koronába) kerül? Az Eötvös-alap 
elnöksége a jótékony czél érdekében lapunk 
útján kéri az egyesületek és járáskörök t. 
elnökeit: hassanak oda, hogy a Magyar Tanítók 
Naptárát a tanítók mennél nagyobb számban 
megszerezzék, ezzel is gyarapítva a tanítóság 
közvagyonát. A Magyar Tanítók Naptára meg-
rendelhető az Athenaeum r. társ. könyvkiadó 
hivatalánál (Budapest, YII., Kerepesi-út 54. sz.). 

— Uj önálló gazdasági iskola nyilik meg 
Kishegyes bácsmegyei községben, valamint 
Derecske biharmegyei községben, melyek siet-
tek a föltételeknek megfelelni s 20 hold 
elsőrendű földet és teljes iskolafölszerelést 
ajánlottak föl. A minister egy-egy rendes 
szaktanítót nevezett ki, még pedig olyant, a 
ki oklevele megszerzése után még két évig 
szaktanfolyamot hallgatott. Mindegyik 1200 
korona fizetést s rendes lakáspénzt kap. 

— 53-éves taní tói jubileum. F. é. október 
hó 23-án, Dunaegyházán (Pestmegye) az ág. ev. 
egyházközség közszeretetben álló tanítójának, 
Podliradszky Györgynek 53-éves tanítói műkö-
dését ünnepelte Pestmegye Dunavidékének 
tanítói kara. Ezen az ünnepélyen impozáns 
módon nyilatkozott meg a kart ár si szeretet 
közvetlensége. Kilencz község tanítói, kik 
között nem emelhetett válaszfalat sem felekezet, 
sem iskola-jelleg, Dunaegyháza község aprajá-
val-nagyjával egyaránt örvendeztek a tisztesség-
ben megőszült és nyugalomba vonulni készülő 
tanító 53-éves és áldásosán lefolyt tanítói 
múltján. Hogy ezen község, tót anyanyelvű 
lakóival, az általa körülvett magyar községeki 
között méltó helyet foglal el, elsősorban a 
veterán Podhradszky érdeme, a ki ezen köz-
ségben 46 évig buzgólkodott a magyarosítás 
terén. Ennek adott kifejezést a község lelkésze, 
úgyszintén Nyáry Pál, szalkszeutmártoni ev. 
ref. segédlelkész, a ki gyönyörű üdvözlő beszéd 
kíséretében adta át a könyekig meghatott 
ünnepeltnek a környékbeli tanítók áldozat-
készségéből vett — szépen kiállított emlék-
iratot és egy csinos ajándék-tárgyat. A szere-

tetből fakadó szép ünnepélyt víg lakoma 
fejezte be. 

— Rövid hirek. Ministeri elismerés. A 
losonczi állami tanítóképző - intézet elmúlt 
tanévi zárjelentése kapcsán vall.- és közokt. 
minister úr őnagyméltósága Zayzon Dénes 
igazgatónak ezen intézet helyes irányú veze-
téseért s a tanári karral egyetemben kifejtett 
sikeres munkásságukért elismerését fejezte 
ki. — Gazdasági ismétlő-iskola nyilt meg 
O - Dombovárott állami jelleggel, vezetője: 
Gyenis Antal állami iskolai igazgató. Ugyan-
csak gazdasági ismétlő-iskola alakult Madocsán 
is, melynek megkezdését még csak a tanítók 
tiszteletdíjának megállapítása akadályozza. — 
A budai Pedagógium polg. isk. tanító-jelöltjei 
ifjúsági kört alakítottak, melynek díszelnökévé 
az intézet igazgatóját: dr. Kiss Áron igazgatót, 
választották meg. - Gyűlések. A nyitramegyei 
tanítótestület november hó 7.-én d. e. 10 órakor 
Vág-Ujhelyen a Neubauer-féle szálloda nagyter-
mében tartja rendes közgyűlését. A nagyatád-
barcsi egyesült járásköri tanítóegyesület e hó 
30.-án d. e. 9 órakor Babócsán tartja őszi 
rendes közgyűlését. Az aradvidéki tanítóegye-
sület f. évi november hó 3.-án és 4.-én tartja. 
Aradon XXXII-ik rendes közgyűlését. A nagy-
kükiillővármegyei ált. tanítóegyesület burkösi 
fiókköre f. évi november hó 9.-én délelőtt 
10 órakor Nagy-Selyken gyűlést tart. A torda-
aranyosvármegyei (Üt. tanítótestület toroczkóí 
köre őszi rendes közgyűlését 1901 november 
hó 6.-án (szerdán) tartja meg Alsó-Járában. 

— Sárospatakról, illetékes forrásból nyert 
értesülés alapján közöljük, hogy Magyar Imre 
tanítónak a Néptanítók Lapja 32. és 37-ik 
számában az Eötvös-alapnak a sárospataki 
állami tanítóképezdében való ismertetése tár-
gyában közölt állításai subjektiv értékűek; 
okjektive kellő alap nélkül valók, mint a hogy 
az egyébiránt már lapunkba Kendecsy válasza 
révén kifejezésre is jutott, teljes elégtételt szol-
gáltatván a sárospataki tanítóképző-intézet 
érdemes igazgatójának. 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját4 és a „Tanítók Házat szap-
panját !" 

Tartalom : A nevelés- tanítás az ismétlő-leány-
iskolában. Mosdóssy Imre. —A művészeti oktatásról. — 
Tanítók Háza. Bartlia Pál. — Zsilinszky Mihály. — 
Tanítói szakvizsgálat és továbbképzés. I. Czáró 
János. II. Janda Ferencz. —Szabad asztal a vidéken. 
Horovitz Jakab. — Szünóra : Két temetés. Réztolli 
M. — Hivatalos rész. — Egyesöleti élet. — Tanícók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A k i s - s emlak i (Temesmegye) evangelikus egyház 

kántortanítót keres. Fizetése : háromszáz korona 
egyháztól negyedévi részletekben; száz korona állam-
tól ; ötven korona gazdasági ismétlő vezetéseérr,; 
negyven pozsonyi mérő buza; húsz tengeri; három 
öl szalma; három hold szántóföld; fél hold pótkert ; 
herés; húsz korona stóla; két öl kemény tűzifa; 
lakás kerttel és melléképületekkel; biztos mellék-
jövedelem kétszáz korona. Jártasság orgonálásban. 
Tannyelv : német - magyar. Oklevelesek november 
5-ikéig az ág. hitv. evang. lelkészi hivatalhoz. 

(1991-II—2) 
Okleveles óvónő gyermekek mellé ajánlkozik. Cz. 

Szász, tanító O-Morovicza. (1998—11—2) 
ö t hónapra segédtanítót keresek, ki a kántor-

ságban jártas. Fizetése havi 20 korona és ellátás, 
ágynemű, mosás és világítás nélkül. Eabócsa , 
Szabadyné. (2026—II—2) 

Turicska (Nógrád, p. Szinobánya) keres 900 ko-
rona fizetésre okleveles evang. kántortanítót. Jelent-
kezhetni a lelkészi hivatalnál. (2011—III—2) 

Komlós -keresz te s i ágostai hitv. evangelikus 
egyházban megüresedett, 292 kor. készpénz, 580 
koronára becsült természetbeni szolgálmányok és 
földjövedelem, szép szabad lakással javadalmazott 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Bővebb 
fölvilágosítást szivesen nyújtok. Gálffy János, lelkész. 

(2028—II—2) 
T ó t - B á n h e g y e s r e ág. h. ev. kántortanító keres-

tetik. Fizetése: 400 korona, 40 hektoliter buza, 
2 öl fa, 2 öl szalma, beiratási díjak és egyházi 
stólák. Tannyelv: magyar-tót. A kincstártól ez idő 
szerint a tanítók 10 katasztrális hold földet kapnak. 
Jelentkezés november 15-ig. Leszich László, ev. 
lelkész. (.2036—II—-2) 

Závada l (Nógrádmegye) ág. h. ev. kántortanító-
ság betöltendő. Jövedelem: lakás, kert és 640 kor., 
ez utóbbinak fele készpénzben. Tannyelv : tót. Határ-
idő : november 5. Závadán, posta Alsó-Sztregova. 
Algőver István, lelkész. (1957—III—3) 

Betöltendő a k o v á c s i t újonan szervezett állami 
elemi iskolánál egyenkint évi 800 K. fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói és egy rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles, 
róm. kath. tanítók és tanítónők képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1901. 
évi november hó 25-ig Barsvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazottak előnyben részesülnek. Aranyos-Marót, 
1901 október 22. Dr. Hámos Péter, Barsvármegye 
kir. tanfelügyelője. (100/h—I—1) 

N é m e t - E l e m é r (Torontálmegye) község iskola-
széke egy osztálytanítói állásra pályázatot hirclet; 
fizetés 800 korona és lakpénz 120 korona; tannyelv 
magyar-német. Pályázó köteles kántori teendőkben 
segédkezni. Folyamodványok 1901 november 10-ig 
beterjesztendők. Iskolaszék. (2042—I—1) 

A liptómegyei Gombás községben megüresedett 
róm. kath. kántortanítói állomásra 1901. évi novem-
ber 12-re pályázat kitüzetik. Javadalma: Tanítói, 
kincstári uradalomtól és községtől 427 kor. 50 fillér; 
kántori : 178 kor. 20 fillér, 8 p. m. árpa, 24 p. m. 
burgonya, 1412 ölnyi rét, 587 Ql-ölnyi házikert és 
gyümölcsfa iskolakert használata, 85 méter kemény 
tüzi-hasábfa saját és tanterem fűtésére minden költség 
nélkül beszállítva. Kényelmes lakás. Blcha János, 
plébános, iskolaszéki elnök. Podhorszky Antal, iskola-
széki jegyző. (2016—1-1) 

A baj i (u. p. Tata) róm. kath. magyar-német 
tannyelvű népiskolánál megüresedett osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Az állás javadalma-
zása : 800 K készpénzfizetés, ötödéves korpótlék, 
bútorozott szoba fűtéssel. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők, esetleg óvónők is. Kellően föl-
szerelt kérvények november 9. nyújtandók be. A 
választás november 10-én tartatik meg. Az állás 
1 'hetőleg azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. 

(2033—1—1) 
A j á s z l a d á n y i tanítói állás pályázati hirdeté-

sében a kérvények beadásának határideje november 
10-ére tétetik át. ( 2 0 4 8 - 1 - 1 ) 

Vasvármegyei F e l s ő - N e m e s - Keresz túr fiók 
község róm. kath. népiskolájának osztálytanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Fizetése: 610 korona; négy köbméter tűzifa 
fölvágva; bútorozott szoba tisztogatással. Köteles-
sége : az I. és II. osztály vezetése, az ismétlősök 
oktatása. Kellőleg fölszerelt folyamodványok f. évi 
november hó 11-ig Illa Antal plébános, iskolaszéki 
elnök úrhoz Karakó (Vasmegye) küldendők. 

(2059-11—1) 
Kol lárov iozon (Trencsénmogye) róm. kath. nép-

iskolánál két tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
1. A faluban II-od tanítói állás javadalma: kész-
pénzben : 900 kor., egy szobából álló lakás a leg-
szükségesebb bútorzattal. 2. Ploskavölgyi államilag 
segélyezett tanítói állás jövedelme készpénzben: 
820 korona, szoba, konyha és kamrából álló lakás. 
Az elsőre pályázhatnak róm. kath. okleveles tanítók 
és tanítónők, az utóbbira óvónők is. tannyelv : tót-
magyar. Pályázati határidő november 26. Tordy 
Ede, plébános. (2058—1—1) 

Kókára (Pestm.) magyar ajkú r. k. oki. segéd-
kántor-tanító kerestetik, ki egy osztályt vezet és a 
kántori teendőkben segédkezik. Fizetése: 300 frt 
készpénz és étkezés, melyet főnökétől Laukó Ferencz-
től kap. Nyugdíjjogosultság. Korpótlék a községtől. 
Kérvények ftdő Trungel János, isksz. elnökhöz nov. 
5-ig küldendők. (2066—1—1) 

V e c s e k l ő (Nógrádmegye) róm. kath. osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 700 korona állam-
segélylyel 800 korona és Va hold kertilletmény egy 
szoba és konyhával. Tannyelv : magyar. Határidő 
november 15. Tanítónők is pályázhatnak. Kérvények 
kitűzött határnapig Egyházasbástba az iskolaszék 
elnökéhez küldendők. (U. p. Ajnácskő, Gömörm.) 

(2067—1—1) 
Államilag segélyezett d o m o n y i róm. kath. k.-

tanítói állomásra pályázatot hirdetek. Jövedslme : 
megfelelő lakás és kis házikert, 12 hold föld, 40—50 
tanköteles után járó 2 korona tandíj, stóla, párbér 
454 korona államsegély, 130 korona munkaváltság. 
Ez állásra okleveles tanítók pályázhatnak a kik a 
temetkezéseknél segédkezni képesek. A folyamodók 
kérvényeiket a domonyi róm. kath. iskolaszékhez 
czímezve, alólirotthoz f. év november hó 10-ig küldjék 
be, ezen időközben a személyes megjelenés kíván-
tatik. Magurányi József, lelkész. Aszód (Pestvmegye). 

(2068—1-1) 
G y e r t y á n k ú t pusztára (Veszprém mellett) állam, 

segélyezett róm. kath. iskolához tanító kerestetik 
nov. 15-re. Készpénz 800 kor., fára 30, 3 hold föld, 
szoba, konyha, házikert. Állás időközben el nem 
hagyható. Baumgartner Ferenez, elnök. (2043—I—1) 

K a p c z a fiók-községben a róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 12 hold szántó 
és rét 192 kor., 23 mérő kukoricza 98 kor. Készpénz 
310 kor. Tandíj 200 kor. Kántori jövedelem 30 kor. 
Tisztességes lakás, konyhakert, gazdasági épületek. 
Pályázati határidő november 10. A kérvények alul-
irotthoz küldendők. Kelt Alsó-Lendván, 1901 okt. 24. 
Kiss Pál, esp.-plébános, isk.-sz. elnök. (2054—1 — 1) 
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Az ajkarendekl róm. kath. népiskolához nőtlen, 
okleveles osztálytanító kerestetik, ki magyarul és 
németül képes tanítani. Fizetése: évi 800 korona, 
lakás fűtéssel. Állását október 31-én köteles elfog-
lalni. Bizonyítványait megválasztás végett mielőbb 
küldje a plébánia-hivatalhoz. Pósta: Gyepes, Veszprém-
megyében. 2010—11—2) 

Pályázat a legéndi ág. hitv. evang kántortanítói 
állomásra. Fizetés : 1000 (egyezer) korona, felerésze 
készpénz. Megkívántatik magyar nyelv mellett tót 
is. Pályázati határidő nov. 10. Legénd (u. p. Nógrád-
Kövesd). Lanstják Lajos, lelkész. (2053—I —1) 

Azonnali belépésre kerestetik a puszta-csákói 
uradalmi elemi népiskolához egy okleveles kántor-
tanító. Javadalmazás: készpénz 606 korona, 1 hold 
tengeri föld és 1 tehéntartás a gazdaság részéről, 
minden egyes növendéktől 32 liter buza, melyet a 
szülők fizetnek. Kondorosi egyház részéről, hol a 
kántori teendőket tartozik ellátni, évi 200 korona. 
Kérvények nagyságos Geist Gyula úrhoz czímezve, 
Bedák Mátyás róm. kath. plébános úrhoz Kondoros 
küldendők. (2007-11-1) 

Kövágóörs i (Zalamegye) ág. hitv. ev. gyülekezet 
másodtanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : fő-
tanítónál teljes ellátás, különszoba, fűtés, tisztogatás, 
400 korona készpénz. Okmányokkal kérvény alól-
irotthoz november 14-ig küldendő, ki felvilágosítást 
is ád. Czuppon Sándor, kövágóörsi esperes-lelkész. 

(2051—III—1) 
Sárosmegyei S iba község betöltendő r. k. tanítói 

állomásának jövedelme: Készpénz: 598 kor. 60 fill., 
8 öl tűzifa, 3 hold kert, beiratási díj külön. Pályázók 
bártfakerületi esperesnél jelentkezzenek. 

(2050—1—1) 
A morva- l leszkói ág. hitv. evang. egyház 

(Trencsénm.) keres okleveles tanítót avagy tanítónőt. 
Teendője: a kezdő tankötelesek L, II. és III. elemi 
osztályok vezetése. Fizetése : 800 kor., lakás és szük-
séges tűzifa. A folyamodványok nov. hó 15-ig 
morva-lieszkói (Trencsénmegye) lelkészi hivatalra 
beküldendők. Kelt Morva-Lieszkón. Laczko János, 
ág. hitv. ev. lelkész. (2049-1-1) 

Sztára (Somogyvármegye) róm. kath. fiókközség 
kántortanítói állására november 30-ig pályázatot hir-
detek. Jövedelme: Lakás, szükséges melléképületekkel 
és két hold beltelekkel. Minden pár után '/» mérő 
tiszta buza és 25 fill. (párszám 190). Munkaváltság 
páronkint 70 fill. 10 kat. hold szántóföld, 1 hold rét. 
6 öl tüzelőfa a község által vágva és behordva, mely-
ből a kisebb tanterem is fűtendő. Faváltság fejében 
külön még 100 korona. Tandíj: Mindennapi tan-
kötelesek után 33 kor. 60 fillér, ismétlők oktatásáért 
46 korona a község pénztárából. Ezenfelül az ismétlő-
tankötelesektől egyenkint 1 korona. Alapítványi 
kamat 20 korona. Legeltetési jog 2 drb szarvasmarha 
és 3 drb öreg sertés után. Stóla 50 korona. A folya-
modók kérvényeiket a ker. esperesi hivatalhoz, 
Lakócsára küldjék. Sirisaka Ignácz, plébános, Bog-
dásán. (2047-1 -1 ) 

Táthl-1 (Esztergomm.) róm. kath. II. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 800 korona, 
bútorozott szoba, egy öl fa. Kötelessége : a reá bízandó 
osztályokat vezetni, ismétlő-tanköteleseket oktatni, 
a növendékeket a szentegyházba vezetni és fölöttük 
felügyeletet gyakorolni. Kérvények november 4-ig 
Pelczer Lipót tanfelügyelőhöz, Dorogh (Esztergomm.) 
intézendők. ^ (2039—1—1) 

Egerfarmos kántortanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: lakás, 5'598 [_ |-öl szántó-
föld. 45 köböl rozs párbér. Különböző czímeken 545 
korona. Pályázók okmányaikkal november 7-én, a 
délelőtt 10 órakor megtartandó választásnál jelent-
kezzenek. Szabó Antal, iskolaszéki elnök. 

( 2040 -1 -1 ) 

A nagybecskereki róni. kath. hitközségnél az 
évenkinti 1000 korona fizetéssel és 200 ko-
rona lakpénz-illetmény nyel összekapcsolt kántori 
állás betöltendő. Ezen állásra pályázók az orgona-
játék és szertartási énekben való jártasságukat tar-
toznak hiteles okmányokkal igazolni és folyamod-
ványaikat f. év november hó 15-ig alulírottnál 
benyújtani. A magas tenoristák, kik lapról úgy 
karban, mint szóló-énekelni tulnak, előnyben része-
sülnek. A netaláni próba-előadásra meghívottak 
közül csak a hitközség által elfogadottnak lesz az 
útiköltség megtérítve. Nagy-Becskereken, 1901. évi 
október hó 19-én. Franz J. L., hitközségi elnök. 

(2044—1-1) 
Faddra segédkántorsággal egybekötött r. kath. 

tanítói állomásra pályázhatni nov. 9-ig. Javadalom: 
egy szoba, fűt ssel, 720 korona. Okleveles pályázó 
hiányában képezdevégzett alkalmazható, ha a kántor-
tágra képes ; ha ilyen sem jelentkezik, okleveles nő-
tanító nyerhet alkalmazást folyó iskola év végéig a 
segédkántor javára fönti összegnek havonkinti rész-
leteiből 10 korona levonásával. Fadd, 1901 okt. 25. 
Iskolaszéki elnök. (2065-1—1) 

Licsér ihí (Sárosmegye) róm. kath. tanítói állomás 
betöltendő. Pályázók november 7-én Somoson a 
plébánián személyesen jelentkeznek. Tanítónők el-
fogadtatnak. Jövedelem : államsegélylyel 800 korona. 
Megválasztott állomását haladéktalanul elfoglalja. 

(2041—1-1) 
I l laván a róm. kath. népiskolánál megüresedett 

kántortanítói állomásra f. évi november hó 14-ére 
pályázat hirdettetik. Ezen állomással 1100 korona 
fizetés, 100 korona stóla-jövedelem, szabad lakás, 
házi kerttel, 12 ürméter bükkfa élvezete van össze-
kötve, melyből azonban a tanterem is fűtendő. 
Tannyelv: tót-magyar. A kik ezen állomásra pályázni 
óhajtanak, kellően fölszerelt folyamodványaikat az 
iskolaszék elnökségére czímezve, a plébániai hivatalhoz 
azonnal nyújtsák be és a választás napján személyesen 
megjelenni szíveskedjenek. A megválasztott az állo-
mást azonnal elfoglalni köteles. Dr. Chorényi József, 
isk.-széki elnök. (2069—1—1) 

Méltóságos gróf Mailáth József űr perbenyiki 
uradalmában egy tanítói állásra pályázat hirdettetik, 
melynek javadalmazására 640 korona készpénz és 
és deputátum, vagy pedig deputátum nélkül 1200 
korona. Igen jó lakás és egy holdas kerten kívül. 
A pályázat benyújtandó Diószeghy Pál urad. tiszt-
tartóhoz, ki mindenben fölvilágosítással szolgál. 
A tanítói állás azonnal elfoglalandó Pósta, Per-
benyik. Diószeghy Pál. (2023—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

© © © © © © © © © © © ©<© © © © O © O 

Kerestetik több évi gyakorlattal bíró 

okleveles nevelőnő 
egy úri családhoz 2 fiú mellé a ki az egyik fiút az 
első elemi tantárgyakra és zongorára tanítani és 
egy négy-éves fiúcskát nevelni képes lesz. Megkíván-
tatik, hogy jól beszéljen németül, és protestáns 
vallású legyen. A fiúcska az év végén nyilvános 
vizsgát tesz. Javadalmazása évi 840 korona és teljes 
úri ellátás. Levélbeli ajánlkozások Gülcher Jakab 
földbirtokoshoz, Nebojsza, u. p. Galántha, Pozsony-

megye intézendők. 
(2031—1—1) 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
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Izr. o k l e v e l e s t a n í t ó n ő t 
keresek faluba I. oszt. és két kisebb gyermek mellé. 
Fizetése havi 30 korona és teljes úri ellátás. 

Buszt in Henrik, O-Tura. 
(2061—1—1) 

Ujváry E m m a tanítónő, Stájerlak, Krassó-
Szörény megye. (2063—1—1) 

J u l i a y A n t a l 
„A gyermek első tanítója" és „ 4 msisodik 
o s z t á l y t a n í t ó j a " czímű s e lapok folyó évi 
39., 40., 41. és 42. számaiban megjelent hirdetéseire 

figyelmezteti a t. tanító urakat. 
(2022—IV—2) 

A midőn ismételten van szerencsém a Tekintetes 
tanító urak szives figyelmét e lap 41-ik számában 
közzétett hirdetésemre fölhívni, egyidejűleg tiszte-
lettel jelentem, hogy úgy a fiuk, mint a leányok 

„Gazdasági Kis Kátéját" 
újonan rendeztem sajtó alá. A fiuké már november 
1-én megérkezik, addig a leányoké csak november 
15-én lesz készen s akkor örömmel és bizalommal 
bocsátom azt bírálatok alá. 

E késedelem a tanítást tekintve C B a k látszólagos. 
Az idő addig bemutatásokkal, előkészítéssel úgyis 
eltelik s így e kis könyvecske még a leányok szá-
mára is a legalkalmasabb időben érkezik meg, hogy 
áldásos működését megkezdhesse. 

Kérem az urakat, hogy munkácskáimat érdeméhez 
képest pártfogolni s engem kegyes megrendeléseik-
kel fölkeresni méltóztassanak. — Vagyok 

kész szolgája 
Háez Károly, 

(1993—I—1) önálló gazdasági szaktanító, 
Haj du-Nádudvaron. 

1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel kitüntetve. 

tSTOWASSER J. 
cnász, és kir. udvari hangszergyiros ' Budapest , II., Lánozhid-atoza 5. 

^

Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bér-
„ mentve megküldetik, finom, hegedű vonóval 

és lakir ozott futókkal 8 frttól feljebb. 
- (1304—X—8) 

A gazdasági és általános ismétlő-iskolai oktatáshoz 
egyedül kitűnő mű a 

K u n - F ü l ö p - C s a t h - f é l e 
o l v a s ó k ö n y v , 

„melyet népies nyelvezete, élénk, vonzó előadása, 
czélszerű beosztása, hazafias szelleme egyaránt aján-
lanak." Az 1 koronás könyvet tanítók 84 fillérért 
kapják. („Tanítók Házá"-ra jövedelmező Írószerekről 

árjegyzékemet bárkinek ingyen megküldöm.) 
Rendelések hozzám intézendők. 

Ingusz I. és Fia, 
(1634—X—8) könyvkereskedése, 

A R A D , 

M a g y a r s á g : * 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a Magyarság. Felelős 
szerkesztőjo: Benedek Elek. Főszerkesztője: dr. 
Győrffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jancsó Benedek, 
Gíaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedö 
Albert, Csulak Lajos, Tarcsafalvy Albert stb. stb. 

A Magyarság a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A Magyarság megjelenik mindennap délután 
8—12 oldalon. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : Kurta-
pest, SzeutkircUyi-utcza 28/U. 

(2064—IX—1) 

X i e g J o 1 » b 
népdal-gyűjtemény 532 dallal 394 lapon kotta- és 
szöveggel kötve kapható 1 frton Népdal szerkesztő-

ségnél Nagybányán . 
(1968—V—3) 

Gyomor é s emész tés i bántalmak minden nemei 
ellen ; úgymint: székrekedés, gyomorgörcs, hasgörcs, 
váltóláz, aranyér, lépkór, májdaganat, bőrkiütés, 
csömör, köszvény stb. ellen legmelegebben ajánl-
tatnak a már 30 év óta előnyösen ismert jó hatású, 
keleti növényekből készült dr. Lauri-féle cz.uk-
rozott C S O D A - L A B D A C S O K . Ezt a vér-
tisztító és kellemesen olvasztó házi gyógyszert készí'i 

egyedül és kizárólag 

UTÓDA 

Dr. Stenner Vi lmos 
VEGYÉSZ-GYÓGYSZERÉSZ 

M A R O S V Á S Á R H E L Y T . 
Egy doboz 50 labdacsot tartalmaz, ára használati 
utasítással 1 kor., 7 doboz 6 kor., 12 doboz 10 kor. 
Póstán legkevesebb 2 doboz küldetik. Póstán bér-
mentesen szállítva minden doboz 45 fillérrel több. 
Valódi minőségben kaphatók a „Magyar koroná-
hoz" czímz. gyógyszertárban Marosvásárhelyt, Kossuth 
Lajos-utcza 1. sz. Budapesten: Török Józsefnél, 
Kriegner György Kálvin-tér, Nádor gyógytár Váczi-

köruton. Brassó: Róth V. gyógytára. 
(2057—1-1) 

Az amerikai cottage-orgonák 
könlggratzi gyárának raktára : 

P A J K B B E Z i Ő é s T Á R S A 
ss* B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A. gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Xrn 120 Itoronltlril feljebb. *. koronAa rémlclekbeu ÍM. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 é f l jótállás. (247—62—30) 



2 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁM. 

C s e r é l n i 
kiván egy nagyobb városban, 16-tanítós állami 
iskolában működő tanító - házaspár. Két-tanítős 
helyekre is reflektálnak. Czím: Hackel Borbála, 

Pécs , Auna-utcza 15. szám. 
(2002—II-l) 
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T a n l i ö n i / v e H 
elemi és polgári, tanító-, t&nítónő-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézetei számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyzetek Bohn J. 
tanártól, irálytani jegyzetek Király 
Pál tanártól és történelmi jegyzetek 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O i 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 
F ö - u t c z a 2 - i l c s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XV—9) 
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keresek erdélyi állami tanítónővel. Szmekál Teréz, 
állami tanítónő, Kis-Zombor (Torontálmegye). 

(1955—III—2) 

§ z i v e n f i g y e l e m b e ! 
Yan szerencsénk tudatni, hogy Vaday József, 

gazdasági ismétlő-iskolások könyve (3583/1898. szám 
alatt az általános ismétlő-iskolák ós 3949/1899. 
szám alatt az újonan szervezett gazdasági 
ismétlő-iskolák részére ministerileg engedélyezett) 
müvét kiadásunkba átvettük és ezután csak nálunk 
lesz kapható. 

Ezen általánosan elismert kitűnő könyvet, melyet 
Pest-, Bihar-, Borsod-, Komárom-, Maros-Tordii-, 
Nyitra-, Szatmár-, Temes-, Torontál-, Veszprém-, 
Zólyom-, stb. vármegyék kir. tanfelügyelői a leg-
melegebben ajánlottak, a gazdasági ismétlő-iskolák 
t. tanítóinak szives pártfogásába ajánlva, kérjük 

nagybecsű megrendeléseit. 
Mutatványpéldányt ingyen és bérmentve szivesen 

küldünk. 

(1895—VII —4) 
J P o l a t s e L c - f é l e 

könyvkereskedés 
T E M E S V Á R . 

©8' 

y y y y k t ^ 
g S zm 

$ r . . . . . . 
A n a g y m . v a l l á s - és 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 - ^ ^ 

á l ta l k i a d o t t legújabb 

f p t v E L E M I N É P I S K O L A I É R T E S Í T Ő - K Ö N Y V E C S K E 
•3$ 

alul írt i g a z g a t ó s á g n á l k a p h a t ó s n e t t ó ára 9 fillér. 

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

B u d a p e s t , 1 9 0 1 o k t ó b e r hó. 

I . ker. Vár, Iskola-tér 3. szám. 
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Budapesten, 1901. 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 T S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarországi népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes 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 ki irandó. 

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

A h i rde t é sek á r szabása . — A pá lyáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő._ Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetési dí j e lőre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a dijak is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEB., OSTBOM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . 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 ^ / . a . 

Fővárosi tanítóképző. 
Újra és ismételve emlegetik annak 

a szükségét, hogy Budapest székes-
főváros hatósága külön képző-intézetet 
állítson föl, mely kizárólag a fővárosi 
tantestület kiegészítését tűzze ki czélul 
és ennek megfelelően történjék benne 
a növendékek képzése is. 

A terv tetszetősnek látszik. Szigorúbb 
értelemben véve nincs ugyan már 
Magyarországon tanítóhiány, sőt a 
tanítónők képzésében már túlprodukezió 
is mutatkozik, mindamellett egy-két új 
tanítóképző-intézet fölállítása zavart 
nem okozhatna, mivel az iskolák számá-
nak is jelentékenyen kell szaporodnia, 
ha egyszer a tanyai gyermekek tan-
kötelezettségét és az iskolák túlzsúfolt-
ságát komolyabban veszszük, mint eddig. 
Az is természetes, hogy Budapest ható-
ságának, épp úgy mint a felekezetek-
nek és más hatóságoknak, kétségtelen 
joga van arra, hogy külön képző-inté-
zetet állítson föl, sőt ezt megkövetel-
hetné már az az egyszerű tény is, hogy 
e főváros ma-holnap milliomos város 
lesz és tanítóinak száma máris jóval 
fölülhaladja az egyezeret, úgy hogy, 
az évenkint szaporodó iskolákat nem 
is számítva, magának a jelenlegi állo-
mánynak kiegészítése és fölfrissítése 
két képző-intézet munkáját csaknem 
teljesen igénybe venné. Mennyire ter-

mészetes volna ily külön városi tanító-
képzőnek fölállítása, eléggé bizonyítja 
az a tény, hogy külföldön már több 
helyen vannak ily képző - intézetek, 
Berlinben félszázadnál régibb idő óta 
és hogy a tanügyi írók nagy része,, 
közöttük Halász Ferencz osztálytanácsos^ 
már évek óta buzdítják a fővárost, 
hogy külön képző-intézetet állítson föl. 

A fővárosi tanítóképző-intézet föl-
állítása tehát első sorban pénzkérdés 
és megvalósítását más körülmény nem 
is gátolhatná meg. 

Egészen más szempont alá esik azon-
ban az a törekvés, melyet a jelenlegi 
tervezők elárulnak és mely abban áll, 
hogy ez a fővárosi tanítóképző-intézet 
valami egészen különös dolog legyen, 
nemcsak jobb és tökéletesebb, mint a 
már fönnállók, hanem más szervezetű is. 

Az ily törekvéseknek a leghatáro-
zottabban ellene kell mondanunk. 

Igen, legyen a fővárosi tanítóképző, 
ha egyszer már ilyen is lesz, mintaszerű 
intézet, lehetőleg jobb és teljesebb 
fölszereléssel, mint a többiek, tanárait 
pedig mindenesetre válogassák meg 
gondosan és tisztes díjazással kapcsolják 
őket az intézethez. De azért ennek az 
intézetnek sem lehet más szervezete, 
mint a már fönnállóknak, tantervének 
alkalmazkodnia kell a ministeri tan-
tervekhez és a növendékek nem nyer-
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hetnek külön előjogot, különböző értékű 
oklevelet. 

Még ha lehetséges volna is, a törvény 
lényeges intézkedéseit félremagyarázva, 
magába az új intézet szervezetébe és 
tantervébe olyasvalamit csempészni be, 
mely őket a többi tanítóképző-intéze-
tektő l végzetesen elkülönítené: tisztán 
pedagógiai szempontbólmegbocsáthatlan 
hiba volna ez. Kézséggel elismerjük, 
hogy a fővárosi tanítónak a beszéd- és 
értelemgyakorlatokban és a szülőföld-
ismében lényegileg mások a csatla-
kozó pontjai, mint a falusi tanítóknak; 
azt sem lehet tagadni, hogy i t t a tan-
anyag határát messzebb lehet tolni, 
mint ott. hol a 8 hónapi tanítási idő 
is főkép csak papíron marad és a 
gyermek értelmiségének átlaga sokkal 
alacsonyabb. Mindamellett azok a vál-
toztatások, melyeket i ly különbségek 
alapján főkép a tantervben és példák 
kiszemelésében tenni kell, nem nyomul-
nak tú l azon a határon, melyet a 
törvény maga is megenged a helyi 
viszonyoknak, de megmarad és meg 
kel l maradnia annak a főelvnek, hogy 
a tanításnak lényegileg egységesnek 
kell lennie 

Magyarország társadalmi életének 
egyik fősebe vol t évtizedek óta, hogy 
Budapest mellett erőteljes vidéki köz-
pontok alig ál lottak fönn. Szép és 
hatalmas fővárosunk lakossága hétszer 
annyi, mint az utána következő szegedi 
és nagyobb, mint bármely vármegyéé, 
gyárai, hírlapjai, színházai, egyesületei 
elhomályosítják a vidékieket, honnan 
a legtöbb tehetséges ember, ha érvé-
nyesülni akar, Budapestre tódul. Es 
ezzel szemben minő gyenge szellemi 
hatásuk van a vidéki nagyobb városok-
nak ! Pozsonytól Máramaros-Szigetig, 
azután Brassótól Pécsig igen sok derék 
városunk van, de hány van olyan kö-
zöttük, melynek fölvirágzása világos-
ságot terjesztene környezetére is és 
nem látjuk-e Szepesmegye határán a 

pánszlávokat avagy Kolozsvár kapui 
mellett a széthúzó dákorománokat ? 
Bizony gyenge test ez az ország a 
fényes Budapest mel let t is. Erősíteni 
kel l minden eszközökkel és erősíteni 
kel l (ez a legfőbb) az egységes nemzeti 
közművelődés fegyverével. Pár éve csak, 
hogy jóformán ösztönszerű elemi meg-
nyilatkozással egységes népiskolai tan-
tervet követelt Magyarország tanítói-
nak zöme. Erkölcsi hatalom megnyilat-
kozása vo l t ez és ez az erkölcsi hatalom 
nem engedné meg, hogy most a képző-
intézetekben válaszfalak létesüljenek az 
egységes nemzeti közművelődés hátrá-
nyára, éppen most, midőn az ál lami 
egységes tanítóképesítés erélyes hangoz-
tatásával a magyar tanítóság a tanító-
képzés terén még fönnálló különbségeket 
is eltörölni óhajtja. 

Még azt sem engedhetnők meg, hogy 
a fővárosi tanítóképző-intézetnek kizá-
rólagos jog i területe legyen, hogy t. i. 
ezentúl a fővárosi tanítókat kizárólag 
ezen intézet vol t növendékei közül 
válaszszák. Veszélyes privi légium volna 
ez önmagában, a monopoliumok ren-
desen átkos csirájával, mely az intézet 
életét röv id idő alatt megkövesítené. 
Veszélyes volna továbbá elzárni a fő-
várost a vidék éltető elemeitől és 
embertelenség áthághatatlan falat állí-
tani föl a vidéken felnőtt kiváló tehet-
ségek elé. 

Bizony nem gondolják meg szavaik-
nak lényeges jelentőségét azok, k ik a 
fővárosi tanítóképzőkről i ly csillogó, 
de alapjában veszélyes képet rajzolnak. 
Higy jük el, hogy öntudatlanul teszik 
ezt, abban a hitben, hogy csalogatni 
kel l a madarat ma, midőn a főváros 
mindenben takarékoskodni akar és 
reáliskoláit is megszüntetni óhajtja. Ha 
i ly kortesfogás az egész, még megjárja. 
De ebben az esetben ne feledjék el a 
tervezők, hogy a fővárosi extra képző-
intézet fölállítása, mint föntebb ir tuk, 
pénzkérdés és hogy mintaképzőre első 
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sorban sok pénz kell. Ha ezt is sikerül 
kivivniok, örvendeni fogunk, mert első 
az, hogy l egyen intézet. Az intézet 
szervezésénél a veszélyes és abszurd 
<izifraságok lenyesésére lesz m é g elég 
Mő. 

(Budapest.) Györyy Aladár. 

A tanítótestületi értekezletekről. 
A községi iskolaszékek és állami elemi 

iskolai gondnokságok számára kiadott gondnok-
sági utasítások értelmében a népiskolák tan-
testületei a tanítási időszak alatt minden 
eónapban, sőt rendkívüli esetekben többször is 
kötelesek tanácskozást tartani. E tanácskozás 
.czélját általában ismerjük. Sajnos, hogy eddig 
nem mindenütt tartották meg rendesen, s a 
hol megtartották is, az iskola fejlődését elő-
mozdítani hivatott ügyek sok helyen nem 
részesültek oly mértékű figyelemben, hogy 
azok a helyi tanügynek a viszonyokhoz képest 
való fölvirágzásához, magasabb színvonalra 
-emeléséhez a megfelelő módon járultak volna. 

Néhol e tanácskozásokon az előző gyűlésről 
szóló jegyzőkönyv tartalmának tudomásul 
vétele s az ú. n. „folyó ügyek," a felsőbb 
hatósági rendeletek fölolvasásai s apró, személyes 
csetepatékon kívül alig van más tárgy. Másutt — 
tévesen fogva föl a tanítótestületi tanács-
kozások czélját — rendszeres fölolvasásokat is 
tartanak oly — néha nagyon is elkoptatott — 
kérdésekről, melyek általánosságuknál fogva a 
helyi iskolai ügyre nézve semmi haszonnal sem 
járnak. 

Szóval: itt-ott sok mindenféléről tanácskoz-
nak, csak arról nem, a mi a tanítók szellemi 
életének, a nevelés-oktatás folytonos fejlesztését, 
intenzívvé tételének kérdéseit, azok helyes 
megoldásának módjait szolgálhatnák. 

t jgy hiszem, hogy az áll. el. iskolák számára 
kiadott új gondnoksági utasítás e téren is 
kedvező fordulatot fog előidézni, mivel abban 
elég bőven s szabatosan vannak körvonalazva 
a tant. tanácskozások tárgyai. Üdvös hatása — 
reméljük — a nem állami jellegű iskoláknál is 
meg lesz. 

Egy ily utasításban, természetesen, nem 
lehetnek részletezve mindazon dolgok, melyek 
a tanítói értekezletekhez tartoznak; foglal-
kozzunk tehát bővebben az ily értekezletek 
körébe tartozó tárgyakról. 

Mindjárt térjünk is át annak fölsorolására, 
hogy mik legyenek a tanítótestületi tanács-
kozások tárgyai. 

Első sorban az iskola, • melléképületeivel, 
«d varával, kertje- s környékével, a mennyiben 

mindezekről értekezni szükséges. Ha új épület 
kell, ha a meglevő átalakítandó, arra nézve 
a tantestület hivatott első sorban az általános 
szempontokat megjelölni, valamint az udvar 
befásítása, beosztására stb.-re nézve irányadással 
szolgálni. 

A tantermék tisztántartásának kérdése is a 
tantestületi tanácskozások tárgyai közé tartozik. 

Az iskolánál szükséges iskolai bútorok, tan-
szerek beszerzése, A főbbeket s legszükségeseb-
beket általában ismerjük; ennélfogva azoknak 
csak a megválasztásáról, beszerzéséről kellene 
tanácskozni, mindig tekintetbe véve az iskola 
anyagi és másnemű viszonyait. 

Általában az iskola ügyeinek külső vezetését 
is a gondnokság és iskolaszék, mint laikusokból 
álló testület, csak a kebelében levő tanügyi 
szakember, az igazgató vagy beválasztott tanító 
véleménye alapján szabhatja meg; ezek véle-
ményének viszont a tanítótestület többségének, 
a tanácskozásokon nyilvánuló nézeteiben, hatá-
rozataiban kell gyökereznie. 

A tankönyvek, irkák stb. megválasztása. 
Egy-egy újabb s az eddigi ugyanazon nemű 
taneszközöknek ismertetése, esetleges behozatala 
s általában a tényleg használtak hiányainak 
föltárása, jobbakkal való kicserélése. 

A hol tanítói, ifjúsági s tanulói könyvtár 
nincs, azok létesítése. Megbeszélendők: a léte-
sítés módozata, fentartása; mily könyvek, szak-
lapok, folyóiratok stb. szerzendők be. 

A tanulók rendes iskolábajárásának helyes 
úton-módon való elősegítése a nélkül, hogy a 
törvény szigorát kellene igénybe venni. A 
kimaradást gátló módok. 

Az osztály vagy váltakozó rendszer között 
való választás. 

A rendtartási szabályok megállapítása. 
A szegény tanulók fölruházá: ának kérdése 

is, sok helyen, a tanítótestület tevékenységét, 
gondoskodását igényelvén, ezt is a tanácskozások 
tárgyai közé sorozhatjuk. Jótékony egyesületek-
kel kell ez iránt érinkezésbe lépni, jóakaratukat 
megnyerni s a vagyonosabb szülőkkel bíró 
gyermekektől ruhát összegyűjteni stb. s mind-
ezekre nézve a módozatokban megállapodni. 

Ugyancsak a szegény tanulóknak tankönyvekkel 
s lehetőleg taneszközökkel való ingyen ellátása 
is fontos föladata a tantestületnek. Áz egyetemi 
nyomdából még az állami s áll. segély, községi 
iskolai szegény tanulók mindegyike sem kap-
hat könyvet. Okkal-móddal a tantestület sok 
helyen — ezen is segíthet. 

Á tanulók fegyelmezése a ministeri utasításban 
is meghatározott büntetési fokozatokon s 
módokon kívül alkalmazható — s főleg helyben 
előforduló — specziális kihágásokkal szemben. 
Egyes, úgynevezett specziális esetekkel való fog-

45* 
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lalkozás, súlyt fektetve a vásott, elfajzott 
tanulóknak lélektani alapon nyugvó megjaví-
tására. 

Tanév elején annak megvitatása, hogy egyes 
tantárgyak — a helyi viszonyok szerint — mily 
terjedelemben, mily módszerrel taníttassanak. A 
tanítási anyag, általános s részletes órarendek-
nek fölosztása. Minden változtatás pedagógiailag 
indokolva. Egyöntetű eljárás megállapítása a 
köszönési módokat illetőleg, írásbeli gyakor-
latok dolgoztatása, — kijavítása — a számolási 
jelek használata stb. Az értekezleteknek itt 
kínálkoznak a legfontosabb tárgyai, a minthogy 
tényleg a tanítási anyag, helyes beosztásán s 
a módszer helyes alkalmazásán fordul meg a 
tanító eredményes működése. 

Néha gyakorlati tanítások is tarthatók az 
értekezleteken. Ezeknek is meg volna a nagy 
előnye. Az ifjú, gyakorlatlanabb tanítók útba-
igazítást, támaszt, az öregebbek tökéletesbülést, 
az ellankadtak serkentést nyernének a tan-
tárgyak helyes kezelése s tanítási módszertani 
fogások elsajátítására. Hol keressen az életbe 
kilépő s egyszerre a maga szárnyaira eresztett, 
önálló működésre utalt ifjú tanító a módszeres 
tanításhoz első sorban helyes irányt, izmosodást, 
ha nem a tanítói tanácskozásokon ? A hospi-
tálás nálunk — sajnos — nincs gyakorlatban. 

Különösen érdekes és hasznos lenne a nevelés 
és tanítás körében fölmerült figyelemreméltóbb 
eszme, újabb módszer ismertetése, gyakorlati 
bemutatása, valamint a tanügyi szaklapokban 
előforduló nevezetesebb, a tanítót és tanügyet 
egyaránt közelebbről érdeklő irányczikkekről 
elvi jelentőségű kérdésekről, fontos körren-
deletekről, szabályok-, utasításokról s az iskolával 
vonatkozásban levő ügyekről egy-egy tag által 
röviden referáltatni. 

A társadalmi életben az iskolaügygyel kap-
csolatos kulturális tevékenység kifejtésének 
helyes irányát, módozatait is itt kell megbeszélni. 
A tanítótestület állítsa oda tagjait — ha valami 
személyi érdekbe nem ütközik — a hova az 
illetők képessége, hajlandósága s az ügy érdeke 
kivánja. Az iskolai s más, a tanítókat érintő 
ünnepélyek rendezésének kérdése természetesen 
szintén a tanítói tanácskozások körébe vonandók. 

A tanítóknak az iskolaügygyel vonatkozás-
ban levő s esetleg egymásközti személyes bajait 
is itt kell, okkal-móddal, elintézni. (De mi is 
hangsúlyozzuk, hogy „okkal-móddal!" Szerk.) 
Ne bízzuk azokat újságokban a „nagyérdemű 
közönség" Ítéletére, mert azzal sokkal többet 
ártunk a tanügynek, tanítói tekintélyünknek, 
mint ellenfelünknek, kinek kisebbítésére, vagy 
talán erkölcsi s anyagi tönkretevésére törünk. 

Minden oly értekezlet, melyen a módszertan 
elvi kérdéseit hozzuk szőnyegre, rendszerint 

előkészítendő. Szükségesnek vélem, hogy a 
tanácskozás fontosabb tárgyának legyen egy 
előadója, ki — ha jó szabad előadási képessége 
nincs — röviden s világosan megírt értekezés-
ben nyújtson alapot az eszmecseréhez, a 
határozathoz. 

Legczélszerübb volna, ha a pedagógiai meg-
beszélésekre, a rendes havi értekezleteken kívül,, 
rendkívüli gyűlés tartatnék. Hangsúlyoznom 
kell, hogy e megbeszélések, értekezések iskolánk 
szűkebb körű világából merítsék tárgyukat; itt 
javítsunk, tatarozzunk, tegyünk meg mindent, 
— egész az aprólékosságig — a mi a magunk 
képzéséhez, tudásához járulhat s helyi tan-
ügyünket elősegíti. Ne kalandozzunk a tanügy 
azon magasabb szférájába, hol az elvek harcza* 
folyik. A tágabb eszmék pengetését, tisztázását 
vitassuk ott, hol az minden hazánkbeli tanító-
nak szól: a pedagógiai szaklapokban. 

Oly községben, hol több tanítótestület van s. 
hozzá az iskola ugyanazon jellegű (egy gond-
nokság vagy iskolaszék alatt állva), az egyes, 
tant. tanácskozásokon hozott határozatokat 
tárgyalás, illetőleg hozzájárulás végett a 
többi helybeli tantestületeknek is meg kellene 
küldeni, hogy némely kérdésekben az össz-
hangzatosság, egységesség biztosíttassék. Pl . : 
ha az egyik tan.-testület valamely tankönyv, a 
másik rajzfüzet, a harmadik valamely új rend-
szer, módszer behozatalát vagy kiküszöbölését 
óhajtja, e javaslatokat mindegyik testületnek 
tárgyalás alá kellene vennie s a többség 
határozatához képest volna a további teendő-
eszközlendő. 

Ezek szem előtt tartásával, saját művelő-
désünk kapcsán, minden évben valamivel előbbre-
lehetne vinni az iskolaügyet. Megállapodnunk 
nem szabad, mert a hosszabb megállapodás az 
iskolaügynél is a visszaesés tünete. 

A felhozottakban nincsenek s nem is lehetnek 
kimerítve mindazon részletek, melyek a vázoltam 
keret köré tartoznak, de úgy hiszem, ezekben is 
rámutattam a helyes mederben való mozgásra. 

(Budapest.) Gönczi Ferenez. 

Tanítói szakvizsgálat és tovább-
képzés. 

i. 
Margitai igazgató úr sok ügyes, életrevaló 

kiváló pedagógiai érzékre valló eszmét vetett 
már föl a népoktatásügy terén való sikeres 
működése alatt, de a tanítóképzésnek utóbb 
elmondotta alakban való reformálását nem 
tartom czélravezetőnek s nem hiszem, hogy 
úgy különb, szakképzettebb tanítóságot kapna 
az ország, mint a milyen a mostani s hogy 
ez által tekintélyünk is emelődnék. 
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A magyar tanítóságot azzal vádolni, liogy 
nem szakképzett, hogy nincs elég szakismerete 
— jogosan nem lehet. 

Elismerem, hogy a képezdéből kikerült fiatal 
•emberek az első években tapogatódznak a 
tanítás-nevelés göröngyös mezején, sőt talán 
mint emberek botlanak is, de ezen át kell 
esniök akkor is, ha nincs oklevél a kezükben, 
ha csak későbben kell azt megszerezniük. Az 
ajánlott rendszer tehát a botlásoktól, tévedé-
sektől nem menti meg a fiatal embert, hanem 
— Margitai úr szerint — serkenti, buzdítja őt 
a tovább-tanulásra, tovább-képzésre. Szerintem 
azonban ez sincs egészen így, mert a nemes 
becsvágyú, szép hivatását, fontos misszióját 
átérző ifjú tanító az oklevéllel kezében is érezni 
fogja az ő ismereteinek fogyatékosságait s az 
önképzés, önművelés minden alkalmát föl fogja 
használni tudáskörének szélesbítésére, tapasz-
talatainak, ismereteinek gazdagítására. A kiben 
pedig nincs becsvágy, nincs hivatásszeretet, nincs 
ambiczió, azt az oklevél megszerzésének köte-
lezettsége sem fogja ezekre sarkalni s az neki 
fog menni annak a vizsgálatnak készülés, tanulás 
nélkül is kétszer, háromszor, vagy addig, míg 
kegyelemből átengedik. S hogy át kell engedni, 
az majdnem egészen bizonyos. Elvégre mit 
lehet tenni olyan emberrel, ki a képezde négy 
évfolyamát elvégezte, kinek már állása van, ki 
ez idő alatt már meg is nősülhetett, talán 
gyermekei is vannak s kit, ha most eltiltatnék 
a tanító pályától, még elvisznek három évre 
katonának is. Erőszakkal még senkit sem 
lehetett tanulásra, önművelésre ösztönözni s 
ismétlem, hogy a később leteendő vizsgálat — 
ha máskülönben ennek nem érzi szükségét — 
senkit sem fog nagyobb munkásságra, tanulásra, 
ismeretgyüjtésre ösztönözni. — Aztán az ilyen 
vizsgálatok bizonyos központokon, a képezdék-
nél, sőt egyik kartársam óhajtása szerint egy 
országos bizottság előtt folynának le. Ide annak 
a jelöltnek el kell utaznia, a vizsgálatért, ok-
levélért bizonyosan valamit fizetnie, ott néhány 
napig tartózkodnia, élnie, szóval: nagyban költe-
keznie a csekély tanítói fizetésből. Vájjon ki-
telik belőle ? Sok olyan kartársam volt, ki azért 
nem ment el a gyűlésekre, mert nem elő-
legezték az e költségeknél aránytalanul kevesebb 
napi- és fuvardíjakat. 

Azt is tudjuk ma már tapasztalatból, hogy 
minden vizsgálat többé-kevésbbé a szerencse 
kérdése is. A ki igazán tud, az megbukhatik; 
a felületes tudású pedig könnyen átcsuszhatik. 
Az egyéniség, a föllépés, a modor — melyet a 
tanítóság legnagyobb részének, a falun műkö-
dőknek bizony nincs kitől elsajátítaniok — és 
a szerencse nagyon sokat határoz. S vájjon 
emelné-e tekintélyünket az, ha egyszer-kétszer 

hosszú orral s oklevél nélkül jönnénk vissza 
falunkba a vizsgálatról ? Alig hiszem, de hogy 
szégyenfolt volna rajtunk sokáig, azt állítom. 

Azt sem akarom elhinni, hogy egy idegen 
bizottság — akár egy napi feleletből is — 
jobban megtudná itélni a jelölt tudását, szak-
képzettségét, mint egy olyan testület, mely 
négy évig tanított bennünket. 

S végül a gyakorlatok, bővebb szakismeretek 
megszerzésére engedélyezett 2—3 év szerintem 
nagyon kevés idő arra, hogy valaki „képzettebb" 
tanító legyen. Tudjuk, hogy még a 10—15-éves 
tanítóknak is folytonosan és folytonosan olvas-
niok, tanulniok, figyelniök kell, ha a haladó kor 
kívánalmaival lépést akarnak tartani. 

A tétel második része az, hogy az így nyert 
„nagyobb szakképzettség" tekintélyünket is 
növelné. Tamás vagyok én ebben is. Nekünk 
a nagyobb tekintélyt nem a nagyobb képzettség 
adja meg azok előtt a forumok előtt, a hol 
nincs, hanem egyes-egyedül s kizárólagosan — 
fizetésünk javítása. A magyar társadalom intelli-
gens része előtt van már tekintélye a tanítónak 
s még több lesz, ha anyagilag is úgy lesz 
díjazva, mint a hasonképzettségű hivatalnokok. 
Az alsóbb, műveletlenebb osztály, a nép köré-
ben pedig egyes-egyedül a nagyobb fizetés fog 
nekünk tekintélyt szerezni. Lehet nekünk akár 
tanári és mellette doktori diplománk, ha csak 
300 forint a fizetésünk, bizony nem sokat 
törődnek velünk s lenéznek még a „falusi 
nagyságok" s velük a nép is. Ellenben a jegyző-
nek, a postásnak, a fűszeresnek lett légyen 
bármily csekély képzettsége, van tekintélye, 
mert van — pénze. Ez a dolognak nagyon 
reális oldalról való megvilágítása, de ez így 
van! Volt egy öreg kollégám, ki papi diplomája 
alapján lett tanító. A falusi „nagyságok" előtt 
neki sem volt több tekintélye, mint nekem, s 
közösen süvegeltük nagy alázattal a jegyzőt, 
postamestert, fűszerest, vendéglőst s a többieket. 
Későbben kollegámat a nép bizalma beleültette 
a papi székbe s most már őt süvegelik, pedig 
nincs nagyobb képzettsége, mint volt tanító 
korában, de van jó fizetése s ez — tekintély. 
Nekünk is csak ez fogja meghozni azt,i a mi 
még hiányzik a tekintélyünkből. 

Én tehát nem óhajtom úgy reformálni a 
tanítóképzést, mint Margitai úr, mert az a 
fiatal, kezdő s az élettel amúgy is küzdő tanító-
nak — minden különösebb előny nélkül — 
csak évekig tartó aggodalmat s a mostani 
tanítói fizetésből meg nem takarítható költséget 
okoz. Ha már a tanítóképzést reformálni kell, 
keressük ennek a reformnak a lényegét a 
tanítóképzőkbe való fölvételnek, a tanítóképsók 
tantervének, tanítási és nevelési módszerének 
lényeges megváltoztatásában, gyökeres átdolgozó-
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sában. A képezdékbe csak négy, vagy több közép-
iskolai osztályt jól elvégzett növendékek vétes-
senek föl s az első év végén föltétlenül s 
kegyelem nélkül más pályára küldendők azok, 
kikben nincs meg a tanítói arravalóság csirája. 
Tárgyalja a képezde a neveléstani és módszer-
tani tárgyakat — a nem oda valók mellőzé-
sével — alaposabban, mélyrehatóbban. Öntsön 
a növendékekbe még több hivatás-szeretetet, 
nemes ambicziót s szoktassa rá őket már ott 
az önművelésre, önképzésre, folytonos tanulásra, 
kutatásra és olvasásra. Ezeket pedig könnyen 
megteheti s lesz is kitűnő anyag, a melylyel 
megtehesse, ha a tanítói fizetések is jog szerint 
rendeződnek. 

(Székesfehérvár.) Martai Ferencz. 

II. 
A „Néptanítók Lapjá"-ban igen üdvös esz-

mék láttak napvilágot a tanítói szakvizsgálat 
és továbbképzés érdekében. Mindezen érte-
kezésekben azonban csak a továbbképzés mód-
járól, annak mikénti megvalósításáról, eszközeiről 
volt szó. Mindezeknél előbbrevaló volna azon 
hátrányok megszüntetése, melyek a tanítókat, 
főleg a felekezeti osztatlan népiskoláknál 
működő tanítókat akadályozzák továbbképzé-
sükben. 

Ilyen hátrányoknak ismerem föl a ministeri 
vagy püspökkari óratervezetet, a járandósági 
rendszert, anyagi helyzetünket, tanítói, illetve 
iskolai könyvtárak hiányát. Vegyük mindezen 
tényezőket egyenkint! 

Á püspökkari óratervezet szerint van az 
osztatlan népiskolai tanítónak heti 34 órája, 
ideszámítva az ismétlők oktatását is. A 6 munka-
nap mindegyikére esik tehát 6 óra. Ha ennyi 
időt töltünk naponkint az iskolában, mindenki 
beláthatja, hogy elég lelki-szellemi munkát 
végeztünk és az iskolából kijővén, nem fogunk 
szórakozást — ha annak lehet nevezni — 
keresni az önképzés terén, hanem akkor 
bizonyosan a test életének, egészségének fön-
tartására adjuk meg a szükséges tápanyagot — 
mozgást. 

Nincs is időnk az önképzésre! Időnket el-
veszi a mindezideig fennálló járandósági rendszer. 
Kérdezhetné valaki: mi köze a járandósági 
rendszernek az önképzéshez ? 

Járandósági rendszer alatt tudvalevőleg azt 
az intézményt értjük, mely szerint a tanítók 
(lelkészek) fizetésüket terményekben kapják, 
még pedig: gabonában, földben. A járandósági 
föld csakis az önképzés meggátlására szolgál 
annyiban, hogy a tanító (tavaszszal-őszszel) 
iskola előtt-után kimegy földjére utána nézni, 
vájjon rendesen végzlk-e munkájokat a nap-
számosok; felügyelet nélkül aligha jtörténnék 

meg a rendes munka. Ha járandósági földje 
van, úgy az állattenyésztést is bizonyára űzi, 
jól tudva, hogy a föld mívelése csak így jár 
haszonnal. A tanító a földről hazajön, neki az 
istálóba is be kell csak néznie. Nem mondom, 
hogy nem képezi tovább magát az ilyen tanító. 
Sőt igen! a kapálás, kaszálás, szántás terén. 
A járandósági földdel vesződő tanító azonban 
jól teszi, hogy ha a fentebb leírt módon cselek-
szik, mert másként meg nem él. 

Anyagi helyzetünk is befolyással van tovább-
képzésünkre annyiban, hogy nem tudjuk be-
szerezni — nincs miből — azon szak-
könyveket, melyekből magunkat továbbképez-
hetnők, alaposan tudnók tanulmányozni az ó-, 
közép-, új- és legújabbkori nevelés és tanítási 
módokat, melyekből aztán helyes következ-
tetéssel a legjobb módokat levonhatnók. 

Papiroson megvannak a tanítói-, iskolai 
könyvtárak, de valóságban nem láttunk még 
egyet sem. Honnét szerezzük be hát a tovább-
képzésünkre szükséges müveket ? 

Édes-örömest sietek én is annak a tanító-
ságnak a táborába, mely kitűzte magának az, 
önképzést, de csak akkor, ha alkalom, idő, 
mód, eszköz adatik arra nézve. 

Állítsanak föl minden népiskolánál tanítói 
könyvtárakat! 

A „Néptanítók Lapja" XXXIII. évfolyamá-
nak 13. számában „Tanítók könyvtárá" -ról 
szóló czikk elmondja annak mikénti megvaló-
sítását. Czikkíró azonban ezt csak az állami 
népiskoláknál működő tanítótársainkra vonat-
koztatja ; épp oly joggal kívánhatják ezen ked-
vezményt a felekezeti iskolák tanítói is, kik 
épp úgy szolgálják a haza érdekeit, épp úgy 
nevelnek hazafias, vallásos honpolgárokat, mint. 
az államiak. 

A továbbképzés módját, megvalósítását illetve 
ne a kényszert használjuk. Tény,, hogy a kény-
szerzubbonyt szeretjük levetni, a rabbilincsekefc 
széttörni. Különben is a közmondás azt tartja, 
hogy a mely kutyát a nyúl után kergetni 
kell, az nem fog soha nyulat. így vagyunk a. 
továbbképzéssel is! 

Igen üdvös dolognak tarthatjuk és tartjuk 
is a szakvizsgálatokat, de ezek ne legyenek 
összekötve az oklevél megszerzésével, hanem 
igenis fizetésemeléssel. A postai és vasúti 
tisztek azért tesznek szakvizsgálatot, hogy 
magasabb fizetési rangfokozatba léphessenek. 
Legyen ez a tanítóknál is! Határozottan tud-
juk, hogy szellemi haszon háramlik ránk a 
továbbképzésből, de anyagi helyzetünk csak 
marad a mint volt és van. Szívesen fogunk 
hajlamot mutatni a továbbképzés iránt, ha látjuk, 
hogy anyagi haszonnal is jár. Kövessük tehát 
ezen tervet: az oklevél megszerzése után 20 
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éven át minden 5.-ik évben tartassanak szak-
vizsgálatok és minden szakvizsgálat után 100 
koronával emeltessék fizetésünk. (Hiszen ez a 
korpótlékban úgyis megvan! Szerk.) 

(Gödre.) Straub János. 

A felekezeti iskolai tanítók 
figyelmébe. 

E lapot kell, bogy minden felekezeti tanító 
olvassa, azért itt hivom föl figyelmüket a követ-
kezőkre, illetve kérem őket, hassanak oda az 
illetékes iskolaszék elnökénél a tanügy javára, 
hogy az alábbiakat iskolájukba bevezettessék: 

1. Használjanak iskolájukban Értesítő-
könyvecskét minden elemi népiskolai tanuló 
részére, hogy a szülők a tanulók szorgalmáról 
és magaviseletéről minden évben karácsonykor, 
húsvétkor és tanév végén tudomást szerezze-
nek, mert a legtöbb felekezeti iskolánál még 
megyei székhelyen sem adnak ki év végen 
értesítőt és így a szülő azt sem tudja, miként 
végzett gyermeke; adnak ugyan egy koronáért 
kívánatra bizonyítványt, de fele sem válthatja 
ki szegénysége miatt, hát még a kinek 3—4 
gyermeke jár iskolába! Egy ilyen értesítő-
könyvecske pedig 10 fillér, azt szívesen veszi 
meg minden szülő tanév elején a tankönyvek-
kel együtt, csak legyen benne a jegyzékben. 
Hasznos volna azért is, hogy már karácsonykor 
tudná a szülő, hogyan tanul gyermeke s miként 
viseli magát és így szükség esetén dorgálhatja, 
jóra intheti és szorgalomra serkentheti. 

2. Elemi iskolában a tanítók, tanítónők és 
tanügyi téren működő férfiak gyermekei sze-
génységi bizonyítvány nélkül is tandíjmentes-
ségben részesüljenek. Igazán méltánytalanság, 
hogy a tanítók is fizetnek tandíjat a felekezeti 
iskolában gyermekeik után, hisz alig élhetnek 
és 3—4 gyermek után tandíjat is fizetni, 
azokat élelmezni, ruházni és tankönyvekkel 
ellátni: nagyon terhes, majdnem lehetetlen. 

3. Tanév végén nyilvános vizsgálat tartassék 
minden népiskolában, mert annak megtartása 
a népoktatási törvényen alapszik, továbbá a 
tanuló ifjúság egész évi munkásságával nyil-
vánosan beszámolhat, a nyilvánosság előtt való 
megjelenésre, bátorságra zsenge korától hozzá-
szokik, végül a szülők és a közönség a tanító 
munkásságát, nevelési eredményét látják és 
ebből kifolyólag az iskolát és a tanítót meg-
becsülik. A vizsgálaton minden tanuló feleljen, 
de ne minden tantárgyból. Vizsgálatot délután 
tartani a hőség és elme kiíáradottsága miatt 
nem helyes. A vizsgálaton jelenlévő szülők 
gyermekei legelőször szólítandók föl s bővebben 
megvizsgálandók. Az I. és II. osztály vizsgálata 
két óránál, a többi osztály vizsgálata három 

óránál hosszabb ideig nem tarthat. Epp úgy az 
osztatlan, mint a részben osztott iskola évzáró 
vizsgálata 3 óránál hosszabb ideig ne tartson. 

4. Az első osztályba — mint legnehezebbe — 
a legjobb, gyakorlatilag legképzettebb tanító 
menjen, mert ha itt megakad a gyermek, 
osztálytorlódás lesz az első osztályban és az 
V.—VI. osztály néptelenné válik. Egy tanító 
minél kevesebb osztályt vezessen. Inkább 
vegyesnemü, de egyenlő osztálybeli tanulók 
adandók egy tanító kezébe, mert ez a beosztás 
a tanuló és tanító munkáját egyképen ered-
ményesebbé teszi. Többtanítós, egészen osztott 
elemi népiskolákban lehetőleg a fölmenő rend-
szer alkalmaztassák. Kéttanítós elemi népisko-
lában az egyik tanító az I. és II. vegyes 
osztályt (fiúkat és leányokat), a második tanító 
a III., IV., V. és VI. vegyes osztályt tanítsa. 
Helytelen, ha egyik a fiúkat, másik a leányokat 
tanítja, ez munkáját csak nehezíti; az ered-
ményt kétesebbé teszi. Háromtanítós elemi 
iskolában az egyik az I. vegyes osztályt, a 
második a II. és III. vegyes osztályt, a 
harmadik tanító a IV., V. és VI. vegyes 
osztályt; négytanítós elemi népiskolában az első 
tanítsa az I. vegyes, a második a II. vegyes, 
a harmadik a III. vegyes és a negyedik a 
IV., V. és VI. vegyes osztályt. 

5. Az V. és VI. osztály mindenütt életbe 
lépjen s a gazd. ismétlő-iskola, mely a nép jólétét 
fogja biztosítani, szerveztessék. A gazdasági 
ismétlő-iskolában is tartassék éwégi zárvizsgálat. 

Ez az 5 pont a siker fokozását, a tanügy 
emelését nagyban elősegíti: szükséges a föl-
soroltak behozatala a felekezeti iskolákba is 
és ha a tanítók annak előnyéről meggyőzik 
az iskolaszéket, a siker, a hozzájárulás el nem 
maradhat. Nem hiába és ok nélkül vette azokat 
bele bölcs ministerünk az új gondnoksági 
utasítás g-ai közé, kipróbált és jónak bizonyult 
pontok azok, melyeknek fontos és üdvös volta 
tagadhatatlan. 

(Szegzárd.) Nayy Béla. 

Az elemi iskolai rajztaiiításról. 
E becses lapok folyó évi 40. számában 

jóleső érzéssel olvastam „az elemi iskolai 
rajztanításról" írt sorokat. Elismerés illeti 
elsősorban a szerkesztőt, ki helyet engedett 
annak a lapban, másfelől az írót, ki szeretettel 
foglalkozott tételével. 

Való igaz, hogy a rajztanítás az elemi 
iskoláztatásnak mostoha tárgya. Nem kötelező 
s így csak ott és azok részéről részesül 
támogatásban, hol előnyösebb a helyzet (osz-
tott iskola) s kik ösztönszerűleg érzik szük-
ségét. Pedig, nem tekintve a gyermek vele-
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született, minduntalan s mindenben, de főleg 
a környező tárgyak képének utánzásában meg-
nyilatkozó hajlamát, látnunk, tudnunk s tapasz-
talnunk kell a nálunknál fejlettebb franczia, 
angol, német, amerikai, dán, svéd, norvég, 
japán stb. népek kultúráját e tekintetben. 

Elvezettel olvassuk ama szerencsések leírá-
sait, kiknek alkalmuk volt a párisi kiállításon 
személyesen meggyőződni a bemutatott ered-
ményekről. Ugyanakkor elszomorodva kell 
gondolnunk elmaradottságunkra. 

De hát a mi késik, nem múlik. Lelkes 
apostolokra van szükség itt is. Hála Isten, 
nem vagyunk ezek híjával, csak az utat kell 
megjelölni, melyen haladniok kell és lehet. 
Akkor nincs akadály, nem lehet ellenvetés, a 
mit le nem küzdhetünk. 

Az óhajtandó s eszményi czél nem lehet 
más, mint a természet utánzása, vagyis a 
természetes módszer. Erre nézve már erősen 
törik az utat. Mártonffy Márton iparoktatási 
kir. főigazgató első helyen áll, ki gazdag 
tapasztalataival erre elsősorban hivatott. Szüts 
Izsó nagyváradi rajztanár, mint szintén nagy és 
személyes tapasztalattal bíró szakember, jelöl 
utat „a rajztanítás reformjában." Lippich Elek 
miniszteri osztálytanácsos, mint a művészet 
szakreferense foglalkozik a tárgygyal. Gondos 
ministerünk már intézkedett ugyanabban; 
egyelőre az iparos - tanoncziskolák kapnak 
rajzfelügyelőket, a mit követ majd a többi. 

Igazi eredményekhez s biztos czélhoz azon-
ban csak úgy és akkor juthatunk, ha az egész 
vonalon, kezdve az elemi iskoláztatásnál, meg-
indul a mozgalom. 

Mint minden ismeretek alapját az elemi iskola 
adja meg: úgy a rajztanítás is csak akkor lehet 
eredményes, ha már itt elkezdjük a reformálást. 

Elsősorban a tanítókat kell erre nem meg-
nyerni, mert az megvan, hanem kiképezni. 
így jártak el Amerikában, így Angol- stb. 
országokban. A tanítóképzés ebb.en a tekin-
tetben még ma is általában hiányos. Mert 
ugyan, hogy kívánhatnék most azt, hogy a 
III., IV. osztályú tanulók, bár a legegyszerűbb 
tárgyakat, testeket lerajzolják természet után, 
mikor a tanítók 90"/o-a képtelen erre? Ez 
nem megrovás, csupán az igazság konstatálása. 
Elvégre ők nem hibásak, mert tanuló éveik-
ben vagy egyáltalán semmit sem tanultak 
ebből, vagy ha igen, az áldatlan stigmogra-
fikus módszerrel gyötörték, a mitől meg-
csömörlöttek örökre. Még a mai rajztanítás 
is igen hézagos a tanítóképzőkben, a mennyi-
ben legfölebb egy, vagy egy pár mértani, 
ritkábban forgási test képét tanulják meg 
lerajzolni, de ha egy széket, vagy asztalt, 
levelet, virágot, gyümölcsöt, használati tárgyat, | 

vagy házat kellene lerajzolniok, épp oly naiv 
lenne az eredmény, mint azé a kis tanulóé, a 
a ki még csak most kezdi azt. Már pedig ez 
megölője lenne minden törekvésnek. Hisz 
akárhányszor egy-egy jobb érzékű gyermek 
zavarba hozná tanítóját. 

A tanítókat kell tehát erre akár szünidei 
tanfolyamokon, akár más módon pl. köri 
gyűlések alkalmával (? Szerk.) kiképezni s 
csak akkor lehetne elkezdeni az iskolában. 

A képzésnek ez alakjára kivétel nélkül 
minden tanulónak szüksége van s mindenütt 
végre is lehet hajtani. Tapasztalásból tudom, 
hogy a paraszt-gyermekek között több az 
erre fogékony, mint a városiak közt, pedig 
az utóbbinak több alkalma van szépérzékét 
otthon, az utczán s mindenütt fejlesztenie. 
A falusi rajzolhat arra a táblára, melyre ír, 
számol, de ez ne a palatábla legyen, mert 
az az írásnak is megnyomorítója, hanem 
az épp oly olcsó, sőt törhetetlenségénél fogva 
tartósabb preparált lemez. A városi papír-
füzetbe, vagy egyes lapokra. 

Én ugyan ettől nem várom a kézmű-ipar 
oly arányú föllendülését, mint azt sokan 
teszik, mert a gyáripar olcsóságával mindig 
elfogja nyomni azt. Mi igen szegények vagyunk 
s azt aligha tehetjük meg, a mit a gazdag 
Anglia megtesz, hogy az egyesek otthonukat 
műipari tárgyakkal szerelik föl. 

A berendezkedés rendszerint a családalapí-
táskor szokott történni. Ilyenkor a nagy átlag 
bizony csak azt nézi: mi kerül kevesebbe. 

Föl tehát a természet utánzására! Szines 
papírból, forgácsból mintákat kell kirakatni. 
Szines irónnal, festékkel minél előbb „mázol-
tatni." Mindkettőt élvezettel csinálják a gyer-
mekek s azok kedvéért szívesen rajzolnak. 
Agyagból gyümölcsöket s egyszerű tárgyakat 
gyuratni: a forma- és térérzék fejlesztéséért; 
ezzel meg éppen passióval foglalkoznak a 
kicsinyek. Leveleket gyűjtetni, azokat körül-
rajzoltatni, majd fölragasztatni, úgyszintén 
képes lapokból s máshonnan képeket gyűj-
tetni, azokat fölragasztatni s beföstetni, ha 
nem színesek. Ezek után jöhet a gyúrt s más 
használati tárgyak lerajzolása, a mit aztán 
követhet az iskola székének, asztalának, ma-
gának az iskolának, templomnak stb. lerajzolása. 

Sokat ne kívánjunk, s ne mindenkitől egyfor-
mán. Jobban fejleszti ebben a gyermeket az egy-
másközötti verseny, mint a tanító ráparancso-
lása. Annyit mindenesetre elérünk, hogy a munka-
szeretet mellett az általánosizlés nemesebb lesz. 

A ki képességet érez magában a tanulók 
ily irányú vezetésére, az ne késsen, mutasson 
jó példát a többinek. 

(Győr.) Pentsy József. 
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Egyedül. 
Mintha a zajtalan temetőben járnék: 
Üres a lakásom, csendes a háztájék. 

Még nem is oly régen, 
Alig egy pár héttel 
Két kicsi gyermekem 
Lármája veré fel. 

Pihen a lovacska, elment a gazdája, 
A tündérszépségű Budapestet járja; 

Bugyogó pompáját 
Amig sorra nézi: 
Jutok-e vagy, egyszer 
Az eszébe néki? . . 

Aluszik a bába puha bölcsőjében 
Kék selyem paplannal letakarva szépen. 

Nem lesz mostanában 
Menyasszonyi játék . . . . 
Alugyál kis baba, 
Te csak alugyál még! 

Tündérszép főváros, édes Budapestem, 
N hogy haragosok legyünk még mi ketten! 

Add vissza a fiút 
S a kis lányt apjának .. . 
Mi lenne belőlem 
Ha ők nem volnának? 

(MagyarrégenJ Nagy Lajos. 

Európa népessége. 
Budapesten tartotta legutolsó közgyűlését a 

nemzetközi statisztikai intézet, a legtekin-
télyesebb nemzetközi tudományos egyesületek 
egyike. A közgyűlés alkalmából számos tudo-
mányos munka jelent meg, többek közt az 
első füzete egy nagyobb dolgozatnak, melyben 
a földgömb területét 'és népességét adják elő 
a franczia Levasseur és az olasz Bodio, a 
statisztikai tudomány két világhírű kép-
viselője. A munka, mint a két kiváló szak-
tudóstól méltán ellehetett várni, a legkitűnőbb 
és legalaposabb dolgozat ebben a nemben, 
számadatai teljesen megbízhatók és részben, 
mert a legrégibb adatokat is közli, önálló 
kutatásokon alapulnak. 

A magyar néptanítónak is szüksége van 
ily megbízható adatokra és ezért a franczia 
nyelven írt műből, mely jelenleg még könyv-
árusi űton nem is szerezhető meg. és mely 

egyelőre csak Európát tárgyalja, kijegyeztünk 
itt egy pár adatot. 

A föld területe ezek szerint 500,959.778'4 
négyzet - kilométer, átlagos sugara az egyen-
lítőtől a sarkig 708.264*97 kilométer. Európa 
szárazföldjének területe (a tavakkal együtt) 
10,032.416 négyzet - kilométer és lakossága 
395,135.733 lélek, úgy hogy egy négyzet-
kilométerre 39 lélek' jut. 1800-ban 175, 
1840-ben 233, 1880-ben 331 millió volt a 
lakosság a földrészen. 1900-ban legtöbb lakosa 
volt Oroszországnak (109'7 millió), ezután 
következett Németország (56'3), Ausztria-
Magyarország (46"9), Nagy-Britannia (41'6) és 
Francziaország (38'6 millió). Legkisebb államok 
voltak Andorra' 6, San-Marino 972, Thasos 12 
és Monaco 16 ezer lakossal. Az egész Európá-
ban 1900-ban 146 városnak volt százezernél 
több lakosa, ezek között népesség tekintetében 
Budapest a 9.-ik, Szeged a 144.-ik helyet fog-
lalja el (utána már csak az angol Tottenham 
és a hollandi Utrecht van). A 10 legnagyobb 
város a következő: London 4.536.000, Páris 
2,537.000, Berlin 1,884.000, Bécs 1,662.000, 
Szent - Pétervár 1,267.000, Konstantinápoly 
1,125.000, Moszkva 1.036.000, Glasgow 762.000, 
Budapest 733.000 és Hamburg 705.000 la-
kossal. Félmilliónál több lakos van még Liver-
pool, Varsó, Nápoly. Manchester, Birmingham, 
Madrid, Amszterdam, Barcelona városokban. 
A 19. helyre jut München 499.000 lakossal. 

Az osztrák-magyar monarchia összes terü-
lete 675.806 km2, népessége 46,899.152 lakos. 
Kizárólag Magyarországé 324.770 km2 és 
19,092.292 lakos, azaz egy km2-re jut 58"8 
lakos. Legsűrűbb a népesség (70-en fölül) 
Esztergom-, Nyitra-, Sopron-, Vas-, Zala-, 
Borsod-, Békés-, Csanádmegyékben, legritkább 
(átlag 40 — 50 között) az erdélyi részekben. 
Magyarországnak 150 kilométer hosszú ten-
gerpartja van, de a parti szigetek nem tar-
toznak ide. A tavak közül a Balaton 690, a 
Fertő 325 km2, a mocsarak között legnagyobb 
(1630 km2) a Nagy-Sárrét . A népesség 
1787-ben 9*4, 1850-ben 13"2, 1880-ban 157 
milliót tett. A legutóbbi népszámlálás előleges 
adatai szerint volt a tulajdonképeni Magyar-
országban Fiumét is ide értve polgári és 
katonai népesség együtt 16,795.971. Horvát-
Szlavonországban 2,411.132. összesen tehát 
19,207.103 lélek. 
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IRODALOM. 
Hogyan élt a nép a régi időben? A rei'or-

máczió után Európaszerte nagyban átalakult a 
nép élete. A nép egészben jobb élethez jutott, 
a javak mintha arányosabban oszoltak volna 
meg, emelkedett a jólét. Az igaz, hogy Anglia 
most egy év alatt többet _ költött borra, mint 
eddig négy esztendőben. Ágból font kunyhók 
helyébe kőházak kerültek, divatba jött a kémény, 
addig a füst esak az eresz alatt bujt ki, a 
vánkosok közhasználatba jutnak, szőnyeg fedi a 
padlót, a régi sötétség és elzárkózottság helyébe 
világos szobák lépnek, terjed az üveg haszná-
lata, a mi olasz befolyásra mutat, bizalmasabb 
lesz az élet. a zászlós úr a vár nagyterméből 
belsőbb szobáiba vonul, nem lovon, gyalog jár, 
elhagyják a kardot és pajzst. könnyű ruhát és 
tőrt viselnek, vasruha helyett pompás öltözetet. 
Szóval a lovagi élet helyébe az udvari lép, a 
czifraság vágya ragályként terjed, az udvari 
emberek drágaköves mentékben és övekkel jár-
nak ; egész igaza volt a tréfás mondásnak, hogy 
a váraikat viszik hátukon. Föllendült a keres-
kedés, de vele a még könnyebb pénzszerző, a 
tengeri rablás is divatba jött, Á pénzszerzés 
kalandjait kalandos pénzköltés cserélte föl. 
A becsület szerzése és könnyelmű koczkáztatása 
töltötték be a nemesek idejét. Nem hiába sze-
repel Shakespeare színmüveiben oly erősen játék 
és kaland. Idylli pásztorünnepek mellett előadták 
a középkori mysteriumokat mythologiai csopor-
tozatok mellett, fény és kicsapongás töltötte be 
az életet. Ennek a kornak a leírását találni a 
Nagy Képes Világtörténet 138. füzetében. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a 
kiadónál (Révai Testvérek írod. Int. lit., Buda-
pest, VIII., Üllői-út 18. sz.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján. 

Megjelentek: Űj magyar ABC- és Olvasó-
könyv. Szerkesztette Dreisziger Ferencz. Buda-
pest, 1901. 8-adrét, 96 lap. Ára kötve 40 
fillér. Vezérkönyv a Szent István-Társulat új 
ABC-jéhez. Irta Breisziger Ferencz. 95 lap. 
Ára 1 korona 20 fillér. Természettan és vegytan 
a kath. népiskolák felső osztályai számára. í r ta 
Gi, őr f f y János. 36 lap. Ára kötve 20 fillér. 
Alkotmánytan a katholikus népiikolák V. és 
VI. osztálya számára. Irta Hámori Márton. 40 
lap. Ára 20 fillér. Valamennyit a Szent István-
Társulat adta ki. — A magyar állami tisztviselők 
szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye. 
Összeállította: Bév Mór, m. kir. pénzügyi 
fogalmazó. Ára 1 korona 20 fillér. Ipari köz-
igazgatás. Az 1884 : XVII. t.-czikk. továbbá 
az arra vonatkozó összes rendeletek, utasítások 
és elvi határozatok rendszeres gyűjteménye, a 

gyakorlati alkalmazás részletes magyarázatával. 
Irta dr. Budán Amadé, m. kir. kereskedelem-
ügyi ministeri titkár. Ára 2 korona 40 fillér. 
Kaphatók a „Közigazgatási Könyvtár" kiadó-
hivatalában: Országos közp. községi nyomda 
részvénytársaság (Budapest, VI., Váczi-körút 
61. sz.) és minden könyvkereskedésben. — 
Az Olcsó Könyvtárban (Franklin-Társulat): A 
vörös talár. Brieuxnek a Nemzeti Színházban 
nagy sikerrel adott dramatizált törvényszéki 
végtárgyalása. Ára 80 fillér. Kapható minden 
könyvkereskedésben. — Kolozsvár és Kolozs-
megye földrajza. Ez a kitűnő könyv, melynek 
megjelenését már jeleztük, megrendelhető a 
szerzőnél 1 koronáért a következő czím alat t : 
Gombos Antal, Kolozsvár, ev. ref. kollégium. - -
Kii nyelvtan. (Nyelvtan-tanítási lapok.) Össze-
állította Dobó Sándor. Ára 12 fillér, 100 drb 
10 korona. Megrendelhető Dobó Sándor tanító-
nál Hajdu-Böszörményben. — A Franklin-
Társulat kiadásában megjelenő, Pecz Vilmostól 
szerkesztett Ókori Lexikonnak a 13-dik füzete, 
mely a munka I. kötetének 49—52. íveit fog-
lalja magában. A füzet ára 1 korona. — A 
Nagy Képes Világtörténet 139. füzete. — 

homoki szőlőmívelés; írta Bácz Sándor. A 
szőlőmoly és szőlőiloncza. Életmódjuk és irtásuk. 
(3 szines nyomású táblával.) Irta Jablonovski 
József. E két értékes munkát a földmívelés-
ügyi minister adta ki s lelkészeknek és tanítók-
nak, a kik ez iránt egyszerű levélben, vagy 
akár levelező-lapon a m. kir. földmívelésügyi 
ministerium VIII. főosztályához fordulnak, ez 
a két kötet ingyen küldetik meg a rendel-
kezésre álló készlet erejéig. Tehát: siessen, a 
ki ingyen akar hozzájutni. — A baromfi-ter-
mékek értékesítése. Útmutatás arra, miképen 
lehet a baromfi-tenyésztés összes termékeit 
piaczra való helyes előkészítés által értékesebbé 
és a szövetkezetek alakításával a jövedelmet 
nagyobbá és biztossá tenni. Irta Hreblay Emil. 
Ára 2 korona: megrendelhető a szerzőnél, 
Budapest, Csömöri-út 15. sz, II. em. 8. ajtó. — 
Tanszerek és iskolaberendezések _ az 1900. évi 
párisi nemzetközi kiállításon. Irta dr. Staub 
Móricz. — A Szabolcsvármegyei Alt. Tanító-
egyesület 25-éves története. Irta Werner Gyula 
főjegyző, — Természet- és vegytani fölszerelési 
jegyzék. I—III. fokozatban és használati uta-
sítás. Összeállította Miklós Gergely. Ára 2 
korona. Lampel R. kiadása. —• A régi Buda 
és Pest művészete a középkorban. Irta Divald 
Kornél. Budapest, 1901. 8.-rét. Szent István-
Társulat kiadása. Ára 1 korona 60 fillér. ^ — 
Székely-földön (Utazás a bajok körül). Irta 
Máthé József. (Marosvásárhely, ev. ref. kollé-
gium nyomdája.) — A Magyar Könyvtár 
októberi sorozatában: Maxim Gorkij elbe-
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szélesei, franczia elbeszélők tára újabb sorozata, 
Schiller „Teli Vilmosa" és Jókai Mór néhány 
elbeszélése. A Magyar Könyvtár teljes jegy-
zéke minden könyvkereskedésben ingyen kap-
ható. Egyes számok, valamint az eddig meg-
jelent számok egyszerre, részletfizetésre meg-
rendelhetők Lampel Róbert (Wodianer F. és 
Fiai) könyvkereskedésében, Budapest, VI. ker., 
Andrássy-út 21. sz. 

Szövetkezeti Útmutató czímű munkájára hirdet 
előfizetést dr. Kéle Antal ügyvéd és szövet-
kezeti elnök. A munka folyó év végén, 35—40 
ív terjedelemben jelenik meg. Ára fűzve portó-
mentes küldéssel: 7 korona 60 fillér, tanítók-
nak 6 korona. Megjelenés után ára fűzve 8 
korona 60 fillér, kötve: 10 korona leend. Az 
előfizetési összegeket folyó évi november hó 
l.-éig a szerzőhöz Zala-Egerszegre kell küldeni, 
illetőleg megrendelést nála ez ideig megtenni. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: AJexy Pál földmívesiskolai két-

éves tanfolyamot végzett oki. tanítót a kis-
hegyesi községi jellegű külön szaktanítós gaz-
dasági ismétlő-iskolához rendes szaktanítóvá; 
Popovics Janka oki. tanítónőt a szefkerini 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Rifli János 
oki. tanítót a felső-vizniczei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Kölesei Rudolf oki. tanítót a nagy-
somkuti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Juhász 
Balázs székesfehérvári kir. javító-intézeti tanítót 
az orosházi áll. polg. fiúisk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Blaha Antal oki. tanítót 
a zimánd-ujfalusi és Radvánszky László oki. 
tanítót a német-szt-mihályi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká; Sörös Ilona oki. tanítónőt a torontál-
vásárhelyi közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
a budajenői róm. kath. el. népisk.-hoz Farkas 
Gyula oki. tanítót r. tanítóvá és Orbán Margit 
oki. tanítónőt r. tanítónővé; Fálb Gyula oki. 
tanítót a mezőtelegdi gyártelepi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Bandiira László oki. tanítót 
a felső-bessenyői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Jenei Nándor oki. tanítót a zólyom-lipcsei áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Újhelyi Pál oki. 
tanítót a szász-zsombori áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Szentyanin Zsivojin oki. tanítót a 
gardinovczei közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Géher Lajos földmívesiskolai kétéves tanfolyamot 
végzett oki. tanítót a derecskei külön szak-
tanítós gazd. ismétlő-isk.-hoz r. szaktanítóvá ; 
Molnár Jenő földmívesiskolát végzett okleveles 
tanítót a nagy-beregi külön szaktanítós közs. 
jellegű gazd. ismétlő-iskolához r. szaktanítóvá; 

Majercsik János oki. tanítót a fekete-lehotai 
áll. ,el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Povoichán József német-szt--
mihályi áll. el. isk. tanítót a gattajai áll. eh 
isk.-hoz eddigi minőségében; Papp János 
körmösmező-lazescsinai áll. el. isk. tanítót a 
kovászói áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Bakos Kálmán orosházai áll. polg. isk. tanítót 
jelenlegi minőségében a dobsinai áll. polg. 
fiuisk.-hoz; Nagy Kálmán nagy-beregi gazdi 
ismétlő-iskolai szaktanítót a mezőtúri gazd. 
ismétlő-iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerős í te t te : Paunovies Dusanné 
palánki közs. el. isk. r. tanítónőt jelen állá-1 

sában; Paunovies Dusán palánki közs. el. isk, 
r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : id. Jakubovics 
József závodi munkaképtelen r. kath. tanító-
nak évi 500 koronát; Kertész János ipolv-
pinczi munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 500 koronát; Dávidné-Szentpétery Mária 
altorjai munkaképtelen közs. tanítónőnek évi 
580 koronát. 

Segély-, ill. gyánipénzt utalványozott : 
néhai Csorba Károly vihnye-peszerényi áll. el. 
isk. tanító özv,, szül. Bányász Annának évi 
550 koronát, 8 kiskorú árvájának 550 koronát; 
néhai Tóth Sándor volt szent-antalfai ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító özv., szül. Vörös Zsuzsanná-
nak évi 393 koronát; néhai Rajnán János 
volt kispalugyai r. kath. tanító özv., szül. Bleha 
Máriának és 2 kiskorú árvájának együtt évi 
533 korona 32 fillért; néh. Kresz Emil tüske-
szeri nyug. volt r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Recska Filoménának évi 493 koronát; 
Leibnitz Antal ó-kanizsai r. kath. tanító özv., 
szül. Pintér Ilona részére évi 508 korona 
50 fillért. 

Árvaházba való fölvételét e l rende l te : 
néhai Pápes Márton volt sárii r. kath. tanító 
Ida nevű árvának a kecskemétibe ; néhai 
Pásztor József nyug. volt tiszaeszlári ev. ref. 
tanító Mária nevű árvának a debreczenibe; 
néhai Zádor Lajos volt dányi közs. tanító 
Mária nevű árvájának a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
± A Barsvármegyei Ált. Tanítóegyesület 

rendes évi közgyűlését Léván tartotta meg. 
A tekintélyes számban megjelent tanítóságon 
kívül ott volt a tanügybarátok és érdeklődők 
díszes serege is. Megjelentek a vármegye kir. 
tanfelügyelője, a város polgármestere, a feleke-
zetek helybeli és vidéki lelkészei közül többen, 
a lévai tanítóképző-intézet nyugalmazott igaz-
gatója, a kir. közjegyző, a m. kir. honvédség 
egy törzstisztje és még számosan. Buncsek 
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•Gusztáv ügyvezető alelnök üdvözlő s meg-
nyitó beszédje után következett az eltávozott 
elnök — Kóródi Miklós helyének betöltése. 
Elnökké az eddigi alelnök Végh István, al-
elnökké Walz József tanítók választattak meg 
közfelkiáltással. A titkári és pénztámoki jelen-
tések után Czukrász Kóza tartott szabad elő-
adást a fonomimikai előgyakorlatokról. Ezután 
Steiner Ignácz szabad előadása következett 
arról, hogy tanítandók-e a köz. törtek a nép-
iskola IV. osztályában vagy nem ? Majd Kiss 
Imre tartott fölolvasást e czímén: „Az én 
népem." Végül Láng Mihály zárta be a sort 
szabad előadásával, melyet a népiskolai testi 
büntetésről tartott. Czukrász Róza előadását 
illetőleg, utasítja a közgyűlés a tanítókat a 
fonomimika módszertani könyvének megszerzé-
sére, hogy alapos elméleti tanulmányozás után 
gyakorlatilag is tehessenek kísérletet. Láng 
Mihály megdönthetetlen érvekben, igazságokban 
gazdag, magas színvonalon álló beszédében a 
testi büntetésnek, mint javító eszköznek fön-
tartását kívánja. Steiner Ignácz a közönséges 
törteknek csak szóbeli ismertetését tartja 
helyénvalónak, szükségesnek a IV. osztályban, 
irásbelileg pedig csak az V. osztályban taní-
tandók. Az előadásokat, valamint a fölolvasást 
is igazán haszonnal és élvezettel hallgatta az 
érdeklődő közönség. Az elnökség indítványára, 
az egyes lapokban igaztalanul megtámadott 
Péterfy Sándornak és Lakits Vendelnek egy-
hangúlag bizalmat szavazott a közgyűlés és 
elismerésének jeléül tiszteletbeli tagjaiul válasz-
totta őket. A magyar nyelv sikeres tanítá-
sáért és terjesztéseért a vármegye népnevelés-
ügyi alapjából Szkladányi Anna, Nyitrai János 
és Podlussányi Gizella 100—100 kor. Vojtek 
Aranka és Lukácsik János pedig 50—50 kor. 
jutalomban részesültek, mely nekik a kir. 
tanfelügyelő által elismerő és buzdító szavak 
kíséretében a gyűlés tagjainak éljenzése között 
kiadatott. Buncsek Gusztáv pedig elismerő 
okmánynyal lett kitüntetve ugyancsak a ma-
gyarság megerősítése érdekében kifejtett buzgó-
ságáért. Antal Gábor ev. ref. püspök szép 
levélben, a vármegye főispánja és alispánja 
táviratokban üdvözölték a gyűlést. Egyéb 
kisebb ügyek és indítványok letárgyalása után 
közös ebédre gyűltek össze a gyűlés tagjai az 
„Oroszlán" vendégfogadó nagytermében, a hol 
szebbnél-szebb, tartalmas felköszöntők általá-
nosan kedélyes hangulatot keltettek. Az ebéd 
végeztével a tanítóképző - intézeti növendé-
kekkel egyesülve, hazafias dalok éneklése 
mellett a temetőbe [vonult ki a közönség, 
hogy ott az egyesület tagjai a nagy-sallói 
ütközetben elesett hősök emlékszobrát meg-
koszorúzzák. Itt az emlékbeszédet Végh István 

tartotta; Tuba Károly pedig maga írta költe-
ményét szavalta el. Mindketten tűzzel, érzéssel, 
lelkesedéssel mondták el szépen kidolgozott, 
hazafias gondolatokban gazdag és mélyen 
átérzett beszédjöket, mit leginkább igazol az, 
hugy minden szemből a meghatottság, elérzé-
kenyülés könyei hullottak. A lélekemelő ünne-
pély a szózat eléneklésével ért véget. A si-
kerben, élvezetben gazdag napot a Ferencz 
József Tanítók Háza javára tánczezal egybe-
kötött, a tanítóképző-intézeti tanárok és lévai 
tanítók által rendezett hangverseny zárta be. 
A hangversenyen különösen Békéi Józsa 
úrhölgy szerzett igazán művészi élvezetet 
remek s lebilincselő játékával, melyhez csak 
hasonlót is keveset hallott Léva város közön-
sége. Szerényen sorakozott melléje a négy 
fővárosi fiatal ember a vonós négyessel, 
Belcsák Béla, ifj. Láng Mihály, Berencz 
György és Marthy Pál urak, de a szerénység 
nyomán élvezetes zenét és finom salon-játékot 
hallottunk. Azt hiszszük, hogy a lévai közönség 
teljesen meg van elégedve az est művészi 
sikerével. 

• Krassó-Szörény vármegye tanítóegye-
sületének lugosi járásköre Betlenházán Báskó 
László elnöklete alatt tartotta rendes őszi 
gyűlését. Gömöriné K. Ágnes a „szívképzés 
fontossága és czéljá"-ról olvasott föl. Báskó 
László pedig szabad előadást tartott a „tanító-
képzés emeléséről." A szakszerű előadás meg-
vitatása után egyhangúlag kimondták, hogy: 
1. A kör a tanítóképzés mai állapotát nem 
tartja kielégítőnek. 2. A fölvételi vizsgálat 
az egész országban egyszersmindenkorra el-
törlendő. 3. A tanítóképző-intézetbe csak oly 
növendékek vétessenek föl, kiknek VI gimná-
ziumi, vagy polgári isk. osztályuk van, vagy 
más megfelelő isk. előképzettségük. 4. A tanítási 
anyag fonala — a neveléstani tárgyakat ki-
véve — a képző-intézetben ott kezdődjék, a 
hol az, az előbbeni osztályokban elejtetett. 

KI A tolnavármegyei általános tanító-
egyesület okt. hó 16-án tartotta választmányi 
ülését az összes tagok jelenlétében Tihanyi 
Domokos kir. tanfelügyelő elnöklete alatt. 
A szegzárdi takarékpénztár 100 koronát adott 
jutalmul pályamunkára. A jutalmat Horváth 
Ignácz szegzárdi róm. kath. tanító jeles munkája 
nyerte el. A M. T. Országos Bizottságának 
azon előteijesztéséhez, hogy a tanítók fizeté-
séhez a lakbérük is nyugdíjigényükbe megfelelő 
százalék kirovásával beszámíttassák, a választ-
mány hozzájárult. Az alapszabály módosítása 
elfogadtatott. Az Országos Bizottságba Komlósy 
Antalt, Schuler Józsefet és Máté Károlyt válasz-
tották meg. Pénztár állománya 237 korona 
76 fillér. Nagy Bélának az alapszabály módo-
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sítása elkészítéseért köszönetet szavaztak. A köz-
gyűlést 17-én tartotta meg az egyesület a 
megyeház nagytermébenv Sikerült gyakorlati 
tanítást tartott Rosenberg Ábrahám a számtanból. 
Az új gondnoksági utasítást ismertette Nagy 
Béla kir. tanf. tollnok, különösen kiemelve azon 
pontokat, melyeknek a felekezeti iskolákba 
való bevitele a tanügy javára válnék. (Lapunk 
mai számában közöljük. Szerk.) Szalai Sándor 
„A modem eszmék- és nevelésről", Butyka 
Károly pedig „Az őszi baraczk termesztéséről" 
olvasott föl. Nagy Béla Határidő-Naplóját és 
a falra függesztendő táblácskáját beszerzésre 
ajánlta a közgyűlés. A „Szózat" eléneklése után 
Tihanyi elnök meleg szavakban megköszönvén 
a nagy számban megjelent tagok résztvevését, 
a gyűlést bezárta. 

é A „Gönczi ref . isk. k ö r " szokásos évi 
értekezletét Vizsolyban tartotta meg. Elnökké 
ifj. Tóth Istvánt, jegyzővé pedig Nóvák 
Endrét választották meg. Ezután „miként tanít-
ható a nyelvtan kézikönyv nélkül a népisko-
lában?" — ifj. Tóth Istvánnak e kérdésről írt 
értekezése alapján nagyobb szabású eszme-
csere indult meg s a következő véleményre 
jutottak: Kimondandó először is az, hogy a 
népiskolában nem nyelvtanra — szabályokra — 
hanem nyelvre — helyes beszédre — van szük-
ség. Ezt pedig elérhetőnek vélik, ha az 
olvasókönyv oly szellemben szerkesztetik, mely 
által a helyes és helytelen beszéd közti 
különbség föltüntethető; ha az így szerkesz-
tett könyvhöz a tanító használatára egy jó 
vezérkönyv készíttetik; ha sokat másoltatunk, 
még többet fogalmaztatunk; ha minden tan-
anyagot a helyes beszéd elnyerhetése szem-
pontjából kezelünk; beemlézett költeményeket 
emlékezetből leiratunk, a könyvből kijavítta-
tunk ; ha a felsőbb osztályokban ügyet vetünk 
a levélírásra, különös gondot fordítva arra, 
hogy gondolatainkat rövid mondatokban fejez-
zék ki a gyermekek. 

dt A gömörmegyei ál t . tanítóegyesület 
jolsvai körének Batkón tartott őszi körgyülésén, 
„Fejtessék ki lélektani alapon a képzelet fo-
galma és adassék elő, hogy mennyiben és 
miként használható az föl a népiskolai tanítás 
czéljaira?" czímű tételről Némethy Kálmán 
süvetei tanító tartott sikerült fölolvasást, 
„Comenius magyarországi működése mennyi-
ben volt általában hazánk iskolai ügyére, köze-
lebbről a népiskolára befolyással ?" czímű 
tételről pedig Béri Ede értekezett szintén 
érdekesen. A régi gömöri szokás szerint az 
Eötvös-alap tőkéjének gyarapításáról sem feled-
kezett meg a kör, megadóztatván a tósztokat. 

A A Borsodmegyei Alt. Tanítóegylet 
miskolczi j.-köre Miskolczon tartotta meg gyű-

lését. Szepesik János sikerült gyak. tanítása, 
után Nagy Gyula olvasta föl „a figyelemről és. 
a figyelemre szoktatásról" írott értekezését.. 
Mózes Imre az iskolák államosítása mellett, 
érvelt. A „Kell-e külön tanítói szakvizsgá-
lat" czímű vitatételre vonatkozólag — melyet 
Kovács Sámuel közs. tanító vezetett be — a. 
j.-kör Hidvégi Benő kir. tanfelügyelő nézeteit 
tette magáévá. Hidvégi Benő a tanítói tekintély 
és tanítói oklevelek értékének emelése szem-
pontjából a négyévi tanfolyam elvégzése után 
két év múlva teendő szakvizsgálatnak nem 
barátja; de a képzőbe való fölvételi vizsgálat, 
törlését s a négy évfolyam elvégzését okvetlen 
megkívánja. A képesítés egységessé tétele 
szempontjából kívánatosnak mondja, hogy mind-
azon növendékek, kik a képzőintézet négy 
évfolyamát elvégezték, az állam által e czélra 
kinevezett országos tanító-vizsgáló bizottság 
előtt tegyenek képesítő vizsgálatot. Ennek 
alapján az állam adja meg az oklevélnek azt 
a nyomatékot, hogy az, a középiskolai érett-
ségi bizonyítványnyal teljesen egyenjogú, tehát 
az egyetemen a pedagógiai szak hallgatására 
képesítsen. A kik aztán az egyetemen a szak-
vizsgálatot letették, — bármelyik elemi iskolá-
hoz neveztetnének is ki — igazgatói czímet 
és annak megfelelő díjazást nyernének még 
abban az esetben is, ha tényleg nem mint 
igazgató-tanítók működnének is. 

£ A Nógrádmegyei Alt. Tanítóegyesület 
bcdassagyarmat-nagyszécsényi járásköre Balassa-
Gyarmaton tartotta őszi rendes közgyűlését. 
Szokoly István „Mellékfoglalkozásaink" czímű 
tételről értekezett. Falusi tanítónak szerinte 
leginkább alkalmas a gyümölcs-, állat-, méh-
tenyésztés, de csak akkor, ha az azokhoz fogott 
tanító megszereti a sorstól neki kijelölt helyet, 
ahhoz ragaszkodik, szóval: kitart, s nem rabja 
a helyváltozásnak, mert a gyakori állomás-
változtatás nemcsak a tanügyre, de a tanító 
anyagi viszonyaira is bénítólag hat. Takács Lajos 
balassa-gyarmati ág. ev. tanító „A magyar nyelv 
sikeres tanítása a nem magyarajkú iskolában" 
cz. tételről tartott fölolvasást, mely a közvetlen 
módszer mellett tört lándzsát. Ennek kapcsán 
dr. Pacséri Károly kir. tanfelügyelő szívhez-
szóló szavakban figyelmeztette a jelenlevő 
tagtársakat ebbeli hivatottságukra: a hazai 
nyelv sikeres tanítására. Az Eötvös-alap kerül-
vén szóba, az abba való belépésre buzdították 
a tagokat: Tomesko Nándor, Kemény Gábor 
és Várhelyi György. Kilátás van rá, hogy az 
Eötvös-alapnak lehetőleg minden nógrádi tanító 
tagja lesz. 

K A nagyszombatvidéki róni. kath. nép-
nevelök egyesülete f. évi október hó 29-én 
tartott közgyűlésén a többi közt üdvözölték 
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a herczeprimást kineveztetésének 10-ik év-
fordulója alkalmából, tiszteletbeli taggá válasz-
tották Schidtz Imre nyug. tanítóképző-intézeti 
tanárt és pályadíjat Ítéltek meg Vörös Ferencz, 
Bócz Árpád, Hady Béla és Toller Imre taní-
tóknak. Dr. Ében Mihály zsámboki plébános 
bemutatta s röviden ismertette az általa fel-
talált számológép előnyeit s használati módját, 
s érdekes előadásával mindvégig lekötötte a 
hallgatóság figyelmét. HeicUer Károly egyesületi 
társelnök lelkes előadásban hívta fel az egye-
sület tagjait, hogy a tanítói nyugdíj rendezése 
és javítása érdekében a párkányvidéki r. k. 
tanítói egyesület példáját kövessék és ugyan-
csak ő a tárgysorozat egyik pontja alapján 
melegen ajánlotta a Tanítók Házá-bíin Zellíger 
József kegyeletes emlékének tiszteletére „ Zeltiger 
József szoba" név alatt egy szobát alapítani s 
e czélra gyűjtést rendezni. (Őszintén kívánjuk, 
hogy Heidler K. elnök buzgóságának legyen 
meg a kellő sikere! Szerk.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
I f j . I). M. Atyja nővére nem volt tanító s így 
az ő kiskorú árvája a Tanítói Árvaház jóté-
konyságát nem élvezheti; hanem valamely 
felekezeti, alapítványi (egyesületi vagy megyei) 
árvaházba kellene fölvétetni. Róm. kath. árvát 
sokat nevelnek az apáczák; az izraeliták saját 
hitfelekezetbeli árváik számára szintén tartanak 
fönn ily jótékonysági intézetet; a protestán-
soknak Budapesten a VII. kerületben van 
Árvaházuk (Protestáns Árvaház). Az ú. n. 
Szeretetházakba vallásfelekezeti különbség nél-
kül vesznek föl árvákat. — V. I . Kistelek. Az 
igazgató által adható 3 napi szünidő benne 
volt ugyan a régi gond. utasításban, de már 
a szabadságolási rendeletben is el volt törölve, 
az új gond. utasítás meg egyáltalán nem ismeri. 
Minapi üzenetünkbe tollhibából csúszott be a 
„ régi gond. utasítás " e helyett: „ szabadságolási 
rendelet." — S. E. Bács-Gyurgyevó. A mi 
nézetünk szerint az igazgatót 20 K. iroda-
átalány illeti meg, osztálya kréta-, sflivacs- stb. 
szükségleteire meg 10 K. vehető föl a költség-
vetésbe. Ez azonban nem „személyi" járandó-
ság. — L. I i . Nem ígérhetjük meg, mert 
czikkékkét bőven elvagyunk látva. Azon a napon 
is p., a midőn ezt az üzenetet írjuk, 8 (mondd: 
nyolcz) czikket kaptunk (egy nap!), holott jó, 
ha egy-egy számban 6 czikket közölhetünk. 
Pedig minálunk „nulla dies sine linea." Tudjuk, 
hogy nagyon sokan neheztelnek ránk, sőt olyan 
is akadt, a ki a ministemél való följelentéssel (!) 
fenyegetőzött, a miért czikkeit nem közöljük, 
de hát nem rajtunk múlik. — Szives figye-

lembe. A tanítók szakvizsgálatáról és tovább-
képzéséről nem kérünk több czikket. El vagyunk 
árasztva! — K . L. Kazinczbánya-telep. Ingyen 
is köteles az ismétlő-iskolában tanítani; de 
már minden valamirevaló helyen fizetnek azért 
a tanítónak. Kérjen ön is tiszteletdíjat. — 
Fia ta l taní tó. A hetiórák száma legfeljebb 30.— 
K. I . Felső-Iregh. Feivel Lipót vasbútor-
gyáros ; Budapest, Aradi-utcza. (Válaszlevelező-
lap nem, volt mellékelve.) — X. Y. „Iparos-
tanonczok lapja" cz. folyóiratot nem ismerünk, 
de van „Magyar Iparoktatás" cz. folyóirat, 
melynek ára félévre 5 K., kiadóhivatala: VI. 
ker. Rózsa-u. 78. sz. I. em. 16. a. (A ki gyors 
választ kiván, mellékeljen czímzett levelező-
lapot, mert a Tanácsadó gyakran kiszorul a 
lapból). — J. A. Csak rendes tanítói álláson 
működő oki. tanító (tanítónő) lehet az orsz. 
tanítói nyugdíjintézet tagja. Részleteket Tanítók 
Tanácsadója cz. utmutató könyvünkben talál. — 
S. E. Bács-Gyurgyevó. A jelenleg még hasz-
nálatban levő régi tanterv szerint nem kell 
tanítani. — C. E. Gy. Rudolf. Ugy a műked-
velő előadást, valamint az iparosok oktatását 
az iskolaszéki elnöknél kell bejelentenie. — 
Sz. Etelka. Alsó-Görzsöny. Czukrász Róza 
„Phonomimikai előgyakorlatok az irás és olva-
sáshoz" czímü műve kapható a szerzőnél. 
Mátyásföldi állami elemi iskola, Budapest 
mellett. — N. L. Puszta-Apáthi. Az előbbi 
tanács szól önnek is. A mű árát nem tudjuk. 
Megirja majd a szerző. — Kis Mihály, 
gondnok. Csak a 6-ik év betöltésével kötelez-
hető iskolábajárásra. A ki 3—4 hónappal 
fiatalabb, annak csak megengedhető, ha korához 
képest testileg és szellemileg egyaránt fejlett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Orsz. Biz. és az Eötvös-alap kül-

döttsége október hó 31-én adta át dr. Wlassics 
Gyula minister urnák az Orsz. Biz. tiszteletbeli 
tagságáról és Zsilinszky Mihály államtitkár 
urnák ugyancsak az Orsz. Biz. tiszteletbeli 
tagságáról és az Eötvös-alap tiszteletbeli elnök-
ségéről szóló okleveleket. Úgy a minister, 
valamint az államtitkár előtt Lakits Vendel 
tolmácsolta keresetlen, szívből jövő igaz szavak-
ban a tanítóság szeretetét és háláját. A minister 
úr is, az államtitkár úr is szivesen fogadták a 
tanítóság ragaszkodásának ez újabb megnyilat-
kozását és mindketten hangsúlyozták, hogy 
nekik mindig örömet szerez, ha a tanítóságért 
tehetnek valamit. — A tanítóság küldöttsége 

' Molnár Viktor min. tanácsos urnái is járt, 
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hogy őszinte örömének adjon kifejezést kitün-
tetése fölött. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza már megalakult s elnökévé, a nemzet 
osztatlan helyeslése mellett, gr. Apponyi Albertet 
választotta meg, a ki nevezetes beszéddel fog-
lalta el elnöki székét. A közoktatásügyi bizott-
ságba beválasztották a következő képviselőket: 
Berzeviczy Albert, Bégen Gusztáv, Feszty Béla, 
Hertélendy László, László Mihály, Ováry Ferencz, 
Pildner Ferencz, Sághy Gyula, Samassa János, 
Sándor József, Szőts Pál, Tuba János, Werner 
Gyula. — Az angol minister-tanács, melyet a 
mult hét elején tartottak, „elhatározta", hogy 
a délafrikai háborúnak rövidesen végét „kell" 
vetni. Mivel azonban tudvalevőleg kettőn fordul 
meg a vásár, a bámulatos kitartással küzdő 
búrok e határozathozatal után néhány napra 
fényes győzelmet arattak az angolokon, meg-
semmisítvén egy egész dandárukat. Maga Kit-
•chener is bevallja, hogy „veszteségük nagy." 
A dandár parancsnoka: Bensőn ezredes elesett 
s vele elesett és megsebesült 21 tiszt és 214 
katona, a többiek fogságba estek. Londonban ez 
a nagy vereség „nagy megdöbbenést" keltett 
és méltán. Fokföldön a fölkelés most már 
általános. 

— A Péterfy' Sándor visszavonulásáról 
lapunk m. számában megjelent közleményünk-
ben az áll, hogy a tanítóság f. év október hó 
1.-ig tagsági díjak czímén mindössze 865 ko-
ronát fizetett be az egyesület pénztárába. Ez, 
természetesen, sajtóhiba és 365 helyett 3650 
olvasandó. A szövegből egyébiránt ez eléggé 
kiviláglik, mivel ott az van mondva, hogy 
október 1.-ig 1500-an tettek eleget az Eötvös-
alap iránti kötelességüknek, a mi a magyar 
tanítóság 28 ezer létszáma mellett eléggé 
kedvezőtlen eredmény! 

— Téli gazdasági tanfolyam. Ámult évben 
is ilyenkor bátorkodtam tanító-testületünk 
figyelmét a rimaszombati földmíves iskolánál 
az évenkint tartatni szokott 2 havi gazdasági 
téli tanfolyamra fölhívni s hála derék tanítóink 
ügybuzgalmának: igen jó eredménynyel; most, 
hogy isinét közeledik a gazdára nézve leg-
rosszabb idő, midőn a külső munka meg-
szűnik, eljött egyúttal a téli tanfolyamok tar-
tásának ideje is, melyek főkép azt czélozzák, 
hogy megtanítsák a kisgazdát arra, hogy 
miként használja föl ezen fölösleges idejét 
okszerűen és hasznosan s egyúttal a mai nehéz 
viszonyok között saját állapotán segítsen. Ezút-
tal is fölhívom e tanfolyamra különösen a 
felvidéki megyék tanítóit és főleg azokat, a 
kik a 4 hetes nyári gazdasági tanfolyamot 
nálunk végezték, így ismerősök a viszonyokkal, 
minélfogva könnyebben tájékoztatják a föld-

mívelő népet. A tanfolyam főczélja. hogy a 
gazdának a hosszú téli időben, mikor minden 
külső munka szünetel, foglalkozást adjon és 
esetleg egy kis mellékkeresethez is juttassa, a 
mellett czélja a kisgazdát megismertetni az 
okszerű gazdálkodás alapelveivel úgy elméletileg, 
mint gyakorlatilag. Az elméleti oktatás az 
esteli órákban tartatik, naponkint 2-—3 órá-
ban, a nap többi része a gyakorlati oktatásra 
van szánva. Felvétetnek a tanfolyamra 17 éven 
fölüli földmíves ifjak, a kik írni, olvasni és 
számolni tudnak, és ezt bizonyítványnyal 
igazolják, feddhetetlen előéletűek, épek és 
egészségesek. Az iskolánál teljes ellátásban 

I részesülnek ingyen, még ágyneművel is el 
lesznek látva, csak az útiköltségüket fedezik. 
Ezidén két ilyen tanfolyam tartatik, de az 
eddigi szokástól eltérően nem november 1-től, 
hanem az első, november hó 20,-ától 1902. évi 
január hó 16.-áig, a második 1902. évi január 
hó 2l.-étől márczius hó 18.-áig. — A jelent-
kezés a rimaszombati m. kir. földmíves iskola 
igazgatóságánál történik akár szóbelileg, akár 
írásban. — Jelentkezni lehet már a második 
tanfolyamra is. Rimaszombat. Lachmann József. 

— Levél Amerikából. Amerikából (Fort 
Wavneból) a következő magyar levelet kap-
tuk : Tek. Szerkesztőség! Van szerencsém a 
tek. szerkesztőséget azon kérelemmel föl-
keresni, méltóztassék alábbi soraimat becses 
lapjában közölni. Éppen most adtam ki egy 
könyvet „Tanácsadó Betegek Részére" czímen, 
mely eddig húsz nyelven jelent meg. Mivel 
pedig e könyv teljesen ingyen küldetik, kérem 
mélyen tisztelt olvasóival tudatni, hogy min-
denki, a ki ezen fölhívásomat becses lapjából 

i kivágva czímemre beküldi, azonnal kap egy 
példányt teljesen ingyen minden kötelezettség 
nélkül. A könyv szépen van illusztrálva s 120 
oldalra terjed. Ha azonban valaki több példányt 
akar, kell, hogy azok neveit s czímeit is meg-
adja, a kik számára a könyvet megszerezni 
akarja, mivel csak egy példányt küldök minden 
egyes névre. A levét így czimzendő: Dr. A. 
E. Robinson, Key C. Fort Wayne, Ind. 
Amerika. Azon reményben, hogy ajánlatomat 
elfogadják, mivel azzal minden embernek csak 
javát akarom, maradtam, kiváló tisztelettel, 
dr. A. E. Robinson, orvostudor, a State Medical 
Institute Dékánja." Ehhez mi csak azt jegyezzük 
meg. hogy a tanító urak az iskola példányából 
ugyan nem vághatják ki ezt a közleményt, de 
az nem is szükséges, mivel elegendő, ha egy-
szerűen hivatkoznak lapunkra. írhatnak (lev.-
lapon) magyar nyelven is, mert, mint e jó 
magyarsággal megírt levélből is látható, Ame-

| rikában magyarul is tudnak. Levelező-lapra 
10-filléres bélyeget kell tenni. 
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— Rövid h í rek . Ujabb kulturális haladá-
sunkat nagyon rokonszenvesen ismerteti Schlosz 
Lajos rimaszombati kartársunk a Wiesbadenben 
megjelenő „Neue Bahnen" ez. tekintélyes német 
pedagógiai havi folyóirat októberi füzetében, 
utalva Wlassics ministernek a kultúra minden 
ágában kifejtett nagy és sikeres tevékenységére.— 
A kolozsvári „Család és Iskola" f. hó 1.-ről 
kelt száma kimerítően és kizárólag a Kozma-
jubileummal foglalkozik, adván az elhangzott 
összes beszédeket. A jubiláns köszönő beszé-
déből veszszük át az Eötvös-alap képviseletére 
vonatkozó eme sorokat: „A testvér tanító-
egyesületek s a Mária Dorothea - egyesület 
küldötteinek megjelenése a vidékről és az 
országos központi bizottság s Eötvös-alap 
részéről különös örömmel tölt el főként azért, 
mert ebben Kolozsmegye tanítóegyesületének 
jutott a a dicsőség, bemutatni a nagy nyilvá-

nosság előtt, hogy a magyar tanítóság testületi 
érzéke, szolidaritása már oly fokra emelkedett, 
hogy megfelelő testvéri szózatra, csupán esz-
ményi czélból is, imponáló módon és tekin-
télylyel tud föllépni az ország bármely pontján. 
E közszéllem megteremtésében és irányításában 
nagyérdeme van Ujváry Béla kir. tanácsos, 
szerkesztő urnák, a kit az ő közel 30.000 főnyi 
hadserege zászlótartójaként itten tisztelhetünk, 
holott mostani megjelenése — a mint tud-
juk — igazi áldozattal jár. (F. szerkesztőnk 
t. i félig betegen utazott le Kolozsvárra.) 
A kartársi szeretet és egyesült érzés ezen pél-
dája előtt meghajolni és azt követni legmél-
tóbb kifejezése lesz a mi köszönetünknek." — 
Óváczió. A nagyszebeni magyar tanítók egyik 
társuk, Dományáncz Péter kir. kath. árvaházi 
tanító tiszteletére, — azon alkalomból, hogy 
az erdélyi püspök a csiksomlyói tanítóképző-
intézethez rendes tanárrá kinevezte — f. hó 
26.-án búcsuestélyt rendeztek, melyen az ottani 
magyar társadalom szine-java megjelent s jól 
megérdemelt óváczióban részesítette a kitűnő 
tanítót és a derék magyar hazafit. —- Gyűlések. 
A csikmegyei általános tanítóegyesületnek gyer-
gyói köre őszi gyűlését folyó évi november hó 
11.-én Gyergyó-Tölgyesen tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Tassy Sándor békési ev. ref. tanító 
gyűjtése (költségek levonása után) 63 K. 13 f. 
(ehhez járultak: Varga Sándor 5 K.; Domokos 
Károly 4 K.; Varga Lajos 4 K. ; Bányái István 
4 K.; Nagy Lajos 4 K.; Gonda József 4 K.; 
Tassy Sándor 4 K.; Nagy Elek 3 K.; Jámbor 
Lajos 3 K.; Kovács László 2 K.; Vári Sándor 
2 K.; Király Dávid 2 K.; Farkas Ferencz 
2. K. ; Dénes László 2 K.; Polgári leány isk. 
tantestület 4 K. ; Florék Emma 1 K. ; Király 
Dávidné 1 K. ; Hoffmann Imréné 1 K.; Weisz 

Izidorné 1 K.; Kutasi Ida 1 K.; Gyöngyösi 
Elek 1 K.; Végh Ferencz 1 K.; Szabó Albert 
1 K. ; Udvarhelyi Károly 1 K.; Scheffer Lipót 
1 K. ; Bányai Imre 1 K.; Batizi Ferencz 1 K . : 
Borbély Gábor 1 K.; Kovács Ferencz 1 K.; 
Popovics Flórián 1 K.; Simonyi Samu 1 K. = 
65 K.); Nándor Ferencz, Bodóhegy (a ki ezeket 
írja: „itt az ideje, hogy már egyszer valamennyien 
a tett mezejére lépjünk és ne hagyjuk, hogy 
a mi szellemi vezetőink többé kérleljenek bennün-
ket arra, hogy álljunk szolgálatába azon áldásos 
intézménynek, mely a mi legfőbb érdekünket 
szolgálja") 50 K. (egy részesjegyért); a kis-
harsányi iskola által rendezett nyári mulatság 
fele (bek. Hegedűs Titusz) 7 K. 96 f ; Szabó 
Gyula, M.-Csúcs (egy humoros tószt után 
lakomán beszedve) 5 K. 75 f : Véber Gyula, 
Vönöczk 20 f.; Nemes Elek G.-Kőrös 30 f . ; 
Kolozsvári Izsó 6 f. — 2. Wlassics-árvaalapra: 
Simon Károly (a nagy-kőrösi járáskör ülésén 
a M. Tanítók Naptárát árulta s a szabott áron 
fölül begyült) 3 K. 6 f. Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros urnák (VI., Wesselényi-u. 52. sz.) 

— Fölliivás előjegyzésre. Számtalan kántortanító-
kollégámtól ösztönöztetve a szent szertartások congre-
gaciója által jóváhagyott énekes-könyvek alapján. 
„Szertartáskönyv"-et szerkesztettem kántortanítók 
részére, mely minden segédkönyv, mint: Missale, 
Rituálé, Breviárium használatát szükségtelenné teszi. 
A kántortanítók minden szent ténykedést föltalálnak 
benne ; úgy hogy nemcsak a fiatalabb, hanem a 
szent ténykedésekben már jártas kartársamnak is, 
mint kézikönyv hasznos lesz. Müvemet a pécsi egyház-
megyei hatóság jóváhagyta. Fölkérem a t. kartár-
sakat, hogy említett müvemre előjegyezni szíveskedje-
nek, hogy kinyomatásáról tájékozást szerezhessek. 
Előre is kijelentem, hogy müvem fűzve 4 koronánál 
többe semmi esetre sem fog kerülni; elegendő elő-
jegyzés esetében pedig még ennél is olcsóbb lesz; 
de a könyvkereskedésekben 6 koronába fog kerülni. — 
Minél több előjegyzést kér: Belisée, 1901. évi október 
19.-én, Schrcmpf József, kántortanító. 

— Halálozás. Ország Ferencz, Miava-bárány-
völgyi áll. elemi iskolai tanító életének 30.-ik, 
tanítói működésének 12.-ik évében, f. évi 
október hó 29.-én hosszabb szenvedés után 
meghalt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottcm 
követelje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

Tartalom : Fővárosi tanítóképző. György Aladár.— 
A tanítótestületi értekezletekről. Gönczi Ferencz.— 
Tanítói szakvizsgálat és továbbképzés. I. Martzi 
Ferencz. II. Straub János. — A felekezeti iskolai 
tanítók figyelmébe. Nagy Béla. — Az elemi iskolai 
rajztanításról. Pentsy József. — Szünóra : Egyedül 
(Vers.) Nagy Lajos. — Európa népessége. — Iro-
dalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Tnricska (Nógrád, p. szinobánya) keres 900 ko-

rona fizetésre okleveles evang. kántortanítót. Jelent-
kezhetni a lelkészi hivatalnál. (2011—III—3) 

Vasvármegyei Felső - Nemes - Keresztúr fiók-
község róm. kath. népiskolájának osztálytanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Fizetése: 610 korona; négy köbméter tűzifa 
fölvágva; bútorozott szoba tisztogatással. Köteles-
sége : az I. és II. osztály vezetése, az ismétlősök 
oktatása. Kellőleg fölszerelt folyamodványok f. évi 
november hó 11-ig Illa Antal plébános, iskolaszéki 
elnök úrhoz Karakó (Vasmegye) küldendők. 

(2059—II—2) 
Azonnali belépésre kerestetik a puszta-csákói 

uradalmi elemi népiskolához egy okleveles kántor-
tanító. Javadalmazás: készpénz 606 korona, 1 hold 
tengeri föld és 1 tehéntartás a gazdaság részéről, 
minden egyes növendéktől 32 liter buza, melyet a 
szülők fizetnek. Kondorosi egyház részéről, hol a 
kántori teendőket tartozik ellátni, évi 200 korona. 
Kérvények nagyságos Geist Gyula úrhoz czímezve, 
Bedák Mátyás róm. kath. plébános úrhoz Kondoros 
küldendők. (2007—II—2) 

Kövágóörs l (Zalamegye) ág. hitv. ev. gyülekezet 
másodtanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : fő-
tanítónál teljes ellátás, különszoba, fűtés, tisztogatás, 
400 korona készpénz. Okmányokkal kérvény alól-
irotthoz november 20-ig küldendő, ki felvilágosítást 
is ád. Czuppon Sándor, kővágóörsi esperes-lelkész. 

(2051—III—2) 
Görbőn a most létesült községi iskolánál a tanítói 

állás betöltetik. Fizetése 800 korona, megfelelő lakás, 
kert vagy kert-váltság. Az állás még folyó november 
hóban elfoglalandó. Az állást elfogadni hajlandó 
tanítónő vagy tanítók lehetőleg folyó hó 14-ig 
alulírotthoz küldjék kérvényeiket. U. p. Görbő, 
Pinczehely, Tolnám. 1901 október 20-án. Huszár 
János, iskolaszéki elnök. (2045—I—1) 

A gersei (Vasmegye) államilag segélyezett községi 
elemi róm. kath. kántori hivatallal összekötött tanítói 
állomásra f. évi november hó 14. d. e. 9 órára 
pályázat hirdettetik. Tanítói jövedelem: Természetben 
az iskolaházban lakás, évi fizetés 800 kor., és ter-
mészetben kert-illetmény. Kántori jövedelem kész-
pénzben és terményekben a díjlevél szerint mintegy 
104 korona. Az állomás azonnal elfoglalandó. Az 
iskolaszék megbízásából: Gombás Elek, iskolaszéki 
elnök. (2073—1—1) 

A békésbánfalvi ág. hitv. ev. egyház állam-
segélyes tanítói állására szóló s „Néptanítók Lap-
jának" 42-ik számában közzétett pályázat november 
16-ig meghosszabbíttatik. A lelkészi hivatal. 

(2075—1-1) 
A gyer tyámos i (Torontálm.) községi óvónői 

állásra, díjlevél értelmében következő járandóságok-
kal, pályázat hirdettetik: 600 korona készpénzfizetés, 
az óvodaépületben egy szoba, konyha és éléskamará-
ból álló szabad lakás. Folyamodványok f. évi novem-
ber hó 15-ig Walzer János iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők. Gyertyámos, 1901. évi október hó 29-én. 

(2076-1-1) 
A sárfimizdói (Vasmegye) államilag segélyezett 

községi elemi iskolai tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 736 korona készpénz, 9 katasztr. 
hold szántóföld, egy hold beltelek, '/a hold rét vagy 
ezen ingatlanok helyett 64 korona, két-szobás lakás 
melléképületekkel, 40 korona szolgatartás, 10 korona 
irodaátalány, a tanterem fűtésére 2 méteröl tűzifa. 
Az okmányokkal felszerelt kérvények folyó évi 
november 15-ig Simon József iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Sárfimizdó, 1901 október 28-án. Simon 
József, elnök. (2078-1—1) 

Pályázat megüresedett csárii r. kath. kántor-
tanítói állásra november hó 20-ig hirdettetik. Java-
dalmazása a Néptanítók Lapja folyó évi 41. számá-
ban van feltüntetve. Folyamodványok küldendők: 
Agnelli József plébánoshoz, Csári via: Sasvár, Nyitra-
vármegye. (2074—II—1) 

A veszprém-nyárádi plébániához tartozó Dereske 
fiókhitközség kántortanítói állomására nov. 26-ára 
pályázat hirdettetik. Lakás: két szoba, konyha, 
istálló. Jövedelmének pénzértéke átlag 1000 korona. 
Pályázhatnak okleveles tanítók, kik orgonázásban, 
egyházi éneklésben jártasak. Tanítási nyelv: magyar. 
Kérvények a dereskei r. kath. iskolaszékhez (u. p. 
Dáka, Veszprémmegye) intézendök. (2079—I—1) 

A borlovai román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 728 korona készpénzfizetés ; 72 korona értékű 
tűzifa; tisztességes lakás. A magyar nyelven szer-
kesztett, bélyeggel ellátott és a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamodványok 
1901. évi november hó 10-ig a krassó-szörényvár-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. 

A borlovai román-magyar tannyelvű községi nép-
iskolánál a tanítónői állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 752 korona készpénzfizetés; 48, korona 
értékű tűzifa; tisztességes lakás. A magyar nyelven 
szerkesztett, bélyeggel ellátott és a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamodványok 
1901. évi november hó 10-ig a krassó-szörényvár-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. 

(2080—I—1) 
Zólyommegye k irálykai államilag segélyezett 

községi iskolánál megüresedett tanítói állomásra 
november 20-ig pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv: 
magyar és tót. Fizetése: 770 korona a törvényes 
korpótlékkal, 12 méter tűzifa (30 kor. értékben). 
Lakása: két szoba, konyha, kamara és a szükséges 
melléképületekből áll. Pályázók folyamodványaikat 
Tajóra (Zólyommegye), Kubányi Alajos plébános, 
iskolaszéki elnökhöz czímezzék. (2083—I—1) 

Várdomb (Tolnavárm.) róm. kath. osztálytanítói 
állomásra november hó 16-ig pályázat nyittatik. 
Kötelmei: az I., II. és III. osztályt a püspöki tan-
terv szerint önállóan oktatni, az összes gyermekeket 
a mindennapi szentmisére és szokásos körmenetekre 
kisérni és rájok felügyelni. Javadalma: egy búto-
rozott szoba és 2 méter kemény tüzelőfán kívül 
600 K és 184 K államsegély. Pályázhatnak okleveles 
nőtanítók is. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
Várdombra küldendők. Az állomás választás után 
azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. (2084—I—1) 

Tisza-szent-miklósi evangelikus leányegyház 
5 hóra kisegítő-tanítót keres, havi fizetés 80 korona ; 
lakás, fűtő. Temetésekért 1—2 korona. Tannyelv: 
tót-magyar. Pályázhatnak tanítójelöltek is. Pályá-
zatok november közepéig N.-Kikindára evangelikus 
lelkészi hivatalhoz. (2093—1—1) 

A nagy-sz lat inai ág. evang. anyaegyházban a 
kántortanítói állomás megüresedett. Javadalom 
államsegélylyel 800 korona, lakás, kert. Pályázhat-
nak oki. ev. tanítók vagy tanítónők. Tannyelv: tót-
magyar. Pályázat határideje november 15. Kérvények 
Margócsy Aladár ev. lelkésznek küldendők, Nagy-
Szlatina (Trencsénmegye). (2082—II—1) 

A vá.sárúti (Csallóköz) róm. kath népiskolánál a 
II. tanítói állásra 'pályázat hirdettetik. Járandóság 
polgári évre 800 korona, havonkint előre fizetve, 
egy bútorozott szoba, ágynemű nélkül ás szobafűtés. 
Kötelessége az I—II. oszt. és az ismétlősök tanítása, 
valamint a kántoriakbani segédkezés. Pályázhat oki. 
férfi- és nőtanító. Pályázati határidő november 24. 
A kérvények az elnökséghez küldendők. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Vásárút, 1901 okt. 29 

(2086—I—I) 
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Törteli (Pestm.) ref. kántortanítóságra okleveles 
pályázók kérvényüket november 15-ig alulírotthoz 
küldjék. Javadalma : 800 K államsegély, 60 K lak-
bér, temetési stóla. Állomás azonnal elfoglalandó. 
Bálint Károly, lelkész. (2092 — I—1) 

A domárti magyar-román tannyelvű községi isko-
lánál egy tanítói állás betöltendő. Javadalmazás: 
800 korona készpénzfizetés, tisztességes lakás. A 
magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott folya-
modványok 1901 november hó 10-ig a dománi (p. 
Resicza) községi iskolaszékhez küldendők. 

(2081-1—1) 
Bobrol (Árvamegye) róm. kath. Il-od tanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: a községtől 
720 korona, beiratási díj 50 korona, lakás, kert, fa 
50 korona értékben, 2 szarvasmarha legeltetése 
12 korona értékben. Kérések november 27-ig az 
iskolaszék elnökéhez Bobro intézendők. 

(2087-1 -1 ) 
A lentit (Zalamegye) kath. iskola osztálytanítói 

állomására 800 korona évi fizetéssel pályázatot hir-
detek. Tóth, plébános. (2085—1—1) 

A zse l iz i (Barsmegye) r. kath. iskolánál osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Kötelessége a 
mindennapi III—YI. osztályban és ismétlő-iskolában 
tanítani, kántoriakban segédkezni. Jövedelme 800 
korona, bútorozott szoba fűtéssel, 200 korona mellék-
jövedelemre számíthat. Az álláB azonnal elfoglalandó. 
Iskolaszékre czímzett kérvények november 17-ig 
Varga József, nagysallői esperes úrhoz küldendők. 

(2091-1 -1 ) 
Borsod-Szent-Márton (posta Apátfalva) kántor-

tanítóság november 27-ig (lásd Néptanítók Lapja 
38. szám) ezennel megujíttatik, megjegyezvén, hogy 
párbér-járandőságát mint kántortanító öt korona 
értékben is kaphatja. Yass Imre, esperes-plebános. 

(2098-1 -1 ) 
A dunaegyház i ágost. hitv. ev. egyház e lap 

40. és 41. számában közzétett pályázati hirdetésében 
a kérvények beküldésének határidejéül okt. 20-ikát 
tűzte ki, de meghosszabbítja november 20-ikáig 
azzal a szándékos megjegyzéssel, hogy Duna-Egy-
házán 1 hold föld évi haszonbére 15—20 frt közt 
ingadozik s így a tanítói javadalmazás, lakás és 
kerten kívül, 1200 koronát teszen ki. Margócsy 
Kálmán, ev. lelkész. (2096—1—1) 

A hosszúszó i ágostai hitvallású evang. egyház 
okleveles kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazása: természetbeni lakás és egy katasztr. 
hold gyümölcsöskert és rétecskén kívül 1. készpénz-
ben: 33*60 korona; 2. őszi terményben 15'/s köböl 
buza és rozs ; 3. tavasziban 9 köböl zab ; 4. 18 osz-
tályozott holdnyi szántó és rét használása — •/» telek 
utáni erdő-legelő illetőséggel; 5. 10 mm. szekér 
széna; 6. 40 m. kemény tűzifa; 7. földmunkáltatás 
fejében: 100; 8. 70 -80 mindennapos- és 20—25 
ismétlős után tandíjul 300; 9. kantáczió czímén : 60 ; 
10. temetés, ünnepi, úrvacsorai offertoriumokban 30 
korona körül. Kötelessége : magyar nyelven tanítani 
és minden harmadik vasárnap ugyanazon nyelven 
postilla-olvasást és orgonakisérete mellett az isten-
szolgálatot végezni. Pályázatok Hosszúszóra (u. p. 
Pelsőcz) folyó évi november 25-ig az ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők be. Az állás deczember vagy 
az 1902 január havában elfoglalható. (2099—I —1) 

A mező kövesdi róm. kath. népiskolánál a folyó 
tanév tartamára, junius végéig, egy helyettes 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetése havon-
kint 77 korona 77 fillér, melyben a lakbér is ben-
foglaltatik. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni. 
Az állás a hivatalos értesítés után azonnal elfog-
lalandó. Folyamodványok a m.-kövesdi róm. kath. 
iskolaszékhez czímzendők. Pályázati határidő novem-
ber 12. Róm. kath. iskolaszék. (2100—1—1) 

Simonyban a római kath. tót-magyar kántor-
tanítói állomás megüresedett. Korpótlékon fölüli 
jövedelme készpénzben, szántóföldekben és termé-
nyekben 1040 korona. Okleveles kántortanítók iskola-
székre czímzett kérvényei Kruppa Pál, esperes-
tanfelügyelőhöz (Kis-Kere3nye, u. p. Simony) inté-
zendők, ki az érdekelteket a választás határidejéről, 
melyen személyesen kell megjelenniök, előre érte-
síteni fogja. Az iskola és kántorlak a jövő tavaszkor 
újjá fog alakíttatni. (2095—1 - 1) 

Uj-Bezdán (Baranyam.) magyarajkú fiókközség 
róm. kath. kántortanítói állomására november 21-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése: lakás kerttel, kész-
pénzben 750 korona körül, 6 öl puha-fa, 2 hold 
szántóföld. Kötelessége a díjlevélben van megálla-
pítva. Tannyelv: magyar. Okleveles pályázók kérvé-
nyeiket nagyságos Otrokóczy Lajos iskolaszéki elnök 
úr czímére küldjék Beremendre. Személyes meg-
jelenés kéretik. (2101—1-1) 

Segédet keresek, kántorságban némileg jártast. 
Vasas Dezső, kántortanító Borsod-Ivánka. 

(2109—11—1) 
A muzslai (Esztergomm.) róm. kath. elemi iskolá-

hoz egy férfitanító kerestetik. Fizetés: a község-
pénztárból 600, államsegélyből 200 korona havi 
előleges részletekben, egy szobából álló lakás, fűtés 
és takarítás. Kötelesség: Az iskolaszék által kijelö-
lendő osztályban a mindennapi és ismétlősöket 
tanítani, a kántorságban feltétlenül segédkezni, a 
tanulókat hétköz- és ünnepnapokon a templomba és 
körmenetekre vezetni, ott rájuk felügyelni. Tanítói 
oklevéllel bíró pályázók kérvényeiket folyó év novem-
ber hó 15-ig a muzslai iskolaszék főtisztelendő 
elnökéhez küldjék. Férfitanító hiányában okleveles 
tanítónők is megválasztatnak. Az állás azonnal el-
foglalandó. (2094—1-1) 

Vécs községben a róm. kath. önálló tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona készpénz-
ben ; 3 öl fa, melyből a két tanterem is fütendő; 
lakás: 1 szoba, konyha, kamara és 800 Qj-öl kert, 
(melyet 24 koronáért haszonbérbe is kiadhat). 
Kötelmei: a haladók osztályának vezetése, mindkét 
nembeli ismétlősök oktatása, a faiskola-kertben 
gyakorlatilag a gyermekekkel fanemesítésbeni okta-
tás, a mindennapiak templomba vezetése. Kérvények 
a vécsi róm. kath. iskolaszék czímére, Vécs (Heves-
megye,u. p. Domoszló), küldendők nov. 14-ig, a mikor a 
választás meg fog tartatni. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. Oklevéllel bírók pályázhatnak; kiknek 
hiányában oklevélnélküliek készpénzfizetése 700 K. 
Nős tanítók előnyben részesülnek. Vées, 1901. év 
november 1-én. Salamon Nándor, iskolaszéki jegyző. 

(2090—1—1) 
A tót-aradáczi ágost. hitv. evang. egyházban 

egy kántortanítói állás (három közül javadalomra 
nézve a második) betöltésre vár. Tanítói javadalom: 
szabadlakás, házi és pótkerten kívül évi 740 korona; 
a lakás belső meszelésére átalányul évi 16 korona 
(kívül a lakást az egyház meszelteti); irószerszükség-
letekre évenkint 12 korona. Kántori javadalom évi 
120 korona; egyházi adókivetési munkánál minden 
év elején egy heti időtartamig a lelkész mellett 
való segédkezésért átalányul évi 12 korona; végül 
stóla ás oflértorium. Kötelességek: a III. és IV. 
osztályú mindennapi tankötelesek s az ismétlő leány-
gyermekek tanítása (az ismétlő fiukat külön másik 
tanító tanítja); a kántori teendők végzése, két 
kántortanító-társával váltakozva; az egyházi adó-
kivetési munkánál a fentebb említett segédkezés, 
együttesen egyik kántortanító-társával. A korpótlékoí 
az egyháztanítói államsegélyből kapják. A tannyelv: 
tót. Pályázati kérvények f. évi november hó 30-ik 
napjáig Kiss Kálmán ev. lelkészhez Tót-Aradáczra 

• (Torontálvárm.) küldendők. 2088—II—1) 
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Egy fiatal tanítójelölt, ki tanulmányait magán-
úton akarja bevégezni, három évig nyilvános iskolá-
nál jó sikerrel működött, az összes kántoriakban 
jártassággal bír: ajánlkozik bárhova segéd- vagy 
osztály tanít ónak. Megk eresések Pusz tamagyaródra 
(Zalam.) Lencz Mihály kántortanítóhoz intézendők. 

(2097—1—1) 
A kuri t tyáni ág. hitv. ev. leányegyház kántor-

tanítót keres, ki a levitái teendőket is végezni köteles. 
Fizetése: szép lakás, kert s melléképületen kívül 
rámegy 1000 koronára. Részleges fölvilágosítást 
alantirott szivesen ad. Pályázati határidő november 
bó 23. S.-Kaza (Borsodmegye), 1901 nov. 4. Leskó 
Béla, ev. lelkész. (2110—1-1) 

H I B D E T E S E K . 

Juhay Antal 
„A gyermek első tanítója*4 és ., i második 
o s z t á l y t a n í t ó j a " czímű s e lapok folyó évi 
39., 40., 41. és 42. számaiban megjelent hirdetéseire 

figyelmezteti a t. tanító urakat. 
(2022—IV—3) 

Cserélni 
óhajt „Állami óvónő", Radváncz (u. p. Ungvár). 

(1942-1—1) 

Cserét 
óhajtok bármely vidéki városba. Káplár Mariska 
rendes tanítónő r. kath. népiskolánál Z3ámbokon, 

gödöllői járásban. (2055—1 — 1) 

l i a l á z . s J ó z s e f 
református tanító, abauj-szent-andrási születésű, 

kéretik lakhelyét e lapban tudatni. 
( 2070-1 -1 ) 

Cserét 
keresek erdélyi állami tanítónővel. Szmekál Teréz, 

állami tanítónő, Kis-Zombor (Torontálmegye1. 
(1955 -III—3) 

l ^ ^ ^ J o b l b 
népdal-gyűjtemény 532 dallal 394 lapon kotta- és 
szöveggel kötve kapható 1 frton Népdal szerkesztő-

ségnél Nagybányán . 

(1968—Y—4) 

Az amerikai cottage-orgonák königgrátzl gyárának raktára : 

P A J K K IIJŰZSŐ é s T Á R S A 
-s* B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumalt is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szemek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronáKil följebb. 
8 koronán i'éMzIelekbrii i». 

Képei árjegyzék ingyen és bérmentve. 
6 éri Jótállás. (947—82—81) 

Pusztavaosra (Pestmegye) havpnkinti 30 korona 
és ellátás mellett, egy 8-éves fiú és esetleg 6-éves 

leány mellé római katholikus 

n e v e l ö t 
keres Va lov ics Ferenoz, kasznár. 

(2071—I—1) 

O R G O N Á K . 
tígy 10 változatú, pedálos, előjátszó, kevés 
ideig használt orgona és egy 6 válto-
zatú, olcsón eladó. Új orgonák is jutá-
nyosán készíttetnek Mezey János, m. 
kir. államilag segélyezett orgona-gyár, 

Budapest , Garai-tér 8. szám. 
(2103—1—1) 

l i n i b e r J á n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K. (Bérmentve 1 K 10 f.) 

Haladási napló. Látogatási napló. 
Az új ministeri utasítás 87. §-a szerint, több évre, 

bekötve, darabja külön-külön 3 K. 

Értesitö-Könyvecske 
Hymnus és Szózattal, darabja 10 f. Megjelentek 
és kaphatók Lévai Mór kiadóhivatalában Ungvárt . 
Az összegek előzetes beküldése mellett portómentes 

szállítás. (20; 9—IV — 1) 

M a g y a r s á g . 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a Magyarság. Felelős 
szerkesztője: Benedek Elek. Főszerkesztője : dr. 
Győrffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jancsó Benede';, 
Gaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedő 
Albe't, Csulak Lajos, Tarcsafálvy Albert stb. stb. 

A Magyarság a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A Magyarság megjelenik mindennap délután 
8—12 oldalon. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : Jiiuía-
pest, Szentkirályi-utcza 38/b. 

(2004-IX—2) 

A gazdasági és általános ismétlő-iskolai oktatáshoz 
egyedül kitűnő mű a 

K u n - F ü l ö p - C s a t h - f é l e 
olvasókönyv, 

„melyet népies nyelvezete, élénk, vonzó előadása, 
czélszerű beosztása, hazafias szelleme egyaránt aján-
lanak." Az 1 koronás könyvet tanítók 84 fillérért 
kapják. („Tanítók Házá"-ra jövedelmező írószerekről 

árjegyzékemet bárkinek ingyen megküldöm.) 
Rendelések hozzám intézendők. 

(1634—X-9) 
Ingusz X. és Fia, 

könyvkereskedése, 
A R A D . 
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C s e r é l n i 
kíván egy nagyobb városban, 16 - tanítós állami 
iskolában működő tanító - házaspár. Két-tanítós 
helyekre is reflektálnak. Czím: Hackel Borbála, 

Pécs, Anna-utcza 15. szám. 
(2002-11 2) 

H 

a « 
• 
k 
i « 
a 
i 

(8 

H 

T a n h i i t n / v e k 
elemi és poltrári, tanító-, tanítóaö-
képezdek, valamint az ország összes 
tanintézetei számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi jegyzetek Rohn J. 
tanártól, irálytani jegyzetek Király 
Fái tanártól és történelmi jegyzetek 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedésében 

BUMAPKST (Buda), I I . ker . , 
Fö-ntcza 2-ik szám. 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555-XV—10) 

l í 

í *> 
r 

3 
'i 

4 
í 

P 
M 

1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel kitüntetve. 

STOWASSJEK J . 
cs&nz. és kir . udvari liangszergyárOB 

Budapest, II., lúánozhld-ntoza 5. 
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bér-
mentve megküldetik, jinom hegedű vonóval 
és lakirozott tatokkal 8 frtfól feljebb. 

(1304 -X—9) 

Yaday «Iózse£'9 

gazdasági ismétlő-iskolások könyve (3583/1898. szám 
alatt az általános ismétlő-iskolák és 3949/1899. 
szám alatt az újonan szervezett gazdasági 
ismétlő-iskolák részére ministerileg engedélyezett) 
müvét az aláirott könyvkereskedés kiadásába át-
vette és ezután csak nála lesz kapható. 

Ezen általánosan elismert kitűnő könyvet, melyet 
Pest-, Bihar-, Borsod-, Komárom-, Maros-Torda-, 
N'yitra-, Szatmár-, Temes-, Torontál-, Veszprém-, 
Zólyom-, stb. vármegyék kir. tanfelügyelői a leg-
melegebben ajánlottak, a gazdasági ismétlő-iskolák 
t. tanítóinak szives pártfogásába ajánlva, kérjük 

nagybecsű megrendeléseit. 
Az 1-koronás könyvet a t. tanító urak 80 

fillérért kapják. 
Mutatványpé ldányt i n g y e n ós bérmentve sz ívesen 

kü ldünk . 

(1895—VII-5) 
P o l a t s e l í - f é l e 

könyvkereskedés 

T E M E S V Á R . 

A n a g y m . 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 

á l ta l k i a d o t t legújabb | | 

ELEMI NÉPISKOLAI É R T E S Í T Ő - K Ö N Y V E C S K E | 
m 

alul írt i g a z g a t ó s á g n á l k a p h a t ó s n e t t ó ára 9 fillér. ^ 
A m e g r e n d e l é s k o r e z e n ö s s z e g b e k ü l d é s é t kérjük. -áj 

B u d a p e s t , 1 9 0 1 n o v e m b e r hó. | | 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda J| 
igazgatósága. y^ 

I . ker. Vár, Iskola-tér 3. szám 

Budapesten, 1901. 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 elóljárósági 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 őO fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadó hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 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, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o l t a t n e m a tUink : v i s s z a . 

Vészharang. 
(U.) Aradon kondította meg a vár-

megye főjegyzője folyó hó 4.-én, az 
Aradvidéki Tanítóegyesület látogatott 
díszgyülésén. „Veszélyben vannak a 
nép erkölcsei, meg kell mentenünk az 
ifjúságot a lelki elzülléstől, a testi 
elsatnyulástól." Ezt zdgja az a „vész-
harang", melynek — mint Nagyvárad 
város orsz. képviselője mondotta ott 
az aradi gyűlésen — „be kell járnia az 
egész országot." 

Schill József vármegyei főjegyzőé az 
érdem, hogy a megyei adminisztráczió 
révén fölismert bajok orvoslására meg-
találta a helyes utat: a tanítóság közre-
működését. A vármegye főjegyzője az 
ottani tevékeny és kitűnő vezetés alatt 
álló tanítóegyesület közgyűlésén mon-
dotta el — ékesszólóan — tapasz-
talatait, bizonyságot szolgáltatván ezzel 
arról, hogy — ministerünk óhajtása 
szerint — a tanítóság már csakugyan 
kezdi kivenni részét a „közértékelésből", 
mivelhogy a hatóságok és a társa-
dalom kezdik megismerni a nép taní-
tóinak a népre gyakorolt ereje és 
hatása becsét. 

Aradvármegye főjegyzője a megyei 
tanítóság előtt rámutatott azokra a 
társadalmi bajokra, a melyeket a nép 
közt élő tanítók országszerte tapasztal-
nak, a melyekről sokat meditálnak, 

czikkeznek, sőt itt-ott tanácskoznak is, 
de a melyeket egyedül ők. magukra 
hagyatva, meg nem szüntethetnek. Rá-
mutatott az új nemzedék testi satnyu-
lására, erkölcsi érzékeinek tompulására, 
mely természetes okozata a korcsmá-
zásnak, az éjjeli tivornyáknak. az alko-
holizmusnak, a játékszenvedélynek. Ser-
dülő ifjak zsenge lányok, legtöbb helyütt 
a felnőttek tudtával, oly éietet éineK, 
mely egyenes merénylet úg}T zsenge 
koruk, valamint a nemzet - föntartó 
erkölcsiség örök törvényei ellen. 

A nép tanítói már régen — fájda-
lommal — észlelik ezeket a káros 
állapotokat: a nép erkölcseinek a meg-
romlását pálinka, kártya és egyéb 
miazmák segítségével. De a bajok 
orvoslására, ismételjük, a tanítóságnak 
egymagának csekély az ereje. Szükség 
van itt az összes tényezők közreműkö-
désére, mert a gyermek nevelése nem 
egyedül a szülő, nem egy község vagy 
egyház, hanem az egész ország ügye, 
sőt az egész emberiségé. 

„Minden ország talpköve a tiszta 
erkölcs," a melynek épségben való meg-
tartására kivált nekünk, nagy meg-
próbáltatásokon átment, de azért még 
mindig nagy föladatok előtt álló nem-
zetnek kell ügyelnünk, hogy az első 
ezer év viharai után egy aránylag 
nyugodtabb és boldogabb ezer évet 
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biztosítsunk e szép hazának. N e m 
szabad megengednünk, hogy a nemzeti 
erő főforrása: a nép erkölcseiben meg-
romoljon. mert. a történelem tanúsága 
szerint, a hol a nép, erkölcsei romlanak 
meg, ott a megújhodásnak, az újjá-
születésnek még a reménye is szét-
foszlik. 

Ebben az országos nagy munkában 
mindenkinek részt kell vennie: szülő-
nek. tanítónak, társadalomnak, egyház-
nak. hatóságnak, törvényhozásnak és 
kormánynak. Ennek a vá l lvetet t össz-
működésnek szép erőpróbáját láttuk 
az aradi gyűlésen. A vármegyei fő-
jegyző után megnyilatkoztak az egyház 
és a társadalom képviselői és mind 
ünnepiesen fogadták, hogy a tanítóságot 
a nép erkölcsi züllése el len indított 
nemes hadjáratban támogatni fogják. 
A „M. T. Orsz. Bizottságának" je len 
vol t érdemes elnöke igérte, hogy az 
Orsz. Bizottság foglalkozni fog ez ügygye i 
és megindítja ez irányban a tanítóság 
közt az országos mozgalmat. 

Tudjuk, hogy egyes megyék már 
alkottak szabályrendeletet a 16-éves 
koron alul levő ifjak korcsmázása el len; 
de ez nem elegendő. Egyéb bajok is 
vannak s a veszedelem országos ós épp 
azért a védekezésnek is országosnak 
kell lennie. 

A tanítóság föladata, hogy a vesze-
delmet népnevelői hivatásából kifolyólag 
ioi bar lei, Bj védekezés módját ós eszkö-
zeit kutassa és megvitassa, a ható-
ságokat és a törvényhozást cselekvésre 
fölszólítsa. 

N a g y föladat ez, de méltó az öntu-
datra ébredt magyar tanítósághoz, mely 
e munka becsületes teljesítésével egy-
szerre magára fogja vonni a társadalom, 
á hatóságok, a kormány és a törvény-
hozás jóakaró figyelmét. 

Ajánljuk tehát t. kartársainknak, 
hogy országszerte, az összes egyesületek-
ben és testületekben foglalkozzanak jó, 
de gyenge népünk veszni induló erkölcsei 

megmentésének a kérdésével és sür-
gessék mindenütt, hogy törvényes intéz-
kedések té tessenek ez irányban. 

Ha a magyar tanítóság ehhez a 
nemzetmentő nagy munkához becsü-
lette l hozzálát, az aradi „vészharang" 
kongásának megszűnése után meg-
csendülhet majd úgy a magyar nép, 
valamint a magyar nép tanítói bol-
dogabb hajnalának örömet hirdető, 
t iszta csengésű harangja. 

A tanítói fizetések leszállítása. 
Panaszos szózatokat hallunk immár úgy a 

felekezeti, mint a községi iskolák köréből, 
hogy az iskolaf'öntartók a fizetéseket csök-
kenteni és leszállítani törekszenek. Sajnos, 
éppen ott van napirenden e mozgalom, a hol 
a tanítói fizetések messze túlhaladják a törvény 
által megállapított fizetési minimális összeget, 
tehát a hol oly szép javadalmat élveztek eddig 
a tanítók, a melyre az illető város vagy község 
méltán büszke lehetett. A leszállítást részint 
az új tanítói állomások szükségessé vált szer-
vezéséből, részint az 1893. évi XXII t.-czikk 
által megszabott korpótlékok fedezéséből folyó 
új kiadások teszik az iskolaföntartók előtt 
indokolttá, mert legtöbb helyen a föntartók 
úgy gondolkodnak, hogy egy-egy kezdő tanító-
nak az eddiginél kisebb javadalom is ele-
gendő, hisz később a korpótlék révén úgyis 
jobb fizetésben fog részesedni. 

Kérdés, lehet-e és szabad-e a tanítói fizetést 
leszállítani? A kik az 1868. évi XXXVIII. 
törvényezikket megalkották, mindenesetre nagy 
hibát követtek el, hogy a 144. § -ban 
oly általánosságban tiltották meg a fizetés 
csökkentését, hogy abból csak az alkalmazás-
ban levő tanító javadalmának védelme olvas-
ható ki, nem pedig az is, hogy az üresedésbe 
jött tanítói állomással egybekötött javadalom 
sem csökkenthető. 

Maga a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
is olykép értelmezte már több esetben a 
törvény idézett szakaszát, hogy a javadalom 
csak a tanító életében nem szállítható le, de 
ha a tanító meghal, vagy állásától megválik, 
az iskolaföntartónak jogában áll az illető 
állomás javadalmát tetszés szerint újra meg-
állapítani, vagyis fölemelheti s esetleg le is 
szállíthatja.* 

* Lásd erre nézve pl. az 1887. évi deczember 2.-án 
47.578. szám alatt kelt ministeri rendeletet. (Morlin-
Szuppán I. k. 281. 1.) 
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Az iskolaföntartók ezt tudván, némely helyen 
•alig várják, bogy egy-egy tanítói állomás meg-
üresedjék, azonnal kész a terv, hogy az 1200 — 
1400 koronás javadalmú állomást 800 — 1000 
koronára szállítsák le, az így megtakarított 
összeget pedig a szükségessé vált új állások 
dotácziójára vagy a tanítók esedékessé vált 
korpótlékára tartják fönn. 

A dolgok ily állása mellett ma-holnap oda 
jutunk, hogy alig lesz jobb javadalmazású 
tanítói állás az országban; miért is kétség-
kívül kívánatos, hogy a tanítói állomásokkal 
egybekötött javadalom szent és sérthetetlen 
volta egy újabb törvény által biztosíttassék, 
vagy pedig — a mi esetleg még helyesebb 
lenne — a tanítói fizetések minimuma az 
eddigi 600 koronáról legalább 1000 koronára 
emeltetnék föl. 

Ez az összeg egyáltalán nem sok, ha figye-
lembe veszszük, hogy már a Mária Terézia-féle 
„ Ratio" szerződésileg biztosított tisztes ellátást, 
a II. József korabeli tanügyi szervezet pedig 
a tanítónak évi 150 forint fizetést nyújtott 
akkor, a midőn a kir. tanfelügyelő csak 400 
forintnyi javadalmat élvezett. De nem sok 
akkor sem, ha látjuk, hogy napjainkban a 
kezdő középiskolai tanár 1600 korona fizetést 
élvez már akkor, midőn még esetleg nincs is 
oklevele, pedig a középiskolai tanár csak 4 
•évvel képezi magát tovább annál az elemi 
iskolai tanítónál, a ki jelenleg 600 koronás 
minimális fizetéssel is kénytelen a törvény 
értelmében megelégedni. 

(Zombor.) Dudás Gyula dr. 

Tanítói szakvizsgálat és tovább-
képzés. 

i. 
Margitai úrnak a tanítóképzésről szóló 

czikke már egész vitatkozást keltett. 
Tagadhatatlan, hogy a tanítóképzés reform-

jára okvetetlenül szükség van. De^miért kezdjük 
azt a véginél ? Mit ábrándozunk mi tanítói 
érettségi vizsgálatról, szakvizsgálatról, mikor 
annak jelenlegi előzményei még valóban — 
intézkedésekre szorulnak. Rendezzék elsősorban 
a tantervet, a tanárképzést, állapítsák meg a 
fölvételhez szükséges előtanulmányokat és 
szigorúan alkalmazkodjanak ahhoz, teremt-
senek egészségesebb, munkálkodóbb szellemet 
a tanítójelöltek lelkében s ha mindezek után 
sem képesek az ifjakat a szükséges szak-
képzettséggel ellátni, akkor toldják meg a 
tanítóképzést a szükséghez képest egy-két 
évvel. A növendékek azonban maradjanak az 
•intézetben s a negyedik, éven fölüli időt állandó 

gyakorlati tanításokkal, birálgatással, értekezlet'! 
gyűlésekkel, olvasással, a képesítő-vizsgálatra 
való elkészüléssel s a neveléstannak szakszerű 
tanulmányozásával töltsék él. Az intézetben 
készüljön el az ifjú a vizsgálatra, a hol aktív 
szellemi életnek, kitűnő gyakorló-iskolának 
kellene lenni s a hol az önképzéséhez szük-
séges alapot, buzgóságot is nyerhetné. 

Ha az intézetből kilépett tanítójelölt csak 
2 év múlva tehetné le a szakvizsgálatot, a 
képesítetlen tanítók száma ugyan mennyivel 
szaporodnék ? Elegen vannak most is, hát 
még azután? 

Egyik fölszólaló úmak azon álhtása, hogy 
a szakvizsgálatnak 2 évvel való továbbítása 
folytán a tanítóság kényszerítve volna az 
önképzésre — nem helyeselhető. Véleményem 
szerint bármily vizsgálatra való készülés és 
az önképzés között lényeges különbség van. 
Az előbbi az illetőre nézve teher, az utóbbi 
pedig kiemeh őt a mindennapiság köréből s 
míg az első csak bizonyos időhöz van kötve, 
addig a második csaknem az egész életre 
terjed ki. Ilyen úton-módon nem lehet a 
tanítóságot önképzésre sarkalni! 

Az önképzés alapját már a tanítóképzőben 
kellene elkészíteni. Szoktassák a tanítójelöl-
teket önálló gondolkodásra, Ítélkezésre; kedvel-
tessék meg velük a tudományt, az olvasást s 
a tudományos birálgatást. Munkálkodó, lelki-
ismeretes, kötelességtudó szellemet, lelkesedést, 
eszményiséget teremtsenek az ifjakban. Irtsák 
ki a tanítóképzőben levő ifjak legtöbbjéből — 
hogy úgy mondjam —- azt az aljasságot, hogy 
az egyes törekvőbb, önműveléssel foglalkozó 
növendékeket kigúnyolják, kinevetik s ha az 
illetők a kiszabott penzumon kívül más vala-
mivel is akarnak foglalkozni, akkor ezt csak 
titokban tehetik. 

Ha már az intézetben czéltudatos tevékeny-
ségre szoktatják a jelölteket, akkor remélhető, 
hogy az életbe lépve, annál nagyobb kedvvel 
fogják azt folytatni. Tanulni mindenütt lehet, 
csak szorgalom s a jelenleginél egészségesebb 
szellem legyen. A ki a szellemi munkát élve-

* zetnek, nem pedig nyűgnek, a jó hangulat 
megrontójának tartja — az a legfélreesőbb 
faluban sem érzi elhagyatottnak magát s nem 
érzi hiányát a mai, modem társaságnak, a 
mely a haszontalan tere-ferénél s testet ölő 
dorbézolásnál egyebet nem ismer. - Ha pedig 
az önképzéshez szükséges munkakedv és irány 
meg van adva, annak folytatásához kívánatos 
eszközök s a mód létesítése már könnyebben 
menne. Az eddigi népkönyvtáraknak tudomá-
nyosabb fokra való emelése és gyarapítása, 
kölcsön-könyvtárak létesítése, a tanítóknak 
járások szerinti önképzés czéljából való szer-

45* 
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vezkedése, utazások, a miben különösen a 
kormány segédkezhetnék, szünidei tanfolyamok, 
mindmegannyi elősegítői lehetnének az ön-
képzésnek. 

Kötelezővé tenni a továbbképzést — miként 
azt egyik fölszólaló úr mondja — nagyon is 
furcsa és mindenesetre czéltalan volna. A kiben 
nincs meg az ambíczió, hogy szakjában mester 
legyen s az önképzésre is gondot ^ordítson, 
arra nézve hiába teszik kötelezővé a tovább-
képzést. Olyan az, mint a holdkóros, a ki 
álmatagon, minden gondolkodás, czél s elv 
nélkül bolyong ide s tova. 

Mindaddig pedig, a míg a tanítóképzőkben 
a jelenlegi rendszer fönnáll, a míg a tanítóság 
egy része úgy nyilatkozik, hogy 800 koro-
náért eleget fáradozik s ebből folyólag hideg 
közönyösséggel s nembánomsággal viseltetik 
minden iránt, a mi az ügybuzgósághoz tar-
toznék, a míg sok tanító kötelességének tartja, 
hogy a falubeliekkel együtt dőzsöljön, dorbé-
zoljon, — ne ábrándozzunk tanítói érettségi 
vizsgálatról, szakvizsgálatról, önképzésről s 
tudja Isten még mit'éle hangzatos és tetszetős 
frázisokról. 

(Trencsén.) Dezső IApót. 

II. 

A legnagyobb érdeklődéssel olvastam a 
„Néptanítók Lapjában" közölt az ily cz. utóbbi 
czikkeket, mely czikkek a tanítók továbbkép-
zését czélozzák. 

Ez az eszme mindnyájunk szivében visz-
hangra talált. Mindnyájan jól tudjuk, hogy az 
iskola szellemi s erkölcsi élete a tanító kezébe 
van letéve, kinek föladata, azt a kis csemetét 
ápolni, gondoskodni s megvédeni a körülötte 
támadó gaztól s végre, belőle egészséges ép 
fát nevelni, mely azután díszére válik a kert-
nek, annak a szép kertnek, melyet így hivnak: 
„Magyarország." 

El kell tehát ismernünk, hogy ezt a ker-
tészt — a tanítót — minél magasabbra kell 
emelni, hogy hivatásának megtudjon felelni. 

Elismerjük. 
De miképen történjék ez ? Itt már megosz-

lanak a vélemények. 
Hogy ne adassék oklevél, csak két évi 

gyakorlat után. Ez teljesen fölösleges, mert 
működését úgyis megkezdi, hogy oklevéllel 
vagy a nélkül, az már mellékes. 

Ez a czél ilyen irányban nem valósulhat 
meg, hanem megvalósul akkor, midőn Magyar-
ország anyagi viszonyai megengedik a tanítók 
fizetésének újabb rendezését. Ekkor megvaló-
sulna az eszme úgy, ha a törvény kimondaná, 
hogy tanítóképzőbe csakis 6 gimnáziumot 
vagy 6 polgárit végzett egyén léphet be. 

Ilyen viszonyok között nagy átalakulás tör-
ténnék a tanítók társadalmi állásán, tekintélyén 
s egyszersmind magasabb nivóra emelkednék a 
szellemi élet közöttünk. 

A mostani körülmények közt a tanítóképző 
nem képes eleget tenni föladatának, mivel 
első dolga a növendéknél az ismeretek fejlesz-
tése s megszilárdítása és csak azután fordíthat 
gondot az igazi pedagógiára. Négy évig van 
a növendék a tanítóképzőben s ezen hosszú 
idő alatt gyakran csupán 5-ször vagy 6-szor 
tanít a gyakorlóban s azután kibocsájtják az 
életbe. Vájjon ha a festőnek készülő csakis 
egynehányszor venné ecsetjét kezébe, képes 
volna-e önmagára képet alkotni ? Nem ! 

Ilyen a kezdő tanító is. Ide-oda kapdos s 
támasza nem lévén, a legjobb akarat mellett 
sem képes kellő eredményt elérni. Egy-két év 
múlva beleéli magát ugyan, de ez alatt már 
egy generácziót kibocsájtott keze alól, mely 
később megsínli a rajta való tanulást. 

Ha a tanítóképzőbe csakis oly növendékek 
lépnének be, a kik a reál-ismeretekben tel-
jesen jártasok, akkor a tanítóképző azt a négy 
évet a pedagógia elméleti s gyakorlati tanítá-
sára fordítaná. 

Hogy az említettek életbe lépjenek, attól 
egy kissé távol állunk. 

De a mostani körülmények között is kell 
valamit tenni. Minden öt évben a tanító menjen 
négy heti tanfolyamra ? 

Vájjon egy családos tanító mily nyugalommal 
hallgatja végig a négy heti előadásokat ? 

De máskülönben is, vájjon az a tanító képes 
volna-e négy hét alatt annyi szellemi táplá-
lékot gyűjteni, hogy az öt évig mint kamatozó 
tőke fönmaradjon ? Nem ! 

Tehát hová folyamodjunk ? 
A tanítóképző — mint említém — nem 

képes eleget tenni, de egyet mégis megtehet. 
Ebreszsze föl a növendékben a tudásvágyat, 

ültesse szivébe a tökéletesedéire való törekvést, 
hogy mikor a növendék kikerül, ne azzal a 
tudattal hagyja ott az intézetet, hogy most 
már teljesen „képesített," hanem igenis ismerje 
el, hogy mindaz, a mit tud, nagyon kevés s 
ezt szaporítani csak szorgalommal, lelkese-
déssel s a tanügy iránt való szeretettel lehet. 

Csekély a fizetésünk, de azért abból jut. 
annyi, hogy egy napilapot, esetleg egy 
olcsóbb szépirodalmi lapot járassunk s azon-
kívül évközben egy-két szép könyvvel gyara-
pítsuk kis könyvtárunkat. Az idő pedig meg-
engedi, hogy ezekkel behatóan foglalkozzunk 
s ilyennel való foglalkozás gyarapítja ismere-
teinket, fejleszti gondolkodásunkat s emeli 
művelt ségünket. 

Ez volna az egyik megoldás. A másik pedig 
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az volna, ha az állam évenkint fordítana 
bizonyos összeget a tanítók kirándulására. 

Nagyobb csoportokba tennének kirándulást, 
valamely szép vidékre. 

Sajnos! sok tanító van ki 10—20 éve mű-
ködik a tanítói pályán s még Budapestet 
sem látta. 

Hogyan nyújtson a tanító világos képet a 
gyermeknek p. Budapestről, midőn azt maga 
is csak vázlatos leírásból ismeri ? 

Ez a második eszköz, mely szintén nagyot 
lendítene a tanítók szellemi s műveltségi 
állapotán. 

Ezek szerény véleményeim a tanítók tovább-
képzéséről. 

Köztünk a vélemények különbözők, de a 
czél egy — s ezt elérni mindnyájan szivünkből 
kívánjak. 

(Somogy-Tapsony.J Lengyel Béla. 

Az elemi rajztanításról. 
Az elemi rajztanításnak hiányos voltát régóta-

ismerjük s egy jobbnak szükséges voltát mélyen 
érezzük. 

A millenniumi' tanügyi kongresszus rajzok-
tatási szakosztálya megállapította határozati 
javaslatának 2. pontja értelmében „kívánatos, 
hogy a népiskolai rajztanítás anyaga és 
módszere legalább főbb körvonalaiban ille-
tékes szakférfiak által állapíttassák meg s az 
ez alapon összeállított elvek szerint a tanító-
jelölt az elemi rajzoktatás módszerével meg-
ismertessék. " 

A dolog annak daczára a régiben maradván, 
fenkölt szellemű ministerünk — ki a művészi 
nevelés iránt különös érdeklődéssel viseltetik — 
1900. évi április havában azon felhívással for-
dult a rajztanárok országos egyesületének 
elnökségéhez, hogy ez a feladat nehézségén 
némileg könnyítendő, világos okoknál fogva az 
osztott elemi iskolák számára időszerű tantervet 
állítson össze. 

A párisi kiállításon szerzett tapasztalatok 
legújabban valóságos lázba hozták nemzetünk 
azon fiait, kik a haza boldogulását szivükön 
viselik, mivel az idők mai állapotánál be kell 
látnunk, hogy iparmüvészetünk s kereskedel-
münk alacsony mértéke éppen az elhanyagolt 
rajtanításnak tulajdonítandó. 

A rajztanítás, főleg az elemi rajztanítás 
reformálását várja tehát minden buzgó tanügyi 
ember s erről beszél minden szakférfiú. 

Azért Zoványi úr után magam is ismételve 
mondok hálás köszönetet a Néptanítók Lapja 
mélyen tisztelt szerkesztőjének, hogy mult hó 
19.-én közölt szózatommal az elemi rajztanítást 
illető eszmék tisztázása s e fontos ügy mielőbbi 

megérlelése érdekéből ezen irányú czikksorozatot 
megnyitotta. 

Ha olyan fontos az elemi rajztanítás refor-
málása, miért hallgatunk hát olyan soká? 

Ennek bizony meg van a maga természetes 
oka, és pedig az, hogy a tanító (nem tekintve 
a ritka kivételeket) általánosságban véve keveset, 
vagy semmit sem ért a rajzoláshoz, a rajz-
tanárok és művészek pedig nem ismervén 
kellően az elemi iskola népét és belső viszo-
nyait, nem képesek oda leereszkedni és valóban 
nem tudják, mit csináltassanak a kicsinyekkel? 

A hosszas hallgatást múltkori szerény soraim-
mal bátorkodtam megtörni. (Merészségemnek 
igazolásául szolgáljon azon tény, hogy a rajz-
tanítás ügyét folytonosan figyelemmel kísérve, 
16 évi tanítóskodás után szereztem rajztanári 
oklevelet s így a szóbanforgó ügyet kétféle 
pozjczióból van módomban áttekinteni.) 

Es ime Z. és mások legnagyobb örömemre 
máris megragadták a közérdekű tárgynak 
általam elejtett fonalát. Erre vártam, mert csak 
úgy lehet egy zavaros dologgal tisztába jönni, 
ha többen szólnak hozzá s ha a különböző 
vélemények zűrzavarából a feltétlenül becseseket 
kiszemeljük s azokat üdvös alkalmazás czéljá-
ból egy kerek egészszé összefoglaljuk. 

Hogy mennyire eltérők mai nap még a 
vélemények az elemi rajztanításra nézve, hason-
lítsuk össze pl. Réthy módszerét (keveset, 
azaz nagyon is keveset — évharmadonkint 
egv lapot — de jól) az amerikai Prang-féle 
rendszerrel, mely egy félóra alatt négy-öt 
rajzot is kiván, s kimondja, hogy ezen vázlat-
szerűen készített rajzok még kritika alá sem 
vonhatók. 

E két módszernél tehát a feltűnően csekély 
számú rajzlap a rajzok egész halmazával, s a 
legszigorúbb kritika, annak teljes kizárásával 
állanak szemben. Pedig a feladat helyes meg-
oldása csak oly módon érhető el, ha a növen-
déket úgy vezetjük, hogy ez bizonyos időn 
belül minél több, de lehetőleg jó rajzot elkészí-
teni képesíttetik, mert az élet gyors és pontos 
munkát kiván az embertől. 

Nagyon messzire kellene ma kitérnem, ha 
fenti állításomat most akarnám bizonyítani. 

Zoványi meggyőződése szerint eleget tenne 
a törvényhozás, ha az elemi rajztanítás köte-
lezettségét egyszerűen törvénybe iktatná. 

Ezzel szemben hivatkozom a mill. tanügyi 
kongresszus fönnebb említett határozatára, 
mely szerint világos, hogy bizony van szük-
ségünk Maszák, Velősy és Szirmay-féle minta-
gyűjteményeken kívül időszerűbb mintasorozatra 
s ahhoz mért vezérkönyvre. 

Az osztott és osztatlan, ezzel egyértelműleg 
a városi és falusi iskolák között határozott 
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különbséget tesznek az irányadó körök, mi ismét 
a nagym. minister úrnak hasonlóképen már 
előbb említett külön intézkedéséből kiviláglik. 

Ezek után meg fogunk barátkozni azon 
gondolattal is, hogy igenis tanácsos lesz mai 
viszonyaink mellett a városi iskolák növen-
dékeit az eddiginél nagyobb gonddal előkészíteni 
az ipari pályára, mivel ugyanazon iskolák 
tanulóinak túlnyomó százaléka tényleg iparos-
nak készül. 

Nyers terményeinknek a haza területén való 
földolgozására s a hazai ipar pártolására sok 
gondot "fordít újabb időben a magas kormány. 
Ezen czélból úgy értelmes és ügyes munkásokra, 
valamint műizléssel bíró vevő közönségre van 
szükségünk. 

Hogy a falusi iskola mennyiben járul, vagy 
járulhat ilyeneknek előteremtéséhez, vagyis az 
iparos-osztály nívójának emeléséhez,' valamint a 
vásárló közönség Ízlésének nemesítéséhez : 
másodrendű dolog; a feladat legnagyobb része 
kizárólag a városi elemi iskolákra hárul. 

Ez elől ma kitérni nem szabad, sőt vétek. 
Ugyan melyik iskola tegye azt meg helyette; 
talán a közép-, vagy a polgári iskola ? Említett 
intézetekből most csak azon ifjak lépnek ipari 
pályára, a kik a tanulásra képesebb növendékek 
köréből kiselejteztettek s így hamis irányú 
nagyravágyási tervük egykönnyen nem sikerült. 
Ezek bizony savanyú ábrázattal iparkodnak a 
műhelyhez szokni. 

Az alsófokú ipariskola már csak azon 
növendéksereget foglalkoztatja, a mely odakerült; 
de hogy milyen került oda — igen jól tudja 
minden tanító, a kinek alkalma volt esteli 
tanítási órák alatt azokkal közelebbről meg-
ismerkedni. 

Megjegyzéseim nem ötletszer üek, hanem 
határozott tényeken alapulnak. Azért ismételve 
mondom, a mit a múltkor is hangoztattam, hogy 
mindent és mielőbb kell elkövetnünk arra, hogy 
az ipari pályát valamiképen megkedveltessük, 
az intelligens iparost és a kiválóbb ipari ter-
mékeket megbeesültessük, hogy így legalább a 
teljes elemi iskolát, de lehetőleg néhány polgári 
vagy középiskolai osztályt végzett növendékek is 
bizonyos ideális fogalommal, örömest lépjenek 
a természetüknek megfelelő ipari pályára, mi-
által ezen fontos életpályának nivója mai lenézett 
állapotából az ezt megillető magasságra emel-
tetnék. 

. . . . Egy gondolatnak rövid körülírásával 
azonban — értve az ipari szakrajztanítást — 
még ma tartozom. 

Előbbi czikkemben ipari szakrajznak taní-
tásáról nem volt szó. Említés tétetett csupán 

az ipari pályának megkedveltetéséről, a művelt-
iparosnak s kiváló termékeinek megbecsülte-
téséről. Már pedig ezekre nemcsak azon növen-
dékünknek van szüksége, a ki házi viszonyainál 
fogva kicsi korától iparosnak előjegyeztetett,, 
vagy helyesen irányított rajztanításunk által 
ipari pályára lelkesíttetett, hanem az intelligens 
polgároknak, t. i. a vevőközönségnek is. 

Ipari szakrajz alatt értjük a fa-, fém-, építő-, 
szövő s más díszítő iparágak egyirányú, külön-
leges rajtanítását, mely a megfelelő szak-
iskolákba, nem pedig az elemibe való. 

Az elemi iskolai rajztanítás nagyon jól 
ismert czélja (Tanterv az elemi népiskolák 
számára az 1868. XXXVIII. t.-cz. 7. b) értel-
mében) : a látásbeli és kézügyesség, valamint 
az ízlés kiművelése. 

Ezen általános czélok meghatározása után 
van az elemi népiskolákra vonatkozó tanterv-
nek ugyanott folytatásképen kifejezett még 
egy különleges és nagyon is természetes czélja, 
t. i. az, hogy az elemi iskolai rajztanítás lehe-
tőleg inkább a gyakorlati, mint a művészi 
irányt művelje. 

A különleges czél oka abban leli magyará-
zatát, hogy az elemi iskolások legnagyobb 
százaléka ipari pályára lép, azért megjegyzi a 
tanterv, hogy miután rajzolásbéli jártasság 
nélkül, az ipar soha ki nem fejlődhetik, e tárgy 
a népiskolában, a hol csak mód van benne, 
mindenütt fölveendő. 

Sokan tudnak a szó általános értelmében 
rajzolni, t. i. a vonalak alakját és irányát 
meghatározni, s kezüket korlátolt térben hasz-
nálni, kik valamiképen annak gyakorlásához 
jutottak, de semmiféle néma másoló, vagy 
vonalról-vonalra — esetleg diktálás után — 
vakon haladó rajzolásnak sincsen igazán képző 
vagyis Ízlésfejlesztő hatása, ha a lerajzolandó 
tárgyat alapelemeire nem bontjuk, tulajdon 
szépségét meg nem ismertetjük s főleg gyakor-
lati alkalmazását be nem mutatjuk. 

Az olvasást nem csupán a betűk kedvéért 
tanítjuk, hanem ugyanegy időben az olvasmány 
tartalmára is fordítjuk figyelmünket; a szám-
vetést életből merített példákon gyakoroltatjuk; 
a rajz 'gyakorlati alkalmazásának bemutatása 
is egyenesen a műipari termékekhez vezet, 
melyeket minden irányú iparágak közül gonddal 
kell kiválogatnunk, a fokozatosság elvéhez mérten 
összeállítanunk s azok segélyével a gyakorlati 
rajztanítást keresztülvinnünk. 

És ez nem mondható sem egyoldalú, sem 
pedig szakirányú rajztanításnak. 

(PancsovaJ Stenhura Vendel. 

« 
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A gazdasági ismétlő-leányiskolák 
kérdéséhez. 

Bölcs ministerülik körültekintő intézkedései 
mindig kielégítik a tanítóság óhajait, s ha 
valamely új intézményt kezdeményez, kész-
séggel áll annak megvalósításánál munkatársul, 
hogy az életrevalóvá fejlődjék. 

Nem régi keletű az általános ismétlő-iskolák-
nak gazdasági ismétlő-iskolává való átalakítása 
sem, mely igazán a nép érdekét van hivatva 
szolgálni, czéljául hazánk gazdasági állapotának 
fölvirágoztatását tűzvén ki, hogy az a serdülő 
itju, kinek összes ismeretei a népiskolában 
szerzett alapnál alig terjednek tovább, itt leg-
alább az okszerű gazdálkodás alapelveit elmé-
letben és gyakorlatban elsajátíthassa, — s ha 
arravaló — továbbképzésére az útmutatást 
megtalálja. Ugyanily czélzattal került fölszinre 
a gazdasági ismétlő-leányiskolák kérdése is. 
Nem mondható kevesebb fontossággal bírónak 
ez sem; mert a háztartás jó irányú vezetése 
épp úgy biztosítja a jólétet, mint az okszerű 
gazdálkodás. 

De hogyan állunk a gazdasági ismétlő-
iskolákkal, hová fiuk és leányok együtt járnak ? 
Tanítunk gazdaságot mind a kettőnek, mert 
az időnk kevés arra, hogy a leányokkal külön 
tananyagot közöljünk. A kézimunka-szaktanító-
nők pedig, mivel az ő tiszteletdíjuk nem üti 
a gazdas-ági szaktanító tisztelet-díját — s az 
csak a kézimunka tanításáért jár, — egyéb-
ről hallani sem akarnak. Hogy pedig az 
ismétlő-iskolából a leányok kiszoríttassanak, 
nem lenne méltányos. Kizárólag gazdaságot 
tanítani nekik is, — megtoldva a konyha-
kertészettel, baromfi-tenyésztéssel, — nem czél-
irányos; mert más a nő munkaköre az életben 
s más a férfié. A konyhakertészet stb, (a mi 
a leányoknak tanítható gazdasági részhez tar-
tozik) tanítása a leányoknak föltétlenül szük-
séges, de ez nem elég, s nem is töltené be 
azt az időt, a mely az ismétlő-iskola évfolyama. 
Hogy mit lehet a konyhakertészeten stb. kívül 
a leányoknak tanítani, azt itt fölsorolni fölös-
legesnek tartom, — s most nem is czélom — 
azzal — ha utána gondolunk — mindnyájan 
tisztában lehetünk. 

Hogy mikép látom megvalósíthatónak min-
denütt a gazdasági leány-ismétlő-iskolák kér-
dését, ahhoz kívánok részletesebben hozzászólani. 

Azt mondja új utasításunk, 44. g-a: 
„Az állami elemi népiskolánál a hat évi 
mindennapi tanfolyam fölé mindenütt, a hol 
az állami iskolára utalt 13—15-éves tan-
kötelesek száma a húszat eléri, s a hol a helyi 

viszonyok lehetővé teszik, az 1896. évi 60.764. 
sz. a. kiadott szervezetnek megfelelő gazdasági 
ismétlő-iskola szervezendő." Mondassék ki ezzel 
kapcsolatosan az: a hol a leány-ismétlő-tan-
kötelesek száma a húszat eléri, ott a leány-
növendékek külön vezetendők, s ennek a tan-
folyamnak a tanterve külön készítendő el. 

Ez csaknem mindenütt keresztülvihető, a 
hol legalább 2 tanerő van, mert ott az elemi 
tankötelesek száma a 80-at meg kell, hogy 
haladja, s ott az ismétlő-tankötelesek száma 
is negyvenet kitesz. Csak végre kell hajtani a 
törvé.iyt, hogy az a gazda, gyám és szülő 
följárassa ismétlő-tanköteles gyermekét is. 
Hetekint 2 délután az a gazda is, — ki cselédül 
tart ismétlő-tanköteles gyermeket — fölküld-
heti minden károsodás nélkül iskolába. Föl is 
küldi ha kell, vagy nem fogad olyan cselédet, 
kit még iskolába kell járatnia. De ha soha 
sem kezdünk hozzá ennek végrehajtásához, 
eredményt nem fogunk látni soha. Itt a köz-
ség intelligensebb elemei járhatnának jó pél-
dával elől, kik egyszersmind vezető emberek 
is; de legtöbb helyen itt fenekük a baj. Ok 
tartanak 13—14-éves leánykákat gyermekeik 
mellett, s ha ezeket fölküldenék ism.-isk.-ba, 
nem lenne szálka a nép előtt a községi elöl-
járóság szemében. Annyi áldozatot a példa 
hatásáért is hozhatnának. Tudok esetet erre 
is, de még fehérholló-számba megy csak az 
ilyen. 

A gazdasági leány-ismétlő-iskola növendékeit 
nőtanítók vezetnék, kik inkább vannak hivatva 
a háztartási ismeretek és női kötelelességek 
közlésére. A konyhakertészetet elméletben 
tanítanák s gyakorlati részét a gazdasági 
ismétlő-iskola gyakorlati telepén külön kijelölt 
konyhakerti táblán gyakorolnák. A talajmívelés 
nehezebb részét: az ásást a fiunövendékekkel a 
férfitanító végeztetné. 

A szaktanítónő tiszteletdíja ugyanannyi lehetne, 
mint a férfi szaktanítóé; mert ugyanannyi időt 
foglalkoznék növendékeivel. Ez, a mai női 
kézimunka-tanításáért járó tiszteletdíj kiegészí-
tésével, nem sokkal terhelné a gazdasági ismétlő-
iskolát fentartó községet vagy államot. így 
a női kézimunka tanításáért fizetnek 50—60 
koronát, ennek kiegészítése 100 koronára. — 
mert ennyit kap a legtöbb gazdasági ismétlő-
iskolai szaktanító — nem sokkal emelné a 
terhet. 

így látnám legkönnyebben keresztülvihető-
nek s legjobban elterjeszthetőnek a gazdasági 
ismétlő-leányiskolákat. 

(Aravyos-Gyéres.) Keresztesi Ambrus* 
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Emlékezés Erzsébet királynéra. 
Nem haltál meg jó királyné, 
Nem hal az meg sohasem, 
Kinek szive a hazáé 
Es jósága végtelen. 
Kinek minden szava, tette, 
Mint az áldás száll tova; 
És nincs, a ki ne érezze, 
Oly elhagyott, mostoha. 

Jó királynénk, nagyasszonyunk: 
Hallod zeng-bong a harang 
És mi sirunk, félzokogunk 
S tört sóhajként száll a hang 
Ajkainkról a magasba 
És lelkedet ott leli, 
Ki a magyart magasztalta, 
Mert szerette s szereti. 

Jó királynénk a te lelked 
Szeretete megálda; 
Most is megáld az még minket, 
Üdvöt hint a hazára, 
A nemzetre, az egekből, 
A hol lelkünk feltalál, 
Hova a küzdő életből 
Megpihenni feljutái. 

Sír, zokog az őszi szellő — 
Jó királynénk, hallod-e? 
Szivünk mily bús, mily kesergő — 
Nagyasszonyunk, érzed-e ? 
. . . Hallasz, érzesz ott Te mindent 
S a mit mi most érezünk 
Az, hogy kéred a jó Istent: 
Legyen áldott nemzetünk! 

Minké Béla. 

Szomorú való. 
Megdöbbenéssel tettem le a lapot kezemből, 

melyből olvastam, hogy egy fiatal 18-éves 
leány önkezével vetett véget életének attól 
való félelmében, hogy mi lesz belőle, ha nevelő-
atyja megbal ? S ez a szomorú hír nem költött, 
hanem valójában megtörtént dolog. Csenár 
Etelka a szomorú véget ért fiatal leány neve, 
ki midőn az orvosok tudtára adták, hogy ne-
velő - atyja (volt telekkönyvvezető) még csak 
pár óráig élhet, bemegy a mellékszobába s a 

rideg, elhagyatott jövőtől való félelmében egy 
jól irányzott lövéssel, mely életét rögtön kioltá, 
szabadítja föl magát. E dráma, mely október 
16.-án játszódott le Sopronban, valójában meg-
rázza az embert. Keresi a motívumokat. Talán 
a nevelő-atvja iránt érzett szeretet. Talán a 
munkától való idegenkedés. Talán az elhagya-
tottságtólvaló félelem. De hisz ott voltak nővére 
és más rokonai! Vagy kevés hit az Istenben. 
Kevés önbizalom. Regényes hajlamok. Talán 
éppen ferde irányú olvasmányok. Mind ezekre 
nehéz megfelelni. Hogy az idézett kérdések 
melyike volt a döntő, nem tudni. De minden-
esetre, hiányzott az ellenálló képesség Ne-
veljünk az életnek. S ime, egy fiatal, egész-
séges leány kétségbe esik az első lépésnél, 
midőn az élet ajtajának küszöbéhez ér, hol 
magának kellene átlépnie. 

Az élet! Ez próbára teszi az egyéni jel-
lemet. 

S ma, midőn az élet és megélhetési viszonyok 
oly nehezek, csakis jól előkészített és ineg-
edzett karakterek képesek azzal megküzdeni, 
íme, ismét egy élő példa, hogy milyen szük-
séges manap már, hogy necsak a fiuk, hanem 
a leányok is készüljenek valami biztos élet-
pályára. A komoly tanulmányok élét veszik a 
regényes hajlamoknak. A jó alapra épített 
jövő önbizalmat ad. S a ki érzi, tudja, hogy 
számottevő, hasznos tagja lehet családjának s 
a társadalomnak, az már nem is érezheti 
magát elhagyatottnak s nem is eshetik két-
ségbe a jövő fölött. Csak beteg test, vagy 
beteg lélek vihet ily szomorú elhatározásra. 
Még a női lélek alaperényeit, mint: vallásosság, 
lemondás, türelem, másokért való önfeláldozás, 
sem találom e szerencsétlen fiatal leány csele-
kedetében. Mert ha vallásos lett volna, nem 
veszi el azt, a mi nem volt az övé, a mit 
csak bérbe kapot t : az életet. Lemondás, 
türelem? Hisz lehet, hogy éppen lemondani 
nem tudott volna az eddig élvezettekről, s 
türelemmel viselni az élet által reá mért sorsot. 
S hol van itt, a magunkat másokért föláldozó 
szeretet? Atyja, egy óra múlva az ő halála 
után meghalt. De itt vannak többi szerettei, 
milyen mérhetetlen bánat sújtotta azokat már 
csak a jó atya és rokon elvesztése által is, s 
még hozzá az ő cselekedete ! Neki most jutott 
volna a legszebb szerep. Azok bánatának 
enyhítése, a kikre fiatal, üde lénye is már jó 
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hatással lett volna. Hisz maga az ifjúság biztató 
a jövőhöz. A tavasz is mennyi reményt nyújt! 
Ha e biztató reményekből nem minden telje-
sedik is, de legalább addig nyújt boldog per-
czeket, míg várjuk. 

A remény a szerencsétlen ember minden-
napi kenyere. Neked hát e mindennapi kenyér 
is hiányzott már életedből? Már remélni se 
tudtál'? Nem volt semmi, a mi lelked egyen-
súlyát föltudta volna tartani'? Szánlak. Gyenge 
voltál. Mert hitem szerint több erő kell ahhoz, 
hogy az élettel megküzdjünk, mint hogy azt 
magunktól eldobjuk. 

(Kismarton.) Kelemen Gizella. 

IRODALOM. 
Megjelentek: Szent olvasmányok az év külön-

böző ünnepeire Il-ik kiadás, képekkel díszes 
vászonkötésben; ára 2 K.; Elmélkedések a mi 
Urunk Jézus Krisztus szenvedéséről és halá-
láról, képekkel díszes vászonkötésben; ára 
1 K.; Szűz Mária a mi_ Anyánk üdvös és 
lelket gyönyörködtető olvasmányok képekkel, 
díszes vászonkötésben; ára 1 K. Irta mind-
hármat Kovács Jázon és nála is rendelhető 
meg Mária-Pócson (Szabolcsm.t. 

Az Egységes Nemzeti Közoktatás czímű 
egyetemes pedago'giai folyóirat novemberi 
füzete a következő tartalommal jelent meg: 
A polgári leányiskola tantervének revíziója. 
Krammer József. — A calculusok és a tanári 
felelősség. Imre Lajos dr. — A kisdedóvó és 
az elemi iskola. Zoványi Lajos. — Az ütem-
érzék fejlesztése. Vásárhelyi Gyula. — Szük-
séges-e a záróvizsgálatok eltörlése ? Janda 
Ferencz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání tot ta : Kvassay István 

konstantinápolyi konzuli főtörvényszéki elnök-
nek, a ki a kéttornyulaki róm. kath. iskola és 
tanítói lakás újbóli fölépítésére 4600 koronát 
adományozott; a trencséni állami óvodai fel-
ügyelő-bizottság nőtagjainak, a miért szegény 
óvó- és tanköteles gyermekek fölrtiházására 
1897 óta összesen 1467 koronát fordítottak: 
gróf Schönborn-Bnchheim Ervinnek, a ki a 
bereg-szent-miklósi áll. el. népisk. számára 
3 tantermet és egy tanító-lakást magában fog-
laló épületnek saját költségén leendő föl-
építését határozta el. 

Kinevezte: Komjátszegi Lajos oki. tanítót 
a csegezi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 

| Likaretz György oki. tanítót a fehértemplomi 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Majercsák János 
oki. tanítót a bjelipotoki áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Nagy Károly oki. tanítót a poklos-
telki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Cseli 
Károly oki. tanítót a lázárföldi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Bosenkrancz József oki. 
tanítót a sumiczai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Bogyó Adorján és Deák Sándor oki. tanítókat 
a magyar-világosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; 
Katrics Vilmos oki. tanítót az ilonczai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: özv. Strohofer Islvánne', szül. 
Máttyus Klotild kecskeméti orsz. tanítói árva-
házi és özv. Strausz Oszkárné, szül. IJjházy 
Márta kolozsvári orsz. tanítói árvaházi árva-
anyákat, a szolgálat érdekében kölcsönösen: 
Blahunka János puczói áll. el. isk. tanítót a 
körösmező-lazescsinai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Szakonyi Géza csáktornyai áll. 
polg. isk. r. tanítót és Szakonyiné-Kintner 
Róza ottani r. tanítónőt jelenlegi minőségük-
ben a nagy-kanizsai állami polgári iskolához; 
(xrieszbarh Gabriella nagy-kanizsai áll. polg. 
isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a csák-
tornyai áll. polg. isk.-hoz; Borköles János 
ilonczai áll. el. isk. tanítót a klacsanói áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Sámson József 
hegyszoro^' áll. el. isk. tanítót a győrszigeti 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében: Balázs 
Béla lázárföldi áll. el. isk. tanítót a magyar-
pádéi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerős í te t te : Atanackovics István 
réva-ujfalusi közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Jóváhagyta: a győrvidéki tanítóegyesület 
' módosított alapszabályzatát folyó évi 74.103. 

szám alatt kelt rendeletével. 
Nyugdíjat utalványozott : Szebeni János 

árvapataki munkaképtelen áll. el. isk. tanító 
' részére évi 660 koronát; Szász Károly hód-

mező-vásárhelyi ev. ref. tanító részére évi 880 
1 koronát; Ruppeldt Károly liptó-szt.-miklósi 

munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító részére évi 
1000 koronát. 

Végkielégítést utalványozott : Wéber Her-
mina eleki munkaképtelen közs. isk. tanítónő 
részére 500 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott : 
néhai Mészáros Ferencz volt cserencsóczi róm. 
kath. el. isk, tanító özv., szül. Bagári Emilia 
részére évi 350 koronát; néhai Csorba Endre 
serkei ev. ref. volt tanító özv., szül. Demeter 
Zsuzsanna részére évi 461 koronát; Brenyó 
Illés volt uj-szemerei gör. szert. kath. tanító 
özv., szül. Leszó Mária részére évi 300 ko-
ronát, Elek nevű kiskora árvája részére pedig 
50 koronát: néhai Sipos Lajos unyi ev. ref. 
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volt tanító özv., szül. Szabó Karolina részére 
évi 300 koronát. 

Mittig József iskolafelügyelőt, Gellér János, 
Preisinger József igazgatókat és Gregus István 
tanítót, kik immár 40 év óta szolgálják a 
magyar népoktatás ügyét; Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister urat és Péterfy Sándort 
pedig táviratilag üdvözlé a díszgyülés. Az elő-
adások sorát Schill József vármegyei főjegyző 
— tanítócsalád sarjadéka — nyitotta meg 
„Az iskolába járó gyermekek és a serdülő 
itjuság erkölcsi életének megvédése" czímű 
talpraesett értekezésével, melyben a közigaz-
gatás élén szerzett tapasztalatok alapján s a 
társadalmi élet jelenségeinek éles megfigyelése 
folytán rámatatott az iskolás gyermekeket s 
a serdülő ifjúságot az élet piaczán fenyegető 
ve-izedelmekre. (Ezzel a kérdéssel lapunk mai 
számának első czikkében foglalkozunk. Szerk.) 
Schill József vármegyei főjegyző kitűnő érte-
kezésének elhangzása után magasztos jelenet 
következett. Az egyházak képviselői egymás-
után emelkedtek szólásra, kifejezést adva a 
tanítói kar működése iránt való tiszteletüknek, 
mintegy nyilvános fogadalmat tettek, hogy a 
tanítói kart s a közigazgatási hatóságot eré-
lyesen fogják támogatni az iljuság erkölcsi 
züllésének megakadályozásában. Kun László dr. 
a csanádi püspök nevében megigérte, hogy ha 
a tanítói kar megcsinálta a diagnózist eme 
betegség gyógyítására nézve, az ő főpásztora 
rendeleteiben, pásztorleveleiben arra fog töre-
kedni, hogy a lelkészek a tanítókkal kontak-
tusban igyekezzenek a baj orvoslására. Goldis 
László aradi román szentszéki titkár szerint 
egyházmegyéjük püspöke annálinkább kész-
séggel hozzájárul eme meginduló mozgalomhoz, 
mert az erkölcsösséget már zsenge korban 
kell megszokni s így a tanítóság beavatkozó 
munkája igen nagy jelentőségű az erkölcsök 
tisztelete szempontjából. Frint Lajos ág. hitv. 
ev. lelkész lehetetlennek tartja, hogy a töké-
letesedés munkájában résztvevő tényezők mind 
kezet ne fogjanak a tanítósággal eme vállal-
kozásában. A tökéletesedést alulról kell kez-
deni. Csécsi Imre nem tud nagyobb igazság-
talanságot annál, mintha a szülő gyermeke 
vallástalansága és erkölcstelenségeért a tanítót, 
lelkészt vádolja. Eme mozgalomhoz a szülők-
nek is csatlakozniok kell, mert a legszebb 
cselekedet ez, melylyel a gyermeket az édes 
otthonnak akarják megtartani. Bosenberg 
Sándor dr. főrabbi a gyermekek lelkébe óhajtja 
oltatni azt a tudatot, hogy a vallásos kü'ső 
gyakorlat jó erkölcsi magaviselet nélkül semmit 
sem ér. Ma megesik, hogy a templomból egye-
nesen a korcsmába mennek az emberek; ez 
azért van, mert a nép lelkét nem hatotta át 
az a tudat, hogy az erkölcsi törvény, az erkölcsi 
fölény, éppen oly isteni erejű, mint a vállá-
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közgyűlése fényes erkölcsi sikerrel folyt le 
folyó évi november 3. és 4. napján, Arad sz. 
kir. város tanácskozó termében. Az első nap 
az alapszabály követelte pénz- és könyvtár-
vizsgálatokkal, költségvetés tárgyalásával, tiszti-
kar választásával telt el. Befejezésül Bube-
nescu Auguszta tartott szellemes előadást a 
nevelésről, kiterjeszkedve a napisajtóra, mint 
nyilvános nevelési tényezőre is, továbbá házi 
nevelés szempontjából a cselédkérdésre. Má-
sodik napon díszülés volt mintegy 300 főnyi 
közönség részvevésével. Az elnöki asztalnál 
Institoris Kálmán, helyettes polgármester, mint 
díszelnök; Schill József Aradvármegye érdemes 
főjegyzője, Varjassy Árpád kir. tanácsos, tan-
felügyelő, Kohlbauer Ferencz főreáliskolai 
tanár, kijelölt előadók; Kovács Yincze polgári 
iskolai kartársunk, az egyesület lelkes buzgalmú 
s nagy tapintattal, sikeresen működő elnöke; 
Simon Karolin másodelnök; Péntek János 
tanító, mint jegyző ültek. Első padsorokban 
a vármegye valamennyi hitfelekezetének ünne-
pies díszt öltött képviselői, nevezetesen: a 
csanádi róm. kath. püspök megbízottja: Kun 
László dr., kanonok; a gör. kel. román püspök 
képviseletében tíoldis László titkár és Pipos 
István dr., tanár; Csák Cyrjén a hazahas eré-
nyekben kiváló minoritarend főnöke; Frint 
Lajos az ág. hitv. ev. egyház képviselője; 
Csécsi Imre az ev. ref. egyház lelkésze s a 
nagyszalontai esperesség képviselője; Iiosenberg 
Sándor dr. főrabbi az izr. hitfelekezet részé-
ről; Lakits Vendel a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának elnöke; Ujváry Béla 
kir. tanácsos, a Néptanítók Lapja szerkesztője ; 
Göőz József dr. a Tanítók Háza igazgató-
tanácsának elnöke; a társadalom egyéb része 
előkelőségei köztil: Barabás Béla dr., orsz. 
képviselő; Mülek Lajos dr.; a tanügyi hivatott 
körökből: Szabó József képző-intézeti igazgató; 
Szondy János tanár; Almásy T. Pál polgári 
iskolai igazgató; Máday Mátyás, Záray Ödön 
régi harczostársaink; Sófalvy György alelnök, 
számos főreáliskolai, tanítóképző-intézeti tanár 
és elemi iskolai tanító stb. Karzaton az állami 
tanítóképző-intézeti növendékek, kiknek Zoltay 
Mátyás vezetése alatt előadott szabatos éneke 
nyitotta meg és zárta be a díszgyülést. Előbb 
a díszelnök köszönté a gyűlést, éltetve a 
királyt és Wlassics Gyula ministert; majd 
Kovács Vincze elnök üdvözlé szívélyesen a 
jelenlevőket, különösen a vendégeket, továbbá 
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sosság törvénye; nem hirdették a népnek eléggé: 
imádkozzál; de egyszersmind légy becsületes, 
tettekben erkölcsös! Hirdetni kell, hogy az erkölcs 
törvényei legalább is oly fontosak, mint a vallások 
dogmái. Mülek Lajos dr. szerint vallás és erkölcs 
nélkül az élet barangolás a pusztában czélta-
lantd; vallás és erkölcs nélkül az élet csak 
tengődés; fa, melynek nincs gyümölcse; levegő, 
melynek nincs napsugara; virág, mely pom-
pázik, de nincsen illata. Föl kell hivni erre 
a kormány figyelmét, kezdeményezés végett. 
Együttesen kell ebben az ügyben munkál-
kodnunk s megmutatnunk, hogy Magyarország 
ezredéves múltját csak úgy tetőzheti be új 
ezredévvel, ha erkölcse tisztább lesz. A tanító-
sággal vállvetve kell ezért küzdeni; biztasson 
bennünket az igazság: „Ha Isten velünk, ki 
ellenünk P" Lakits Vendel az eszmét üdvözölve 
megigéii, hogy ezt a tanítók országos bizott-
sága tárgyalni fogja s Magyarország összes 
tanítóegyesületeit is fölszólítja hasonló mozga-
lomra. Barabás Béla dr. orsz. képviselőnek 
úgy tűnik föl az előadó tettrehivó szava, 
mint egy vészharang megkondítása. Járja be ez 
a hang az egész országot; alakuljon meg egy 
forma, mely az országgyűlés elé ju t ; mint 
képviselő oda fog hatni, hogy ez törvényerőre 
emelkedjék. Nagy a veszedelem, még se vettük 
eléggé figyelembe. A gyermek édes mindnyá-
junké, kire otthon a szülő, az iskolában a 
tanító, templomban a lelkész vigyáz. Idegen 
házban is megóvja valamennyire a vendég-
szeietet törvénye. Az utczán, a nyilvánosság 
előtt érheti legnagyobb veszedelem, a hol nem 
vigyázunk reá. Ki állítja meg az utczán 
szivarzó éretlen gyermeket: „Fiam, ezt ne tedd, 
mert hamar meghalsz, idő előtt el fogsz pusz-
tulni !" A társadálom terjeszsze védőszárnyait 
a gyermek fölé; vegye ki ebből a munkából 
a maga részét a kormány és a törvényhozás is. 
Az ifjúság jó erkölcsének a megmentése a leg-
szentebb föladat a haza iránt. Ily hatalmas 
eszmecsere után egyhangúlag elfogadták Kovács 
Vincze elnök ama határozati javaslatát, hogy 
az aradvidéki tanítóegyesület a serdülő ifjúság 
lelki elzülléstől való megóvását égetően sürgős 
kérdésnek tartja; ezért megkeresi az egyházi 
hatóságokat eme munka támogatása végett; 
kémi fogja a tanítók orsz. bizottságát orsz. 
mozgalom megindítására; megkeresi a kor-
mányt, hogy ily irányú törvényjavaslatot 
terjeszszen elő, vagy ha az máshonnan terjesz-
tetnék be, támogassa. Az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza cz. tételnél Ujváry Béla és 
(jröo2 József dr. szólaltak föl osztatlan figye-
lemtől kisérve. Ujváry Béla a fősúlyt az Eötvös-
alap támogatására fektette, ez intézményt 
szivhez szólva az aradvidéki kartársak további 

szerető gondozásába ajánlotta általános helyes-
lés közt, hangsúlyozván, hogy ütött a cselekvés 
órája! Göőz József dr. kiindulva az említett 
magasztos jelenet ünnepies hangulatából, midőn 
vármegyei hatóság, egyházi kiküldöttek, ország-
gyűlési képviselők mindnyájan elismerve a 
tanítóság hivatásának nemzeterősítő voltát, 
munkájának becsét, mintegy vetélkedve vállal-
koztak a tanítók törekvései gyámolítására: a 
Tanítók Háza támogatására kérte a társadalom 
minden rétegét, mert ez az intézményünk: 
a) kitűnő, hivatott munkásokat nevel a 
magyar tudományosságnak, kultúrának és a 
közéletnek; b) apostolokat teremt az általános 
emberszeretet, hazafias együttműködés esz-
méinek. — Varjassy Árpád kir. tanf. szabatos 
formában meggyőző erővel, tömören adta elő 
javaslatát arra nézve, hogy minden tanító, ki 
az orsz. nyugdíjalap kötelékébe lép, tegyen 
általános tanítói esküt a magyar állam törvényei 
tiszteletben tartására. Eme hűségeskü alapján 
szűnjék meg az a lehetőség, hogy valamely 
tanítót — ki nem tartá kellő tiszteletben az 
ország törvényeit — a magyar állam lássa el 
nyugdíjjal az országos alapból. (Czélszerü 
volna minden tanítót arra kötelezni, hogy 
hivatalba lépésekor általános hivatali (tanítói) 
esküt tegyen és annak szövegét írja alá a 
kii-, tanfelügyelő előtt. Szerk.) E tárgyban az 
egyesület fölterjesztést intéz a kormányhoz. 
Kohlbauer Ferencz tanár — köztetszés mel-
lett — érdekes tervet mutatott be arra nézve, 
hogy miként juttathatna ;i tanítóság — főleg 
gyermekbiztosítás országos propagálása által — 
évenkint tetemes hasznot az Eötrös-alapnak 
és a Tanítók Házának. Kiadták eme kérdést az 
egyesület választmányának tárgyalás és meg-
valósítás végett. A díszgyülés befejezése után 
társas ebéd volt számos felköszöntővel, aztán 
a kartársak kikísérték a távozó budapesti 
vendégeket a vasúthoz. Az „Aradvidéki Tanító-
egyesület'1 kitűnő eredmenynyel gyüjté munkás-
sága köré a társadalom különböző tényezőit s 
1901. évi nov. 3. és 4. napját büszkén írhatja 
32 éves emlékkönyve legszebb sikerei közé. 

A veszprémvármegyei ál talános tanító-
egyesület f. é. október hó 24.-én Veszprém-
ben tartotta ülését, melyen Papp Sándor kir. 
tanfelügyelő is megjelent. A gyűlést Czuczay 
Gyula elnök nyitotta meg, meleg szavakban 
üdvözölvén Papp Sándor kir. tanfelügyelőt és 
a kör megjelent tagjait. Kránitz József herendi 
áll. isk. tanító „A játszva tanítómester" czím-
mel tartott fölolvasást. Papp Sándor kir. tan-
felügyelő igen szép szavakban méltatta Kránitz 
fölolvasását s azzal végzé szavait, hogy lépjen 
a fölolvasó valamely könyvkiadóval érintkezésbe, 
mert a bemutatott tervezet a házi oktatásnál, 
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illetve a családi nevelésnél valóban játszva 
tanítómestere lesz a gyermeknek. (Kránitz 
t. i. egy írva-olvastató gépet szerkesztett, 
melyet a közokt. minister is általánosan 
engedélyezett s mely két kiadásban kapható a 
föltalálónál Herenden. A kis kiadás 80 czm. 
széles, 65 czm. magas egy kerettel vona-
lozott fekete-táblával és utasítással 21 korona. 
A nagy kiadás 80 czm. széles, 164 czm. 
magas 2 kerettel (egy egyosztályu, egy két-
osztályu) egy vonalozott fekete-táblával 24 drb 
olvasótáblával (12 irott, 12 nyomtatott betűs) 
és utasítással 50 korona. A nagy kiadás meg-
rendelésénél a használatban levő ABC-és könyv 
szerzőjének megnevezése szükséges.) Majd 
Váraljai Mihály tartott igen szépen sikerült 
előadást: „Egy tanóra a pusztai iskolában", 
czímmel. Végül a vezetőség a tagok ügyeimébe 
ajánlotta a Magyar Tanítók Naptárát s a 
„Tanítók Háza gyufáját és szappanját." 

S A besztercze-naszódvármegyei által, 
tanítóegyesület Beszterczén tartotta meg 
rendes őszi közgyűlését. A közgyűlés, mint 
mindig, most is élénk érdeklődés és feszült 
figyelem közt folyt le. Megnyitóul az énekkar 
elénekelte a magyarok imáját: a hymnust, 
utána az elnök lendületes szavakban mondta 
el megnyitóját. Élénk és általános éljenzés 
mellett választatott meg ezek után Kozma 
Ferencz, a jubiláló és érdemekben gazdag kir. 
tanfelügyelő tiszteletbeli tagnak. Ézek után 
következett a főjegyző jelentése a pénztári 
állapotról, első sorban a segély-alapról, mely 
ma 4159 kor. 60 fillért tesz ki. A pénztári 
alap forgalma 345 kor. 36 fillér. A gyűlés leg-
érdekesebb pontja következett ezek után, a 
mikor Csernátoni Gyula dr. a vármegye köz-
becsülésben és -zeretetben álló tanfelügyelője 
a föl olvasó-asztalhoz ült s feszült figyelem 
közepette „Emlékezés egy elemi iskolára" 
czímű dolgozatában a deési ev. ref. iskola volt 
rektorának, Kovács Ferencznek nevelési elveit 
és módszerét ismertette. Csernátoni, a ki most 
nem először buzdítja és inti kitartásra a tanító-
egyesületet agilis példaadással, megkapó szín-
ben és közvetlenséggel ecsetelte a messze-
földön liires deési iskola mesterét. Az élvezettel 
végighallgatott fölolvasást követte Sebestyén 
József értekezése a szövetkezetekről, mely 
téma sok hálás hallgatót biztosított a kitűnő 
fölolvasónak. A kisebb ügyek elintézése, s a 
tisztikar megválasztása után a tanítóegyesület 
kiválóbb s a kartársi élet iránt érzékkel bíró 
tagjai közebéddel fejezték be a buzgalommal 
lefolyt gyűlést, a mikor is állandó iinnepel-
tetésnek tárgya Csernátoni Gyula dr. a tanító-
ság vezére, a megye kir. tanfelügyelője volt. 

(G. A.) 

IX A sopronvármegyei általános tanító-
egyesület, mely csak a tavaszszal bontotta ki 
zászlóját, II. közgyűlését Lajtaújfalun tartotta 
meg. Zvierina Teofil áll. isk. tanító földrajzi 
mintatanítá:át nagy figyelemmel hallgatták 
meg. Örömtől repesett az ember szive annak 
hallatára, mily szépen és tisztán beszélt az a 
teljesen német ajkú gyermeksereg magyarul. Itt, 
az ország legeslegnyugatibb határszélén, az 
osztrák befolyások alatt álló viszonyok közt 
igazán meglepő haladást konstatálhattunk. Erre 
Simkó Endre, t.-képzőintézeti tanár vezette be 
az 1 —10 számkör tanításáról szóló vitatételét, 
mely élénk eszmecserére szolgált alkalmúl, 
melynek végeztével a jeles előadónak köszönet 
szavaztatott. Diebolá Károly, soproni tanító 
bemutatta új számológépét. Az udvarhelymegyei 
tanítóegyesületnek a kántortanítók nyugdíj-
igényének igazságos szabályozása tárgyában 
küldött átiratát Kov its József kapuvári kántor-
tanító ismertette tárgyilagos beszédben, mely-
nek végeztével a javaslat elfogadását és hasonló 
felirat küldését mondta ki a közgyűlés. Bíró 
Samu titkár az Eötvös-alap és a Tanítók 
Házai tevékenységét és a tanítók csatlakozásá-
nak szükségességét fejtegetve, kérte kartársait a 
tömeges belépésre. A beszédnek meglepő hatása 
az volt, hogy ott a helyszínén huszonheten 
jelentették ki belépésüket; öten évi járulókkal, 
huszonketten pedig részesjegygyei; az első 
aláíró a vármegye szeretett kir. tanfelügyelője 
Szabó Károly kir. tan. volt. Beléptek továbbá, 
1902.-től számítva: Máncz Viktor (Ottova), 
Pintér Ferencz (Kismarton) Somogyi Mihály 
(Kishöflány), Balogh Jenő (Lozs), Kaufman 
Samu (Sopron), Sima Margit (Brennberg) Posch 
Jolán óvónő (Vimpácz), Tari Anna (Siklós), 
Bognár Károly (Sopron), Wirth Henrik (N.-
Marton), Diebold Károly (Sopron), Schönfeld 
Márk (Kapuvár), Schitzhofer Márton (Torma-
falu) és a lajtaújfalusi áll. iskola 8 tanítója 
részesjegy gyei; Borner Rezső (Siklós), Szuesits 
Károly (Szarvkő), Kováts József (Kapuvár), 
Simoncsics László (Szarvkő) és Soriba Gyula 
(Mesterháza) 3 kor. évi díjjal. Ugyancsak Bíró 
Samu, e sorok írója, indítványára kimondotta 
a közgyűlés, hogy Zsilinszk/ Mihály állam-
titkárt 40-éves szolgálata alkalmából felirat-
ban, esetleg küldöttség útján üdvözli. A leg-
közelebbi közgyűlésre, mely Kapuváron tar-
tatik meg, Czukrász Rózát fonomimikai mód-
szerének bemutatására hívja meg az egyesület 
Kelemen Gizella kismartoni tanítónő ajánlatára. 
A gyűlést jól sikerült közebéd követte, mely a 
Tanítók Házának a tószt-jog megváltása czímén 
20 koronát jövedelmezett. Ehhez járultak: 
Szabó Károly tanfelügyelő 3, dr. Zahoreczki 
községi orvos 5, Balogh István s. tanfelügyelő, 
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Sinikó Endre, Bognár Károly, Hajas Kálmán, 
Krammer József, Bíró Samu, Gelei Frigyes, 
Kollvencz Ferenez, egy gyári tisztviselő, Ké-
méndy Gyula 1—1 és Mancs Viktor 2 koro-
nával. (B. S.J 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Kölked. A Tanítók, Háza gyufájának úgy 

szeczessziós, mint antiqua-betüs czímkéje a 
gyulai gyárból származik. Aggodalmuknak, 
hogy t. i. egyik vagy a másik nem utánzat-e: 
nincs alapja. Buzgólkodásukért fogadják az 
ügy nevében köszönetünket. A „Tanítók Háza 
szappanja" szintén a központi raktárban (VI., 
Lázár-u. 12. sz.) rendelhető meg. — B. Az 
uradalmi iskolák fentartóinak kegyétől függ: 
vájjon adnak-e tanítóiknak korpótlékot ? Az 
1893. évi XXVI. t.-cz. a községi és hitfele-
kezetek fentartotta elemi iskolákban működő 
tanítók fizetésének s korpótlékainak rendezésé-
ről intézkedik. — M. Alajos. Ingyenes vagy 
kedvezményes szőlőoltványok szerzése végett 
a megyei hatóság utján terjeszsze be kérvényét 
a földmívelési minister úrhoz. — T. Élte 21-ik 
évének betöltése előtt nem lehet tagja az 
orsz. tanítói nyugdíjalapnak, habár a fölvétel 
egyéb kellékei megvolnának is. — V. Uj". 
Állása elfoglalásakor 6 osztályt vezetett, mint 
egyedül levő tanító s díjlevele szerint a tanít-
ványoktól 2—2 frt illette fejenkint. Most Il-ik 
tanítói állás szerveztetvén, a növendékek meg-
oszlottak s a 2 frtos tanítás-díjak egy részét az 
új tanítói állás jövedelméhez csatolták. Kérdés: 
megilleti-e önt a 2—2 frt a másik tanító 
tanítványai után is ? Díjlevele rugalmas kifeje-
zését akként lehet értelmezni: t. i. hogy min-
denkor a tényleges tanítványok létszáma szerint 
kapja ön a 2 frtot. Méltányosnak tartjuk 
azonban, hogy az iskolafentartó díjlevele értel-
mében való eme veszteségért kárpótolja önt 
más alapból; esetleg — ha szegény — folya-
modjék államsegélyért annál inkább, mivel 
önnek 800 koronájából hiányzik az elvont tanítás-
díjrész. — F. Ha a faluban lakó özvegy-
asszony 3 iskolás gyermekeért nem képes fizetni 
a tanítás-díjat, kinek kell ezt a díjat fizetnie: a 
községnek, az egyháznak vagy senkinek ? Sem 
a község, sem az egyház nem köteles az 
özvegy helyett a tanítás-díjat fizetni, ha csak 
erre, illetve ily esetekre önmagát fizetésre nem 
kötelezte. A tanító kára szokott lenni az ily 
veszteség. — R. József. Az önök hitfelekezete 
által fentartott iskola, melyhez ez idő szerint 
25 tanköteles gyermek tartozik, nem lehinthető 
zugiskolának, ha a) a törvény által megszabott 
kötelességeknek eleget tesz; b) ha az iskola-
fentartó felekezet egyházi községet képez. A 

törvényes föltételeket az 1868. évi XXXVIII. 
törvényezikk 11. stb. £-ában találja meg. -
Nyugdíjügy. 1900. évben 600 K-s jövedelmű 
tanítói állásán folyamodott az orsz. tan. nyugdíj-
intézetbe fölvételért; 1901-ben 900 K-s tanítói 
állást kapott. Most újra kell folyamodnia nyug-
díjigénye fölemelése czímén s igazolni az új 
állására történt megválasztását s egyszersmind 
az evvel járó nagyobb jövedelmet. Nyugdíj-
könyvecske ügyében az illetékes adóhivatalhoz 
forduljon. — L. Gy. Ha ön máshová pályázik, 
köteles az iskolaszék működéséről bizonyít-
ványt kiállítani. Makacs vonakodás esetén 
forduljon az esperesi hivatalhoz, ha ez sem 
használ, a közigazgatási bizottságnál keressen 
orvoslást. — E. I). Szei'ed. Engedélyezés 
végett a tankönyvet a bírálati díj lefizetését 
igazoló nyugtatványnyal együtt 1 koronás 
bélyegü kérvénynyel együtt a közoktatásügyi 
ministeriumhoz kell beterjeszteni. De vájjon 
érdemes-e arra a kéziratra annyit költeni? Jó 
volna hozzáértőkkel előlegesen megbiráltatni 
s aztán költekezni reá. — Bácska. Ha ön 
most pár nap múlva ott akarja hagyni új 
tanítói állását, bizony nem érdemel fizetést. 
Az iskolafentartónak nincs módjában, hogy 
4—5 napi működés után egy-egy havi fizetést 
adjon az ily „vendégszereplő" tanítóknak. Már 
1 évet, vagy félesztendőt csak ott tölthetne. — 
Állami tanító. 1. Jogtalanul s helytelenül 
történt, hogy az illető tanítót csak az iskola-
szék elnöke és a községi bíró hívta meg a 
tanítói állásra s ezt be sem jelentették a felsőbb 
hatóságnak. Ezt a tanítót nem is lehet meg-
választottnak tekinteni. 2. Felekezeti tanítók 
véglegesítésénél a saját hitfelekezeti szabályok 
szerint járnak el. Bizony, sajnos, már számos 
esetben találtak módot arra, hogy egy évig 
működő tanítót elbocsássanak. A tanítók él-
mozdíthatósága kérdésében figyelmébe ajánljuk 
a Tanítók Tanácsadója 40. stb. lapján mon-
dottakat. 3. Az özvegy tanítóné a féléves járu-
lékkal egyetemben az államtól nyert ötödéves 
korpótlék félét is kapja; de eziránt külön kell 
folyamodni. (Tanítók Tanácsadója 149. lap.) 
Ha önöknél eme korpótlékot most vissza 
akarják vonni: forduljanak ebben az ügyben 
a kir. tanfelügyelőhöz. — Sch. J . M. Kövesd. 
Az 1893. évi május l.-jén 12.201. (nem 10.201, 
mint ön írja) szám alatt kiadott közoktatás-
ügyi ministeri rendelet a 20.000-nél több' 
lakosú járási székhelyeken az állami tanítók 
lakbérilletményét 150 frtban állapította meg. 
Azóta a székesfőváros környékén levő állami 
iskolai tanítók lakbérét 150 frtnál is maga-
sabbra emelték egyes esetekben. Ez intéz-
kedést a költségvetés keretében hajtják végre 
s nem külön rendeletekkel. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné t an í tó j á t : Fallc 

Miksát tudorrá avatásának 50. évfordulója 
alkalmából f. hó 10.-én ünnepelték a tudo-
mány, a hírlapirodalom és a közélet emberei. 
A jubilánshoz, a kit, mint érdemes „magyar 
tanítót" mi is szívből üdvözlünk, dr. Wlassics 
Gyula közoktatásügyi minister a következő 
szép levelet intézte: „Mélyen tisztelt barátom 1 
Midőn bölcsészetdoktorrá avatásod ötvenesz-
tendős fordulóján a budapesti tudomány-egyetem 
díszoklevelet nyújt neked, és tisztelőid seregében 
szivem benső érzésétől ösztönözve én is fel-
kereslek téged: nem tehetem, hogy e neve-
zetes napon visszapillantást ne vessek arra a 
félszázadra, a mely ifjúságod küzdelmes éveitől 
a mai napig terjed, a komoly tanulmányok 
árán szerzett doktori oklevéltől az arany-
diplomáig vezet. Az a félszázad, melynek most 
határára érsz, óriási fontosságú korszak hazánk 
életében. A te hazafias érzésednek, a te lelki 
nagyságodnak lehetne-e kifejezőbb tanúsága, 
mint ha rámutatok arra, hogy életed története 
a legbensőbb összefüggésben, a legnemesebb 
összhangzásban van Magyarország történetével? 
Ötven évvel ezelőit csillagtalan éjszaka borult 
hazánk fölé. Jobbjaink egy része külföldön 
bujdokolt, más része itthon rejtezett félre-
vonulva, reménye veszt ve. Te azon kevesek 
közé tartozál, a kiknek honfibánatánál csak 
akaraterejük volt nagyobb: dolgozni elszántan, 
csüggedetlenül egy jobb jövőn, mert a honnak 
élnie és virulnia kell! Agyadban a magasztos 
gondolatoknak, szivedben a nemes érzéseknek 
kincseivel s kezedben kardnál hatalmasabb fegy-
verrel : irótolladdal küzdöttél a magyar alkotmány-
ért, a magyar szabadságért, mely akkor csak a his-
tóriában meg a honfiszivek álmaiban élt. S ki egy-
kor, kora ifjúságod ábrándos idejében, költőink 
verseit fordítgatád, hogy a magyar név dicső-
ségét azok körében is terjeszd, a kik nem ért-
hették nyelvünk édes zengzetét, most csengő-
bongó rímek helyett komoly, súlyos eszméket 
vetél papírra, azzal is a magyar név dicső-
ségének szolgálva. Munkád nem volt sikertelen: 
s a ki megírja a modern magyar állam kiépí-
tésének történetét, a hisztorikus elfogulatlan 
Ítéletének egész súlyával és egész értékével 
szólva a te közreműködésedről, az bizonyára 
a legnagyobb sikerrel küzdők közt fog említeni 
téged, a ki a publiczisztika terén oly kiváló 
szolgálatokat tettél nemzetednek. De az ötven 
évnek, melyről szólunk, egyik legnevezetesebb 
korszaka, s neked bizonyára legkedvesebb emlé-
ked az az idő, a mit felséges Nagyasszonyunk, 
Istenben boldogult Erzsébet királynéok körében 
töltöttél, tanítva őt az édes magyar szóra. Tudjuk, 

hogy te nemcsak beszélni tanítottad a nagy 
királynét magyarul, nem csupán a nyelv szép-
ségeire oktattad őt. Neked nagy részed volt 
abban, hogy királynénk megismerte a magyarok 
történetét, megtanult magyarul érezni is, hogy 
a magyar szó varázsa szivéig hatott, s azt 
felénk hajlította. Ha más érdemed nem volna 
is: méltán tarthatnál számot Magyarország 
hálájára, arra, hogy nevedet mindenha tisz-
telettel és szeretettel emlegesse minden magyar. 
De még mennyi határkő jelzi érdemeid hosszú 
sorozatát! Nagyon jelentékeny részed van — 
mint publiczistának s mint politikusnak — abban 
a mesés átalakulásban, melyen hazánk 1867 
óta átment. A leghevesebb politikai küzdelmek-
ben, a legbonyolultabb szövevényekben a te 
bölcs Ítéleted, széleskörű tudásod, gazdag 
tapasztalatod és szilárd jellemed hányszor adtak 
irányt, hányszor oldottak meg nehéz feladatokat! 
De nemcsak politikai közéletünkben, hanem a 
közművelődés terén is kiváló helyet foglaltál 
el mindig. És most, mikor Isten kegyelméből 
testi és lelki erőid teljében megérted félszázados 
fordulóját annak, hogy teljes fegyverzetben 
kiléptél a közélet küzdő porondjára: szivem 
érzésén kívül kötelességem is késztet, hogy 
téged üdvözölve, meghajtsam a zászlót érdemeid 
előtt. Sokat dolgoztál, sok áldásban is volt 
részed. Munkát alig van jogunk tőled többet 
kívánni és mi mégis ezentúl is a haza javára 
törhetetlen munkakedvet kérünk a Mindenható-
tól, hogy életed utolsó szaka is hosszú, derűs 
legyen, méltó koronája pályafutásodnak. Isten 
áldjon, Isten éltessen sokáig! Igaz híved: Wlassics. 

— Világ folyása. A mult hét legneveze-
tesebb külföldi eseménye a tör öli-franczia 
konfliktus, mely azonban szerencsére már bé-
késen véget ért. Franczia alattvalóknak követe-
lésük volt a magas portán s ez húzta-halasztotta 
a fizetést, a míg végre a franczia komány flotta-
dé monstrácziót rendezett: franczia hadihajók 
jelentek meg Mitiléne, az ókori Lesbos szigete 
előtt (a hol Sappho költőnő élt) s a partra szállt 
franczia katonák megszállták a vámhivatalt. 
Erre a szultán a francziák összes követelésébe 
beleegyezett. Egyébiránt ez az egész demon-
stráczió csak ürügy volt arra, hogy a francziák, 
a kik a török birodalomban az utóbbi években 
sokat veszettek hajdani befolyásukból, hatal-
muk erejében mutatkozzanak be oda lenn. — 
Li-Hung-Gsang, a kínaiak Bismarckja, a ha-
talmas államférfi és diplomata, meghalt 80-éves 
korában. Halála nagy vesztesség a kinai biroda-
lomra, mert úgy, mint ő, senki sem tudta az 
európaiakat — orruknál fogva vezetni. A ravasz 
államférfiú rengeteg vagyont hagyott hátra. 
Övé volt a többi közt az egész kinai biro-
dalom zálogházainak a „monopóliuma"; azok-
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bari a zálogházakan pedig 20 % a törvényes 
kamat! — A délafrikai háborúról az angol 
ministerelnök a londoni főpolgármesteri lako-
mán úgy nyilatkozott, hogy annak föltétlenül 
Anglia győzelmével „kell" végződnie. Ebből 
világos, hogy Anglia, illetőleg jelenlegi kor-
mánya el van tökélve a végletekig folytatni 
ezt az igazságtalan, kegyetlen és gyűlöletes 
háborút. Pedig ez a háború, az angolok saját 
bevallása szerint, 78.000 emberébe került már 
eddig Angliának! 

— Levél ii szerkesztőhöz. Kaptuk és 
adjuk a következő sorokat: „Nagyságos Szer-
kesztő Ur! Olvasva a „Néptanítók Lapjá"-ban 
a Magyar Tanítók Naptárára vonatkozó föl-
hívást, melyben különösen a köz- és körgyü-
le'sek figyelmét méltóztatik a mi kalendáriu-
munkra irányítani, megerősítem a nagyságos 
szerkesztő úr azon kijelentését, hogyha nem 
is minden tanító, de a 28 ezerből legalább 
10 ezer tanító megveheti a naptárt, hogy ez 
által is saját gyermekeink ösztöndíj-alapját — 
minden megterheltetésünk nélkül — gyara-
pítsuk. A 10.000 példányt igen könnyen lehetne 
évenkint csak tisztán járásköri gyűléseken 
eladni, mert alig van olyan járáskör, melynek 
30—35 tagja nem lenne s Magyarországon 
300 — 350 közigazgatási járás biztosan van; 
tehát kérjen minden járásköri elnök az Athe-
naeum r.-társ. kiadóhivatalától (Budapest VII., 
Kerepesi-út, 54. szám) utólagos elszámolásra 
annyi naptárt, a hány tagja van a járáskörnek 
s a gyűlésen az elnöknek a naptárt nagyjában 
ismertető és ajánló beszédjére a tagok meg-
veszik. — Ezt tapasztalatból tudom. A mi járá-
sunkban eddig alig volt 3—4 tanítónak saját 
naptára, mert előbb még írni kellett utána s 
ha már rávette magát valamelyik tanító a 
megrendelésre, akkor a 80 filléres naptár 1 K. 
15 fillérjébe került, tehát 35 fillérrel drá-
gábban fizette meg, mint a mennyiért a buda-
pesti vagy más városbeli kollegája. — Én a 
folyó évi köri gyűlésünk előtt rendeltem a kiadó 
részvénytársaságtól utólagos elszámolásra 30 
(drb) példány naptárt, a gyűlési meghívókon 
jeleztem, hogy a Magyar Tanítók Naptára a 
gyűlésen kapható lesz s kartársaim alig várták 
a gyűlés végén a naptár-csomag fölbontását, 
azonnal szétszedték az összes példányokat; 
találkozott olyan is, ki községében lakó lel-
késznek s jegyzőnek is vett 1 példányt. Tisztelt 
elnöktársaim! láthatják eljárásomból, hogy 
ilyenformán könnyen tudnánk 1000 koronát a 
mi fiaink alapja javára összehozni; hisz ezzel 
sem önmagunkat, sem pedig kartársainkat 
nem fogjuk megadóztatni. Tanítók! Kartársak! 
a mi naptárunk ott legyen az újév beköszön-
tőjén mindegyikünk asztalán! Kiváló tiszte-

lettel Porosztón, 1901. évi november hó 3.-án 
a Nagyságos Szerkesztő Urnák alázatos szol-
gája: Grigássy Károly, járásköri elnök. 

— „A baromfitenyésztésre vonatkozó 
ált. tudnivalók" cz. munkáját Hreblay Emil, 
állattenyésztési fölügyelő eddig 1000 tanítónak 
küldötte meg ingyen, de most arról értesíti la punk 
útján az érdeklődőket, hogy mivel a szétosz-
tásra rendelkezésére álló példányok elfogytak 
e munkából többet széjjel nem küldhet, de 
tekintettel a roppant nagy érdeklődésre, mely 
a baromfitenyésztési kérdések iránt mutatkozik, 
hajlandó a szegényebb sorsú tanítóknak és 
lelkészeknek legújabb munkáit a pulykatenyész-
tést, a lud- és kacsatenyésztést és végre a 
baromfihizlalás és értékesítés czímü munkáit, 
melyeknek ára darabonkint 2 korona, kedvez-
ményes árban mind a három munkát egyszerre 
vagy külön-külön feleáron azaz darabonkint 
1 korona beküldése ellenében megküldeni. 
Tekintve azt, hogy a munkákat csomagolva és 
bérmentve küldi, ez a kedvezmény igen nagy — 
a szerzőnek anyagi áldozattal jár, melyet azon-
ban az ügy érdekében szívesen visel s ezen 
munkái mindegyikéből 300—300 példányt 
bocsájt a t. tanító és lelkész urak rendelkezé-
sére. Ha a kitűzött 300—300 példány elfogy, 
azt lapunk útján tudatni fogja, hogy az elkésett 
kérelmeket ne kelljen visszautasítania. 

— Rövid liirek. Az országgyűlés közök1atás-
ügyi bizottságába, a lapunk mult számában 
fölsoroltakon kívül, még a köv. képviselőket 
választották be: Bedőházy János, Bátlcay 
László, Gsernoch János, Okolicsányi László. 
Veres József. — „Örök vágyak" czím alatt 
Simon Lajos székesfővárosi tanító, a kitől 
már mi is közöltünk néhány csinos verset, 
kiadja költeményeit. A könyv csinos kiadásban, 
november 15.-ike után jelenik meg. Ára fűzve 
2 korona, díszkötésben 4 korona. Megrendel-
hető a pénz előleges beküldése vagy utánvétel 
útján. Élőfizetési pénzek a szerző czímére: I., 
Tábor-utcza 8. szám I. em. küldendők. — A 
Ferencz József Tanítók Háza javára a „ somogy-
megyei általános tanítóegylet" marczalii járás-
köre Marczaliban, f. hó 23.-án a „Korona-ven-
déglő" termeiben hangversenynyel egybekötött 
zártkörű tánczestélyt rendez. — Az egri hősök 
szobrára indított meg gyűjtést, „az egri diadal 
349. évfordulóján," az ottani Dobó-szobor-
bizottság vezetősége. Az adományokat Eger-
ben elfogadja dr. Iiibay György gyógyszerész, 
mint a szobor-bizottság pénztárosa. Az ország 
különböző részeiből azonban ily czím alatt is 
lehet küldeni: „Polgármesteri hivatalnak Eger-
ben." A fővárosi napilapok szintén elfogadják 
az adományokat. Minden adományt nyilvá-
nosan nyugtáznak. Az adakozók nevét a szobor 
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leleplezése ünnepén megjelenő emlékkönyvben 
fogják átadni az utókornak. — Uj pedagógiai 
folyóirat indult meg, melynek czélja: külf öldi 
olvasókkal hazánk kultúrviszonvait megismer-
tetni. Német és franczia nyelven jelenik meg 
és czíme: „Ungarische Píidagogische Revue" 
(„Revue Pédagogique Hongroise"). Szerkesztői 
Kemény Ferencz és Szőllősi Jenő; két-havon-
ként egy-egy füzet jelenik meg s ára egy 
évre 6 korona. (A franczia részben tömérdek 
sok a sajtóhiba.) — A Tanítók /láza 
gyufáját jól értékesítette Sándor Pál bereg-
szászi tanító, a beregvármegyei tiszaháti 
járáskör Csarodán tartott őszi gyűlésén. „A 
közebéd után — írja nekünk — szivar s 
czigarettára való gyújtást megelőzőleg bemu-
tat tam a még nálunk a kereskedésekben nem 
kapható „Tanítók Háza gyufáját." Volt öröm! — 
mindenki a „Tanítók Háza gyufájával" akart 
rágyújtani, a mi azonban csak úgy sikerült, ha 
az általam megszabott 1 szál gyufa á rá t : 20 
fillért, az Eötvös-alapra leteszi. így begyült 
4 korona." — Gyűlések. A „vasvármegyei ált. 
tanítóegyesület11 vasvári köre őszi gyűlését 
november 26.-án reggeli 8—10 óráig tartja 
Szent-Tamáson. A „szebenmegyeí róm. kath. 
tanítóegylet1' ez idei közgyűlését, f. hó 18.-án 
tartja Fogarason. A jász-nagykun-szolnokmegyei 
tanítótestület folyó hó 15. és 16.-án Szol-
nokon, a vármegyeház dísztermében köz-
gyűlést tart. — A „Tanítók Háza gyufája" 
Bonyhádon Ermel Adolf és Weber György 
kereskedőnél kapható, Felső-Tiszovnyákon pedig 
Lengyel Gábor kereskedő árusítja azt. 

Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára-. Horváth Dezső, Vásárút (ezen sorok 
kíséretében: „ mint járási faiskola-fölügyelő ma 
vettem föl ez évi napidíjaimat, melyekből 10 K.-t 
oly kéréssel küldök, szíveskedjék 5 koronát a 
Tanítók Házának. 5 koronát pedig az Eötvös-
alapnak juttatni; kötelezem magamat, hogy 
ezen csekély összeget, míg faiskola-fölügyelő 
leszek, évenkint ez idő tájban megküldöm; 
több tanító van, a ki hasonló jövedelmet élvez, 
hátha akad, a ki utánoz engem?") 5 K.; 
Rosenfeld Károly, Bács-Monostor (a ki ezeket 
í r ja : „itt küldök 3 koronát az Eötvös-alap f. 
évi tagságdíja fejében és 2 koronát a Tanítók 
Háza javára azon kérelemmel: szíveskedjék 
engem az egyesület tagjai sorába fölvenni; 
cselekszem pedig ezt a Néptanítók Lapjában 
utóbb megjelent és ugyancsak e nemes czélt 
szolgáló gyönyörű czikkek hatása alatt s kívánom, 
hogy minden tanítóra oly hatást gyakoroljanak 
e szép czikkek, mint reám, akkor hiszem és 
remélem, hogy széles e hazában nem lesz 
tanító, ki filléreivel nem járulna hozzá ezen 
nemes czél eléréséhez") 2 K. ; gyűjtés a sopron-

megyei tanítóegyesület közgyűlésén (1. „Egyes, 
élet" cz. rovatunkat), beküldte Bíró Samu: 20 K.; 
Mucsy József (czikkéért járó tiszteletdíjából) 
3 K.; Szentkereszty Tivadar Csorvás-Gerendás 
(tiszteletdíjából) 1 K. — 2. Eötvös-alapra: Szabó 
Adolf (tagsági díj) 3 K.; Perr Gyula, Csóka 
(tagsági díj) 6 K.; Horváth Dezső, Vásárút 5 K.; 
Rosenfeld Károly, B.-Martonos 3 K.; Kováts 
Ferencz, Magasfok 50 fillér; Székely Géza 
(tiszteletdíjából tagsági díj fejében) 4 korona. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros urnák (VII., 
Wesselényi-utcza 52. sz.) 

— Halálozás. Benécs Gusztáv, a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumba szolgálattételre 
berendelt tanfélügyelőségi tollnok, folyó hó 
4.-én váratlanul meghalt. Előtte való nap még 
a ministeriumban dolgozott: szívszélhűdés ölte 
meg; mult hétfőn reggel 6 órakor takarítónője 
ágyában halva találta. Benécs Gusztáv nagyon 
képzett tanító volt s mint olyan került Bereg-
megyéből a csongrádi kir. tanfelügyelőséghez, 
a hol főnöke, mint kiváló munkaerőt, sokra 
becsülte. Régi vágyát látta beteljesedni, midőn 
a ministeriumba berendelték, a hol szintén jó 
hasznát vették nagy munkabírásának. Benécs, 
a ki még csak 44-éves volt, irodalmilag is 
működött s lapunkban is sok talpraesett czikke 
jelent meg. Családot nem hagyott hátra. Folyó 
hó 8.-án temették el s temetésén megjelent a 
közoktatásügyi ministerium VI. d) osztálya, (a 
melyben a megboldogult dolgozott) dr. Kacs-
kovits Mihály osztálytanácsos vezetése alatt, 
testületileg s egyéb ügyosztályok tisztviselői 
is nagy számban. Benécs Gusztávban a magyar 
népoktatás ügye lelkes és képzett munkását 
vesztette el. — Bodnár Kálmán, Beregszász 
róm. kath. hitközségének 36 éven keresztül 
buzgó orgonista-tanítója, Beregszász város képv. 
testületének volt tagja, miután 7 esztendőt jól 
kiérdemelt nyugalomban töltött, folyó hó 2.-án, 
életének 63. esztendejében meghalt. Áldás 
emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekbén mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panjátt!" 

Tartalom : Vészharang. U. — A tanítói fizetések 
leszállítása. Dudás Gyula dr. — Tanítói szakvizs-
gálat és továbbképzés. I. Dezső Lipót. II. Lengyel 
Béla. — Az elemi rajztanításról. Stenhura Vendel. — 
A gazdasági ismétlő-leányiskolák kérdéséhez. Keresztesi 
AmbruB. — Szünóra : Emlékezés Erzsébet király-
néra. (Vers.) Minké Béla. — Szomorú való. Kelemen 
Gizella. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. —- Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 
kMott legújabb ' 

4 ELEMI N É P I S K O L A I É R T E S Í T Ő - K Ö N Y V E C S K E w 
alulírt igazgatóságnál kapható s nettó ára 9 fillér, 

A megrendeléskor ezen összeg beküldését kérjük. 

Budapest, 1901 november hó. 

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

I . ker. Vár, Iskola-tér 3. szám. (^bs . 

# # # # # W&0 # # # # 

PÁLYÁZATOK. 
Kövágóörs i (Zalamegye) ág. hitv. ev. gyülekezet 

másodtanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: fő-
tanítónál teljes ellátás, különszoba, fűtés, tisztogatás. 
400 korona készpénz. Okmányokkal kérvény alól-
irotthoz november 20-ig küldendő, ki felvilágosítást 
is ád. Czuppon Sándor, kövágóörsi esperes-lelkész. 

(2051—III—3) 
A tót-aradáczi á g O B t . hitv. evanu. egyházban 

egy kántortanítói állás (három közül javadalomra 
nézve a második) betöltésre vár. Tanítói javadalom : 
szabadlakás, házi és pótkerten kívül évi 740 korona; 
a lakás belső meszelésére átalányul évi 10 korona 
(kívül a lakást az egyház meszelteti); irószerszükség-
letekre évenkint 12 korona. Kántori javadalom évi 
120 korona; egyházi adókivetési munkánál minden 
év elején egy heti időtartamig a lelkész mellett 
való segédkezésért átalányul évi 12 korona ; végül 
stóla és oífertorium. Kötelességek: a III. és IV. 
osztályú mindennapi tankötelesek s az ismétlő leány-
gyermekek tanítása (az ismétlő fiukat külön másik 
tanító tanítja); a kántori teendők végzése, két 
kántortanító-társával váltakozva; az egyházi adó-
kivetési munkánál a fentebb említett segédkezés, 
együttesen egyik kántortanító-társával. A korpótlékot 
az egyháztanítói államsegélyből kapják. A tannyelv : 
tót Pályázati kérvények f. évi november hó 30-ik 
napjáig Kiss Kálmán ev. lelkészhez Tót-Aradáczra 
(Torontálvárm.) küldendők. 2088—II—2) 

43-ik számban fe l söszúcs i kántortanítói és tanítói 
állomásra hirdetett pályázatok november hó 20-ig 
meghosszabbíttatnak azzal, hogy tanítónők is pályáz-
hatnak. Folyamodványok választási határnapig 
beadandók. Tannyelv: tót. Felső-Szúcson, 1901 okt. 
31-kén. Aleithner József, plébános, iskolaszéki elnök. 

(2103 - 1 - 1 ) 

Pályázat megüresedett csári i r. kath. kántor-
tanítói állásra november hó 20-ig hirdettetik. Java-
dalmazása a Néptanítók Lapja folyó évi 41. számá-
ban van feltüntetve. Folyamodványok küldendők: 
Agnelli József plébánoshoz, Csári via: Sasvár, Nyitra-
vármegye. (2074—II—2) 

Segédet keresek, kántorságban némileg jártast. 
Vasas Dezső, kántortanító Borsod-Ivánka. 

(210!)—II—2) 
Gyürüfüi róm. kath. kántortanítói állásra, nov. 

végéig pályázat hirdettetik. Javadalma : kényelmes 
lakás, szükséges melléképületeken kívül 600 korona 
negyedévi részletekben, házikert, 2 hold belsőség, 
12 méter kemény hasábfa. Stóla 10 korona körül-
belül. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-iskolások 
tanítását, valamint a szokásos kántori teendőket 
szabályszerűen végezni. Csak okleveles pályázók kér-
vényeiket, november végéig Ibafára, Baranyamegye, 
az iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Tannyelv magyar-
német, az állás azonnal elfoglalandó, tíangai Nándor, 
iskolaszéki elnök. (2105—1—1) 

Szabadszállás községhez tartozó a r a n y e g y h á z i 
községi jellegű iskola tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Évi fizetés: 800 korona, kényelmes lakás az 
iskolaépületben, vallás tanításért 100 korona. Pályá-
zati kérvények oklevéllel fölszerelve folyó év nov. 
24-ig a községi iskolaszékhez nyújtandók be. Az 
állás folyó év deczember 1-én múlhatatlanul elfog-
lala.ndó. Kelt Szabadszállás, 1901 november 4-én. 
Tóth Gábor, iskolaszéki elnök. (2112—1—1) 

Tokajban (Zemplénmegyében) a róm. katholikns 
elemi tanítónői állás megüresedvén, erre a pályázat 
e folyó évi deczember 1-ső napjára tűzetik ki. Évi 
rendes fizetése 938 korona 50 fillér, és két szobából 
álló szép lakás. Bergler Gyula, prépost-plébános. 

(2121—III—1) 
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A viski anyaegyházhoz tartozó b u s t y a h á z a -
handal i róm. kath. elemi tanítói állomásra folyó 
évi november 30-ig pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás: évi töi-zsfizetés a m. kir. erdőhivataltól: 600 
korona ; szántó föld-váltság az erdőkincstártól: 40 ko-
rona ; az ismétlő-iskolások oktatásáért a polgári 
községtől 120 korona; 36 ürköbméter tűzifa beszál-
lítva saját használatra öt évi átlagos érték szerint 
172 kor. 80 fill. (18 mt3 az iskolafűtésre); beiratási 
díj öt évi átlag szerint 188 kor. ; vagyis összesen 
1120 kor. 80 fill. 3 szoba, konyha, pinczéből álló 
lakás melléképületekkel, 1 hold 144 [J-öl területű 
kert. Kötelesség: a hatosztályú vegyes és az ismétlő-
iskolásokat tanítani s őket vasárnapokon és ünnepeken 
templomba vezetni. A nagyméltóságú földmívelés-
ügyi m. kir. minister urnák 3366/1900 1/1. ~b) számú 
rendelete szerint azon folyamodók, kik még alkal-
mazva nem voltak, csak a próbaév letelte után, ha 
hivatásuknak minden tekintetben megfelelnek —• 
fognak véglegesíttetni. A kellően fölszerelt s bélyeg-
zett kérvények a nagyméltóságú földmívelésügyi 
m. kir. ministeriumhoz czímezve, a pályázati határidőn 
belül Ulfert Alfonz ker. espereshez Husztra, Mára-
marosmegye küldendők. (2114—1—1) 

Reform, orgonista s.-kántor kerestetik Mezőtúrra. 
Javadalom : étkezés, évi 400 korona. Okmányok 
Nánai Szűts Ferenczhez küldendők. Az illető mellék-
jövedelemre számíthat. (2118—III-1) 

A mezőgazdasági ipar-részvénytárs. kaposvári bér-
letének ga lambos t gazdasági kerületében (Somogy-
megye) betöltendő egy róm. kath. tanítói állás, mely 
a következő javadalmazással van egybekötve: Éven-
kint 400 korona készpénzfizetés, 5 hektoliter buza, 
10 hektoliter rozs. 6 öl tűzifa, 1200 négyszögöl tengeri-
föld, egy darab tehéntartás és származékainak egy-
éves korig való tarthatása, 2 darab öreg serti's legel-
tetés és származékainak egyéves korig való tarthatása, 
szabadlakás és konyhakert. A tűzifával a tanterem 
is fütendő lesz; a kinevezett tanító a gazdaságban 
is köteles leend segédkezni, mely segédkezésért éven-
kint 200 korona külön jutalomban fog részesülni, 
íenti fizetésen felül. A kinevezett tanító tartozik 
állását azonnal elfoglalni s megjegyeztetik, hogy 
állását a tanítási idő alatt el nem hagyhatja. 
Okleveles tanítók folyamodványaikat, bizonyítvány-
másolataikkal, a mezőgazdasági ipar-részvénytársaság 
béruradalmi Igazgatósághoz Kaposvárra küldjék be. 

(2119—11—1) 
D é v a v á n y á n (.Iász.-N.-K.-Szolnokmegye, vasúti 

állomás) róm. kath. okleveles segédtanító kerestetik 
a II. vegyes osztály vezetésére, kinek fizetése előre 
fizetve, havi 30 korona, a kántortanítónál élelmezés, 
külön szoba téli fűtéssel és a legszükségesebb bútor-
zattal. Kötelessége vasár- és ünnepnapokon tanít-
ványait a templomba kisérni, ott rájuk felügyelni 
és a kántortanítót akadályoztatása esetén a kántori 
teendőkben kisegíteni. Kérvények f. évi nov. 23-ig 
iskolaszéki, egyházi elnökhöz nyújtandók b e ; szük-
ségből okleveles nőtanítók is pályázhatnak. 

(2122-11-1) 
N a g y - B é l i e a (Nyitramegye) róm. kath. tanító 

kerestetik, kiorgonálásbanjártas. Fizetése: havonkint 
40, azaz negyven korona teljes ellátással ágyi-neműn 
kívül. Tanítási nyelv : tót-magyar. Folyamodványok 
Matuss Illés kántortanítóhoz azonnal küldendők. 
Pósta helyben. (2123—1-1) 

Somogy-N.-Bajomba oszt.-tanító kerestetik. Fize-
tése : 800 K polgári évre. Lakása: 1 bútorozott 
szoba fűtéssel, tisztogatással. Kötelmei: az isk.-sz. 
által kijelölt osztály vezetése, az ismétlők egy részé-
nek oktatása Kérvények tek. Pataky Yinoze iskola-
széki főgondnok úrhoz küldendők f. hó 24-ig. Bővebb 
fölvilágosítást alulirott adhat. Hochrein Lajos,főtanító. 

(2133-1—1) 

H e r e s z n y é r e (Somogymegye, pósta Vizvár) róm. 
kath. okleveles, nőtlen osztálytanító kerestetik. Fize-
tése : 800 korona, egy bútorozott szoba fűtéssel. 
Kötelme : egy osztályt s az ismétlőket tanítani. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Ritter Benedek, főtanító. 

( 2 1 2 4 - 1 - 1 ) 
Lőcse külvárosi: l őcse fe l sőmajor i községi tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona, 
törvényes korpótlék 100 korona; a tanító használatára 
34 ürméter, a tanterem fűttetésére 20 ürméter tűzifa 
házhoz szállítva. Lakás nagy kerttel természetben. 
Tannyelv: magyar, de a tót nyelv ismerete is kiván-
tatik. Fölszerelt folyamodványok az iskolaszék elnök-
ségéhez, Toriszkára (Szepesm.) folyó évi november 
hó 20-ig, bezárólag, beküldendők. — Az állásra 
tanítónők is pályázhatnak. — Kelt Lőcsén, 1901 
november hő 3-án tartot t üléséből. Halmi László, 
iskolaszéki elnök. (2125—1—1) 

C s e s z t v e i (Nógrádm., Balassa-Gyarmat) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk. Jövedelem: 
800 korona államsegélylyel, de a 9 hold fold jó 
megmívelésével több lehet. Határidő nov. 24. Iskola-
szék. ( 2 1 2 7 - 1 - 1 ) 

B i s z t r i c s é n y b e n (Bars) róm. kath. tót-magyar 
kántortanítói állomásra folyó évi november 2l-re 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 10 kat. hold föld 
haszonélvezetében, gabonában, tűzifában és kész-
pénzben a díjlevél szerint 1038 korona 68 fillér. 
Lakása két kényelmes szoba, konyha, 2 kamra, 
istálló. Ismétlő-iskola vezetése kötelező. Kellőleg föl-
szerelt kérvények a róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
az iskolaszék elnökénél a pályázat határnapjáig el-
fogadtatnak. Iskolaszék. (2128—1—1) 

Jakabfy fivérek c serepest gazdaságába nőtlen 
tanító kerestetik. Fizetés: teljes ellátással meg-
egyezés szerint. Ajánlatok pta Ecsegre, Jász-Kun-
megye küldendők. Számtartóság. (2130—1—1) 

A tardos i róm. kath. iskolánál folyó hó 30-ig 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazása : 800 korona fizetés, 40 korona lakbér és 10 
korona kert-illetmény. Folyamodványokat Duschek 
János, esperes-tanfelügyelő úrhoz, Tardosra (Komá-
romm.) küldendők. Pályázhatnak képzett óvónők is. 

(2132—1—1) 
O-Iaiszkai .Zemplénm.) róm. kath. népiskolához 

tanítót avagy tanítónőt keresek. Fizetése: 800 korona, 
bútorozott szoba, fűtés. Választási határnap nov. 20. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Gecsei Lajos, plébános. 

(2135—1 — 1) 
Református ez évben képesítőző tanítójelölt, ki 

kántortanítosént egy évig elismeréssel működött ily, 
esetleg segédtanítói, nevelői állást keres. Szives 
megkeresések László, Bélának, Zilahra kéretnek 20 
nap alatt. " (2134—1—1) 

A chrenócz l (Nyitramegye) róm. kath. tót-
magyar tannyelvű kántortanítói állomás megüre-
sedett. Jövedelme: készpénzben s természetben 1082 
koronára van számítva, de feljön sokkal többre. 
Az iskolaszékre czímzett kérvények november 20-ig 
Pszotka Ferencz plébánoshoz (Chrenócz, u. p. Privigye) 
intézendők. (2138—1—1) 

Pályázat. K a s s a szab. kir. város községi elemi 
iskoláinál egy 1400 (tíz év után 1600, ismét, tíz év 
után 1800) korona fizetéssel, 480 korona iakásbér-
ilietménynyel s 100—100 korona ötödéves korpót-
lékkal javadalmazott tanítói állás van üresedésben. 
A kik ezen állást elnyerni óha j t ják : előtanulmá-
nyaikról szóló bizonyítványaikat, képesítő okieve-
löket, működésüket és egészségi állapotukat igazoló 
bizonyítványukat kellőképen bélyegezett kérvé-
nyükhöz csatolva nov. né 30-ig Sudy K. János 
igazgató czímére küldjék be. Az állomás 1902 
január 1-én foglalandó el. Kassa, 1901 november 9.. 
Éder Ödön, iskolaszéki elnök. (2144—I—1) 
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Az első magyar papir-ipar részvénytársaság nagy-
szlabosi felekezetnélküli népiskolájánál a tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
1200 korona évi fizetés, természetbeni lakás, fűté* 
ÓB világítás. Csak róm. kath. vallású okleveles taní-
tók pályázhatnak kiktől megkívántatik, hogy németül 
is tökéletesen tudjanak, miután az iskola tannyelve 
a magyar és német. A megválasztott tanító egy 
évi sikeres működrs után véglegesíttetik, s az állás 
legkésőbb f. év deczember 1-én elfoglalandó. Kér-
vények f. év november hó 20-ig nyújtandók be, 
bizonyítványokkal felszerelve, a nagyszlabosi papír-
gyár igazgatóságához, Nagy-Szlabosra (Gömörmegye). 

(2129—I—1) 
A nagy-szlatinai ág. evang. anyaegyházban a 

kántortanítói állomás megüresedett. Javadalom 
államsegélylyel 800 korona, lakás, kert. Pályázhat-
nak oki. ev. tanítók vagy tanítónők. Tannyelv : tót-
magyar. Pályázat határideje november 22. Kérvények 
Margócsy Aladár ev. lelkésznek küldendők, Nagy-
Szlatina (Trencsénmegye). (2147—1—1) 

Pályázat - megújítás. Liptómegyébe Dovallóra 
evang. kántortanító kerestetik. Javadalmazása: hat-
száz korona készpénzben; tandíj három korona; 
három korona temetési stóla; két offertorium ; 
szekér széna. Az állomást elfoglalni óhaitók f. évi 
deczember 15-éig küldjék be. (2139-1—1) 

Erdö-Tarcsa (Nógrádmegye) róm. kath. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem: lakás 
(2 szoba, konyha, kamra, istálló, kert), 5 kat. hold 
250 Q-öl szántóföld, 110 pár után fizetendő párbér 
(páronkint 1 véka rozs, 20 fillér), munkaváltság 85 
korona, minden tankötelestől 80 fillér, más vallá-
suaktól 1 korona 60 fillér, püspöki hivataltól 12 
korona 81 fillér, iskola-fűtésre a község pénztárából 
48 korona, államsegély 432 korona, korpótlék 100 
korona. Harangozás végzéseért minden külön ke-
nyéren levő pártól kap fél véka rozsot, harangozások 
után 1 vers 3 haranggal 32 fillér, 2 haranggal 20 
fillér — ha elfogadja. Kérvények az erdő-tarcsai 
róm. kath. iskolaszékre czímezve, a nógrád-kállói 
plébánia-hivatalhoz november 21-ig intézendők, mely 
napon délután a választás is megejtetik. Személyes 
megjelenés kéretik a kántorpróba végett. 

( 2 1 4 0 — 1 ) 
A diviosi szerb-magyar tannyelvű községi nép-

iskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 752 korona készpénzfizetés; 48 korona értékű 
tűzifa; tisztességes lakás. A magyar nyelven szer-
kesztett, bélyeggel ellátott és a vallás- és közok-
tatásügyi miniBteriumhoz czímzett folyamodványok 
1901. évi november hő 25 ig a krassó-szörényvár-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Ezen 
állással a gör. kel. kántorság teljesítése kötelező. 

(2141-1-1) 
A pervovai román és magyar tannyelvű községi 

népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 704 korona készpénzfizetés, 96 korona 
értékű tűzifa, tisztességes lakás konyhakerttel. A 
magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és 
a nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodványok 1901. évi november hó 
'25-ig a krassó-szörényvármegyei közigazgatási bizott-
sághoz küldendők. (2142—1—1) 

A gerboveczi román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai • 704 korona készpénzfizetés; 96 korona 
értékű tiíszfe • tisztességes lakás. A magyar nyelven 
szerKesztett, feéiyeggel ellátott és a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamodványok 
1901. évi sovemfcer h© 25-ig a krassó-szörényvár 
megyei Közigazgatási bizottsághoz küldendők. Ezen 
állással a gör. kel. kántorság teljesítése kötelező. 

(2143-1—1) 

Egyik pusztai iskolánk részére képesített fiatal 
néptanítót keresünk. Okmánymásolatokkal fölszerelt 
pályázati kérvények a bar.-szt-lörinczi uradalmi 
főbérnökség számtartóságához küldendők. 

(2136—III —1) 
A káinoki evang. népiskolai állomás azonnal be-

töltendő. Javadalmazás: 800 korona, melyből 542 
korona államsegély. Csinos új lakás. Tannyelv: tót. 
Tanítónők is pályázhatnak. Fábry János, lelkész, 
Nagy-Szalatna (Zólyomm.). (2145—II—1) 

Tanítóságra jó — énekvezérségre jelesen képesített 
kántortanító állást keres. „Gidófalvl'' Háromszék 
Gidófalva. (2150-1—1) 

A vásnoki (Baranyam.) róm. kath. tanítói állo-
másra november 24-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delmek — tisztességes lakás, melléképületek és házi-
kerten kívül — szántóföldek és rét hozama 210 
kor. Párbér termények- és készpénzben: 268 kor.; 
tűzifa értéke: 50 kor. Tandíj: 98 kor.; szolgálta-
tások egyenértéke 9 kor. 80 fill. Együtt: 635 kor. 
80 fill. Azonfölül stóladíjak (átlag 20 kor.); ezek 
fejében tartozik a tanító a helyi kántori teendőket 
végezni (ovgonálás nélkül); az állomásra tanítónők 
is pályázhatnak. Tannyelv: magyar. Kérvények 
alulírotthoz intézendők. Saásd, 1901 okt. 29. Gundy 
Miklós, esperes-plebános, iskolaszéki elnök. 

(2107-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Juhay Antal 
„A gyermek e l ső tanítója" és „ 4 második 
o s z t á l y t a n í t ó j a " czímű s e lapok folyó évi 
39., 40., 41. és 42. számaiban megjelent hirdetéseire 

figyelmezteti a t. tanító urakat 
(2022-IV—4) 

népdal-gyűjtemény 532 dallal 394 lapon kotta- és 
szöveggel kötve kapható 1 frton Népdal szerkesztő-

ségnél Nagybányán. 
(1968—V—5) 

E m b e r J á n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K. (Bérmentve 1 K 10 f.) 

Haladási napló. Látogatási napló. 
Az új ministeri utasítás 87. §-a szerint, több évre, 

bekötve, darabja külön-külön 3 K. 

Értesítő-Könyvecske 
Hymnus és Szózattal, darabja 10 f. Megjelentek 
és kaphatók Lévai Mór kiadóhivatalában Ungvárt. 
Az összegek előzetes beküldése mellett portómentes 

szállítás. (20tí9—IV—2) 

1900. évi párisi világkiállításon a r anyé remmel ki tüntetve. 

S T O W A 8 S E K J . 
csász. és kir. udvari L 'nguzervjáros 

Budapest, II., Lánozhld-irí^za 5. 
Nagy képes árjegyzék kívánatra Kigyen és bér-

* mentve meoküldeük, tinóm Iteysdü vonóval 
és lakirozott fatokkal 8 frttól felfebb. 

(1304—X—10) 
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(1(534—X— 10) 
Ingusz I. és Fia, 

könyvkereskedése, 

Czegléden 

Ung-hváry László 
300 holdas szőlőtelepe és gyümölcsfa-

iskolájának, valamint borüzletének részletes 
árjegyzéke megjelent s kívánatra ingyen 

bérmentve küldetik. 

^Viszonteladók kerestetnek 
(2117-11—1) 

P á l y á z a t . 
Csak nőtlen róm. kath. állami elemi tanító, ki 

gymnásiummal bíró városban működik és 

cserélni 
óhajt egy, bizonyos körülmény mellett 800 f:t fizetés, i 
200 f r t mellékes, 3 szobás jó lakás, nagy kerttel 
javadalmazott állással, az írjon Nóvák , állami taní-

tónak, S z e n t - G y ö r g y - Á b r á n y b a . 
(2111-1—1) 

Legjobb és legczélszerübb segédeszköz népiskolák-
ban szépírás oktatására a kiadásomban megjelent 
és Magyarország számos iskolájában legjobb ered-

ménynyel bevezetett 

elöírott szépírási füzet. 
E füzetek magyar, német és tót nyelven kaphatók 

12 számú tervszerű fokozatban. 
Mintafüzeteket kívánatra ingyen és bér-

mentve küldök. 
Horovitz Adolf, 

(2116-11—1) könyvkereskedő, 
NAGYSZOMBATBAN. 

A gazdasági és általános ismétlő-iskolai oktatáshoz 
egyedül kitűnő mű a 

K i i n - F ü l ö p - C s a t h - f é l e 
o l v a s ó k ö n y v , 

„melyet népies nyelvezete, élénk, vonzó előadása, : 
czéliízerű beosztása, hazafias szelleme egyaránt aján- | 
lanak." Az 1 koronás könyvet tanítok 84 fillérért ; 
kapják. („Tanítók ÍIázá"-ra jövedelmező Írószerekről j 

árjegyzékemet bárkinek ingyen megküldöm.) 
Rendelések hozzám intézendők. 

Cserélni 
kiván megyeszékhelyén működő állami tanítónő. 
Megkereséseket kér c sere czímén poste restante 

N a g y - K á z m é r (Zemplénmegye). 
( 2 1 H 2 - I - 1 ) 

„Népies búcsúztatók" 
(300 oldal) hantrjegymellékltíttel, ára 3 korona. 
Megrendelhető P in tér Miklós kántortanítónál 

Makón. , (2 62 II—1) 

M a g y a r s á g a 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi ós anyagi 

érdekeiknek lelkes szÓRzóllója a M a g y a r s á g . Felelős 
szerkesztője: Benedek Blek. Főszerkesztője: dr. 
Györf fy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jancsó Benedek, 
éaá l Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedő 
Albe't, (Jsulak Lajos, Tarcsaf'alvy Albert stb; stb. 

A M a g y a r s á g a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 30 fillér. Buda-
pesten: egész évre 12 korona. 

A M a g y a r s á g megjelenik mindennap délután 
8—12 oldalon. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó ü i v a l a l : B u d a -
pest , Szent k ir i í ly i -uteza 38/I>. 

(2064—IX—3) 

Az amerikai cottage-orgonák 
küniggriitzi gyárának raktára : 

P A J f i K I t E Z S O é s T Á R S A 
-m B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A. gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elóvurazsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ára ISO k»i-oiilU<>l fttljeltb. N borondN i'^N/IHcktM'ii ím. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

6 évi jótállás. (247—52—32) 

V a d a y . J ó z s e f , 
gazdasági ismétlő-iskolások könyve (3583/1898. szám 
alatt az általános ismétlő-iskolák és 3949/1899. 
szám alatt az újonan szervezett gazdasági 
i smét lő - i sko lák részére ministerileg engedélyezett) 
müvét az aláirott könyvkereskedés kiadásába át-
vette és ezután csak nála lesz kapható. 

Ezen általánosan elismert kitűnő könyvet, melyet 
Pest-, Bihar-, Borsod-, Komárom-, Maros-Torda-, 
Xyitra-, Szatmár-, Temes-, Torontál-, Veszprém-, 
Zólyom-, stb. vármegyék kir. tanfelügyelői a leg-
melegebben ajánlottak, a gazdasági ismétlő-iskolák 
t. tanítóinak szives pártfogásába ajánlva, kéljük 

nagybecsű megrendeléseit. 
Az 1-koronás könyvet a t. tanító urak 80 

fillérért kapják. 
M u t a t v á n y p é l d á n y t i n g y e n é s b é r m e n t v e sz ívesen 

k ü l d ü n k . 

(1895.—V1I-6) 
l ' o l a l s o l í - l é l e 

könyvkereskedés 
T E M E S V Á R , 

Budapesten, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó 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, II . KEH., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

JKéssiratoliat nem aclviiilt vissza.. 

Foglalkozzunk a néppel! 
i. 

A népélet különböző sajátságait, a 
néplélek és néperkölcs mindennemű 
nyilvánulását megfigyelni, tanulmány 
tárgyává tenni, nemcsak tanulságos, de 
kel lemes foglalkozás is. Bizonyára senki-
nek sincs több alkalma, hogy e nemes 
szórakozásnak hódoljon, mint a nép-
tanítónak, ki magasztos hivatásánál 
fogva a nép között él s a vele való 
foglalkozásra sok tekintetben rá is van 
utalva. Kevese t érne azonban, ha a 
tanító csupán a megfigyelésre s az ez 
által nyújtott szórakozásra szorítkoznék. 
A megfigyelést követnie kell annak a 
komoly, nehéz és kényes munkának, 
mely a népéletben tapasztalt ferde-
ségeket. veszedelmes szokásokat, hiedel-
meket, babonákat, valamint erkölcsi és 
anyagi romlásra vezető egyéb hibákat 
van hivatva megszüntetni, vagy legalább 
is korlátozni. 

Hogy ezen a téren mily óriási föl-
adat vár a néptanítókra, csak az tudja 
igazán, a ki ismeri hazánknak törté-
nelmi és geográfiái okokból hátramaradt 
részein a népművelődési viszonyokat. 
Föleml í thetem a Székelyföldet, mint a 
hol a nép nagy mértékben züllésnek 
indult erkölcse, könnyelműségre való 
hajlandósága, helyenkint szellemi el-
maradottsága egy egész országrész 

betegségének képezi egyik fő okát. I ly 
he lyeken épp oly fontosnak tűnik föl 
nekem a hivatását komolyan fölfogni 
tudó tanítónak iskoláukívüli működése, 
mint tulaj donképeni hivatalos köte-
lességének teljesítése. Éppen azért most, 
mikor a kaszát-kapát már nyugalomba 
helyezi a földmívelő ember, közelednek 
a hosszú téli esték, jónak látom újra 
m e g újra i sméte ln i : foglalkozzunk a 
néppel! 

A tapasztalat mutatja, hogy vesze-
delem rejlik abban, ha a nép vezetésére, 
erkölcsi és szellemi életének irányítá-
sára képességgel és hivatottsággal bírók 
félreállanak s közönyösen nézik, vagy 
sokszor észre s e m veszik a népámítók 
aknamunkáját, a tisztesség, a becsület-
érzés, a vallásosság haldoklását. Lépjünk 
ki a küzdőtérre, míg nem k é s ő ! Ha 
csak lehetséges, nyerjük m e g munka-
társakul a lelkészeket, sőt a helybeli 
más, arra való egyéneket is. De a hol 
ez nem sikerül, o t t az ügyes tanító 
egyedül is munkához foghat. N e nyu-
godjunk addig, míg községünkben meg 
nem vetettük egy bármily szerény nép-
könyvtár alapját; ha ez meg van, mind-
járt hozzákapcsolhatjuk az olvasó-egye-
sületet. Az olvasó-egyesületeknek, gazda-
köröknek lelke a tanító l egyen; ural-
kodjék o t t aző nemes fölfogása, józansága, 
tudása, hogy tiszteletre és becsülósre 
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gerjeszszen mindenkit. Időt és fárad-
ságot nem kiméivé törekedjék arra, 
hogy minden egyes ember gondolkozás-
módjára, erkölcsi fölfogására nemesí tő leg 
hasson. Közönyösségből ne hunyjon 
szemet a nép hibái fölött , különösen 
pedig ne igyekezzék azokat népszerüség-
hajhászásból takargatni, hanem rójja 
meg erélyesen, nyiltan, bátran mindenütt 
és minden alkalommal. 

Azok. a kiknek elevenére tapintottunk, 
eleinte nyugtalankodni, békétlenkedni 
fognak ugyan, de — tapasztalat szerint — 
előbb-utóbb fölismerik vé l t bántalmazó-
jukban igazi jóakarójukat. 

A tanítónők is missziót teljesítenek, 
ha falujokban leányegyesületeket , dal-
köröket szerveznek, melyekben sok szép, 
hasznos és nemes dolognak magvát 
hinthetik el. 

Egyes vidékeken — igen helyesen — 
vallásos esték tartásával igyekeznek a 
népet a romlás útjáról elterelni. Ily 
he lyeken siessen a tanító a lelkész 
támogatására s legjobb tudásával szol-
gálja a szent ügyet. Az ily vallásos 
esték oly helyeken, hol a lelkészek és 
tanítók egymással kezet fogva töre-
kedtek a czél felé, igen szép sikerekkel 
jártak. 

Fö l tehát az okos, tervszerű mun-
kára! Hazánk további virágzása, előre-
haladása követel i tőlünk ezt az áldo-
zatot, melyet a nemzet Géniusza hom-
lokunkra ej te t t csókjával jutalmaz. 
Kell-e ennél drágább, szentebb jutalom?! 

(Kilycn.) Burián Albert. 

II. 
Minden évben eszébe juttatom kedves kar-

társaimnak, hogy mi bizony a nép tanítói 
vagyunk. Tehát iskola után tanítsuk a népet 
is. Most eleve hívom föl e körülményre, eddig 
inkább beszámoltam eljárásommal. 

Benne vagyunk abban a hónapban, mely 
köddel, esővel köszön be, mikorra már teljesen 
elvégezte a gazda külső munkáját és elbocsátván 
napszámosait, haza költözik, hogy kipihenje ő 
is a nyár fáradalmait, hogy újult erővel köszönt-
hesse majdan a tavaszt. 

Bevonul a letarolt mezőről, hol már a madár 

sem dalol, a nyáj kolompja is búsan szól s a 
munkás-nép közül csak a favágók járogatnak 
ki a faluból. 

Otthon gondozgatja jószágát, szívogatja 
pipáját s ha ezzel sem tudja elölni egész napja 
után a hosszú esték unalmát, hát bizony el-
látogat a korcsmába kártyázni, inni, politizálni. 

Szívja füstben és pálinkában magába a mér-
get és nem egyszer az illuminált demagógok 
beszédéből megfertőzteti szivét, feldúlja elé-
gedett lelkét. 

Es mennyivel inkább van ráutalva eme 
korcsmai szórakozásra a napszámos nép, mely 
otthon úgyszólván semmi vagyonnal, marha-
állománynyal nem bírván, a semmitevéstől 
menekül oda. 

Minden t. kartársam igen jól tudja, hogy 
mint mennek onnan haza híveink. Feldúlt 
lélekkel, elégedetlenséggel telve és otthagyva 
néhány garasukat is, melyre a családnak nagy 
szüksége volna otthon. 

Ez a lelkiállapot aztán áthat otthon is 
minden családtagot és ezt a benyomást nyerik 
nevelés gyanánt a jövőre a gyermekek. Van-e 
ez egyszerűségben boldogság ? Nem a század 
rosszrahajló szelleme, az önüldözés ereje dúlja- e 
föl a fészkek nyugalmát és szüli a szenvedést ? 

Oh igen. Mindnyájan tudjuk: „mindenki a 
maga szerencséjének kovácsa" és tudjuk, hogy 
valóban csak az boldog, a ki el tudja foglalni 
magát akkor is, midőn a kisértések. az ag-
godalom, a boszú, a méltatlan érzés fellobban a 
kebelben, mert akkor csirájában szárad el a baj. 

Ez a tudat hív minket munkára föl. Az a 
nemes tudat, hogy a szegényt, a lelki-világ 
gyönyöreit nem ismerőket ne hagyjuk el-
tévelyedni, de inkább ismertessük meg velük 
ezeket, hogy szórakozzanak, hogy tanuljanak, 
hogy javuljanak és nemesedjenek. 

A költők és írók nemcsak a müveit közön-
ségért születtek, de a népért is, melynek nem 
egyszer éppen elsővérü sarjai. Senki sem képes 
bebizonyítani, hogy a népnek nincs joga az 
ördöngös, babonás mesevilágon túlmenni a 
szellemi élvezetben, ellenkezőleg: mi tudjuk 
legjobban, hogy ha közibük viszszük a szellemi 
világ gyöngyeit, t. i. a költői müveket, hol 
rettenetes szenvedések, emberi erőt felülmúló 
akarat, kitartás van megtestesítve, hol példáját 
látják az ész nagy vívmányainak, hol világ-
hírű emberré lesz egy-egy pásztor-fiú, hol az 
áldozatkészség áldásai láthatók intézmények 
létrejöttében, föntartásában, hol az önfeláldozás 
a hazáért, testvérért, jóbarátért, szintén be-
mutathatok, — lélekemelők lesznek a bírótól 
a kondásig, egytől-egyig. Magunknak örömet, 
nevet szerzünk és a nép ekkor érti meg: mi az a 
tanító, ekkor érti meg, miért kell az iskola, 
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az intézmény, étkor érti meg, mi a különbség 
ember és ember között és ekkor érzi át, 
hogy nem okvetlenül szükséges gyűlölnie a 
nadrágos embert. 

Valóban sok czélt lehet elérni ezzel és ez 
épp oly czélja a tanítónak, mint kötelessége 
az, hogy a maga javát növelje, biztosítsa az 
által, hogy tanul, hogy apró köveket hord oda 
is, hol gyermekei nevelését remélheti. En a 
tanítóság jövőjét két tényben látom: az ön-
müvelésben s a kötelesség teljesítésén kívül a 
nép boldogítására tett tényeiben. 

Midőn ez az óra üt, midőn a történelem 
lapjai általánosan fogják hirdetni a tanítóság 
ez erényeit, akkor a tisztviselők rangja fölé 
emelkedünk. 

Nézzük csak: a társadalom tanító és tanító 
között óriási különbséget tesz. Egyiket kengyel-
futónak használja, másikat kortesnek, nagy 
részét mulatságai rendezésére, de talál olyanokra 
is, kiket 1000 koronás jutalomra méltat. 

Aztán annak a tanítónak történelme van, 
emlékoszlop örökíti meg múltját, a ki p. o. 
befásított egy falut, a ki szövetségeket léte-
sített, olvasó-egyesülettel tett tönkre korcs-
mákat, a ki dalárdákat alakított a népből. Igen, 
mert az konszolidálta azt a falut: nemes utat 
jelölt meg az ifjúságnak és keresetet, jövedel-
met biztosított a népnek. 

A legszerencsétlenebb tanító az és nem is 
méltó a pályára, a ki nem talál dolgot maga 
sem és így ott, a hol éveken át működött: 
nem hagy nyomokat maga után. 

Nemcsak falun lehet ám ezeket a dolgokat 
csinálni, de nagyvároson is. Itt még inkább, 
hiszen itt több a szegény, inkább is hajlik ez 
a rosszra és könnyebben megérti azt, mikép a 
szórakozásban öröm rejlik, arany annak az 
alapja. 

T. kartársaimat egyre hívom még föl. Minél 
kevesebbet mutassanak be saját műveikből. 

Az íróvilág, a tudós-osztály megemlékezett 
már mindenről. Nincs bűn, melyről szó ne volna 
az eddig írt kötetekben, nincs olyan, melyet a 
nemezis utói nem ért. 

Nincs oly találmány, melynek története ne 
volna megírva és nincs oly hazaszeretet, mely-
nek vértanúi, hősei, költői nem volnának. 
Tehát csak keresni kell és alkalmazni tudni, — 
valamint: nem szabad odavinni, a mi túlhaladja 
az értelmet, vagy olyat, a mi árthat. 

Végül: ha újságokat is igénybevesznek, a 
mérgeseket ne vigyék eübök, mert a méreg 
hamarább öli a szervezetet, mint kellene és 
boldogságot soha sem hoz senki fiára. 

A megelégedésben a munkásság, a jóindulat 
képei legyenek a vezércsillagok, melyeket be-
mutatunk, hogy teremtsenek egy egyetértő 

nemzetet, türelmes polgárokat és boldog 
örömet a részükre. 

Munkára föl tehát t. kartársak, de nem 
hivalkodásból, hanem azon nemes tudatból, 
hogy a békés indulatnak, melyet a keblekben 
kívánunk kicsiráztatni: boldogsága gyümölcse 
és ez a mi koszorúnk. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

III. 

Az alföldi kisbirtokos-, a paraszt-osztály tele 
van panaszszal. Munkája nem hozza meg a 
várt eredményt, mert a mellett, hogy földje 
kevesebb-kevesebbet terem, a termények ára 
mégis alacsony, közterhei meg eléggé súlyosak. 

Midőn e panasz igazságát elismerem, ebben 
az előidéző ok tulajdon kútfejét magában a 
panaszkodóban is keresem és meg is lelem. 
A mai gazdálkodási rendszer mellett, mikor a 
téres legelők gulya-méneseiről csak régi hírt 
hallunk — soká — vagy talán soha sem tér 
vissza a megelégedés a gazda portájára. Nem 
pedig azért, mert az általános haladás mellett 
éppen a kisbirtokos gazda-osztály az, mely a 
kortól nagyon elmaradt. Elmaradt, mert kevés 
fogékonysága van a kor szellemének megfelelő 
haladás iránt. Maradi irány jellemzi. Bizal-
matlan minden újítás iránt. Visszariad még 
attól is, a mi hasznára válnék. 

Ez a kor szellemével való haladás iránti 
ellenszenv, ez a bizodalmatlanság veleszületett 
tulajdonsága a földmívelő-osztálynak. Vele-
született s a családi körben belenevelődött. 
Ki kell tehát nevelni az újítások iránti ellen-
szenvéből. A bizalmatlanságot meg kell törni, a 
hasznos — anyagi erősbödésüket előmozdító — 
újítások iránt fogékonynyá kell őket tenni. 

A nép elmaradottságának oka régi keletű. 
A baj ismeretes is volt, de a nép szellemi és 
anyagi helyzetének javítására két oly férfiúnak 
kellett a népnevelés és földmívelés élére kerülnie, 
mint IFíctssí'cs és Darányi. A kultuszminister 
úr szándékával párhuzamosan halad a föld-
mívelésügyi minister úr szakavatott és ügy-
szeretetteljes munkássága a szakszerűen kép-
zett gazda-osztály nevelésére. E két áldásosán 
munkálkodó minister óhaja azonos. Rendel-
kezéseik szelleméből az tűnik ki, hogy az 
okszerűbb gazdaság vitelére való áttérés mind-
ad lig nem egyéb jámbor óhajnál, a míg a 
gazdasággal foglalkozók azok megértésére és 
helyes alkalmazására képesekké nem tétetnek. 

E czél megvalósítását szolgálják a gazda-
sági ismétlő-iskolák, a népkönyvtárak és a 
gazdasági irányú téli népies előadások. 

A gazdasági ismétlő-iskolák e czélt csak 
annyiban és akkor érhetek el, ha a gazdasági 
foglalkozásokban felnőtt ismétlő-iskolai tanulókat, 

45* 
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áltálok már ismert gazdasági munkák okszerűbb 
végrehajtására fogják csak megtanítani akarni. 
A gazdasági ismétlő-iskola tananyagával nehéz 
lesz elérni, hogy az a 15-éves gyermek az 
iskola elhagyása után a paraszt-gazdaság ok-
szerű berendezésére és kezelésére képes legyen. 
Ezt csak a felnőttek megfelelő oktatása által 
lehet elemi, mert egy gyermektől, a kinek sem 
fizikai, sem megfelelő szellemi ereje nincs hozzá, 
azt kivánni, hogy a mezei gazdálkodás minden 
ágában járatos legyen, nem lehet. 

Az okszerű mezőgazdaság és állattenyésztés 
hasznos voltát a felnőttekkel kell megismertetni. 
Ezt kell a föld, a tőke és a munka jövedel-
mezőbb kihasználása ismeretének megszerzésére 
rá bírni. Ez volna hivatásuk a gazd. irányú 
téli népies előadásoknak. Ez volna hivatásuk 
a gazdasági egyesületeknek, melyek közül az 
elmúlt években nem egy rendezett gazdasági 
népies előadásokat, melyekben az ismeretközlés 
gazdasági irányú volt, pedig tisztán gazdasági 
kérdésekkel e czélt nem érhetni el, mert a 
felnőttek oktatásának nem szabad egyolda-
lúnak lenni, annak mindarra ki kell terjednie, 
a mi a haladás és fejlődés szolgálatában áll. 

Közötte élek a népnek. Orömében-bajában 
együtt érzek azzal a néppel, mely közé a sors 
tanítónak vezérelt. Ez az együttérzés, a nép 
sorsa iránti érdeklődés — népismeretet nyúj-
tott nekem. Behatóan ismerem a nép termé-
szetét; ismerem ama kormányhatósági intéz-
kedéseket, melyekkel a földmíves-nép hely-
zetén segíteni akarnak s azt a tapasztalatot 
merítettem, hogy annak az általánosan durvának 
tartott parasztnak főleg csakugyan a szivét 
kell nemesíteni, a hit és bizalom érzetét kell 
benne fejleszteni, hogy a boldogulására irá-
nyuló eszméket elfogadhassa. M'g nem bízik 
abban s nem hiszi el, hogy kormány és társa-
dalom valóban előhaladásán dolgozik és segí-
teni akar, addig hasztalan beszélünk helytelen 
beosztású gazdálkodási rendszerükről. Népünk-
ben meg van a gyakorlati gondolkozás alapja, 
de nincs, — ha van is, nagyon kevés van — 
az idealizmusból. Ezt a hiányt kell pótolni s 
erre nem elég egy-egy, itt-ott tartott népies 
előadás. Minden községben meg kell annak 
lenni, még pedig hetenkint legalább két este. 
Ez azonban csak akkor lehet meg, ha ez 
ügyet — a földmívelésügyi minister úr szán-
déka szerint is — a tanítóság veszi kezébe. 

Nem becsülöm túl erőnket, de nem vitatják 
el tőlem, hogy a legszélesebb körű népismeret 
a mienk. Már a gyermekekben is együtt élünk 
a néppel. Ezen együttélés „etnográfiái" fogé-
konyságot ébreszt bennünk. Szemünk láttára 
játszódnak le azok az életkörülmények, hogy 
egyes családok tönkremennek, mások anya-

gilag föllendülnek. Látjuk, hogy annak a 
népnek, a melynek közötte élünk, a boldogu-
lása apad-e vagy nő. Ezt a tudatunkat a nép-
nevelés érdekében közkincscsé kell tennünk 
annál is inkább, mert ez e tapasztalat arra is 
megmutatja nekünk a helyes utat, hogy a nép 
hite és bizalmához miként lehet hozzájutni. 
A ki birja e hitet és bizalmat, megvalósít-
hatja mind amaz áldásos irányú intézkedéseket, 
miket törvényhozás és társadalom a földmívelő-
nép anyagi előhaladására tesz. 

Itt a tél! s beáll a nép munkaszünete. 
Nincs dolog! A pihent testben a lélek szóra-
kozás után vágy. Hol szórakozzanak! ? — Egy 
részük a szomszédban kergeti a — filkót; 
mások a korcsmában szerveznek daltársulatot, 
a hol azonban már nem ritkán pénzváltással 
is foglalkoznak 21, ferbli, nasi-vasi stb.-ben. Ez 
a szórakozás, ez a téli foglalkozás, ugyan sem 
anyagi, sem szellemi föllendülést nem nyújt. 
Ennek a nyomában elszegényedés, dolog-
talanság, egészségtelenség fakad. Hogy ne 
fakadjon, lépjünk előtérbe a népért, hazánk 
népének boldogulásáért, szellemi és anyagi 
előhaladásáért: hetenkint legalább két este 
legyünk a nép, a felnőttek tanítói. Ez a 
fáradozásunk dúsan visszatérül a gyermek-
nevelésben, hiszen nevelés alatt általánosságban 
a felnőtt emberiségnek a kiskorú nemzedékre 
való összes hatása értendő; de meg a magunk 
anyagi erősbödését is elősegíthetjük. A föld-
mívelésügyi minister a tanítók e czélú munkás-
ságát tisztességesen jutalmazza is. Nem egy 
tanító, az ily népies tanfolyam rendezése és 
vezetéséért, az elmúlt télen 150—240 koro-
nával gyarapította „300 minimumos" fizetését. 

A gazdasági és oktató irányú téli népies 
előadások anyagát főleg az élet és helyi 
tapasztalat írja elő, de azt ajánlom, hogy 
fölolvasásokat__— különösen gazdasági tárgyról, 
ne tartsunk. Üres szalmát csépelünk vele. Az 
olvasmányokat „olvasmány-kezelés" alakjában 
kell kezelni, egyébként pedig ,, kér dve-kifejtő" 
tanalakot használjunk. Az így rendezett elő-
adások sikere biztos. Az így szervezett esték 
szórakoztatók s oktatók lesznek. Az így veze-
tett előadáson bizonjára nem alusznak el a 
hallgatók s a végén nem mondják, mint egy 
ily fajta népies előadáson egy tartalmas fölolva-
sásra egy elálmosodott öreg paraszt mondotta: 

„Uram! — beszélni fekve is lehet!" — 
Előadásra igen alkalmasak a következő 

tárgyak: 
A helyes és helytelen gazdálkodás s ennek 

keretében a tőke s a munka mikénti lelye-
sebb jövedelmezősége, az állat és a fatenyésztés. 
A gazdasági ismétlő-iskolák czélja, haszna és 
fölállításának üdvös volta. 
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Gyümölcsöseinket pusztítja a rovar, van 
filoxera, peronospora, mézharmat, lisztharmat, 
hesszeni le'gy és tudósok tudják még minémű, 
termést pusztító betegség, ellenség. A kormány 
segíteni akar. Irat a közönség számára népszerű 
czikket; küld kormánybiztosokat; ad sokféle 
segítséget, de sajnos, ezen erőfeszítésnek nincs 
meg a remélt haszna. Nincs meg egyszerűen 
azért, mert Úrban, parasztban egyaránt hiányzik 
a kellő természetrajzi képesség a megajánlott 
óvszabályok átértésére és pontos végrehajtására. 

Van az utak befásítására is törvény, de 
főleg az alföld után a messze jövendő téli 
ködös, sötét estéin is „Czéltalanul fut a 
fakó" — a legközelebbi árokig. Nincs, a mi 
az irányt mutatná és tájékoztatna. S miért 
nincs P —- mert a magyar kisgazda azt tartja, 
hogy a fa árnyékában sem buza, sem kuko-
ricza nem terem, azt már nem mérlegeli, 
mennyivel jobb volna jószágának a fa hűs 
árnyában delelnie. 

Egészségügyünk kivált falun csecsemő korát 
éli. Az állat-orvosnak igen, de az ember-orvos-
nak nem hisz a nép, hanem tántoríthatatlan hit és 
reménynyel bízik a kuruzslásban, mely díszlik 
akárcsak a szerbtövis. Ha valamely jószágán 
van daganat, fölkeresi az állat-orvost: de ha 
gyermekének van fültőmirigy-lobja, megdör-
zsöli egy darab istránggal. 

Ezekből s egyéb ferde fogalmakból való 
kmevelésre egyedül csak a felnőttek oktatása 
vezethet. Az orvosokban és egészségügyi 
intézkedésekben való hit — ebben az ideges, 
baczillusos korban, nagyjelentőségű országos 
érdek, melynek szolgálatot tenni minden arra-
való egyénnek kötelessége. 

Ezeken az előadásokon hírekről, újságokról, 
háborúról, nemzeti erősségünkről, vagyonúnkról; 
más államok vagyoni és hatalmi erejéről, 
gazdálkodási rendszerükről és nagyon sokféle 
dologról beszélhetünk. Tetszik ez a népnek s 
örömmel fogja hallgatni. 

A világ haladása is jó tárgy; hazánk törté-
nelme meg földrajza önkénytelenül is beszédre 
késztet bennünket s közönségünk áhítatos 
figyelemmel csüng ajkainkon. 

Ott van a politika is, hisz a magyar ember 
nagyon szeret politizálni, ám de ezt csak az 
hozza elő, a ki ügyesen és tapintatosan tud 
vele bánni. 

Egyszóval; tárgyat az élet minden lépten-
nyomon ad, de azért a vezetőnek készülnie kell 
arra s egy ügyes fordulattal arra terelheti a 
szót, a miről az este beszélni akar. 

így nagyon szépen eltölthetjük a földmí-
velésügyi minister szándéka szerinti téli estéket. 
Nagyon szépen megvalósíthatjuk ama törekvé-
seket, melyek a nép, a felnőttek szellemi és 

anyagi előhaladására vannak irányozva. Hálás 
és jó ügyet szolgálunk vele. Hiszen népemnek 
boldogsága, szellemi és anyagi előrehaladása, 
az én nyugodtságom is. Előre haladó, békés, 
megelégedett nép között tanítónak is sokkal 
jobb lenni. Az ily nép között pályámnak terhét 
sem érzem annyira, hisz megértettek, mun-
kámat megbecsülik s egy ritka szót hallhatok 
a nép ajkán: „tanítói érdem"-ről beszélnek. 
Ezt pedig az iskola négy fala közé bezárkózva 
nem érhetjük el. „Ne az iskolának, hanem az 
életnek tanítsunk!" — régi, de örökigazságú 
mondás.' 

(Kis-Királyhegyes.) JBeney Antal. 

Tanítók képzése és képesítése. 
Margitai J., a csáktornyai állami tanító-

képző-intézet érdemes igazgatója e lap 38. 
számában nagy lelkesedéssel szól a most dívó 
tanítóképesítés reformjáról. Fölszólalása föl-
ébresztette a hazai tanítóság és tanítóegye-
sületek érdeklődését. Nem új a M. J. javaslata. 
Érdem, hogy fejtegetésével izgalomba hozta a 
tanítók lelkivilágát, s a magasabb tanítói és 
nevelői tudás és műveltség után való törekvést 
közérzületté tette. 

Én az alap- és szakvizsgálatról előadott 
nézeteit nem fogadom el. 

Nagyon téved M. J., ha azt hiszi, hogy az 
ausztriai és a horvát-szlavonországi tanítók 
önérzetét az alap- és szakvizsgálati rendszer 
emelte magasra. Nem ez, hanem a lángoló 
fajszeretet, a bennök rendkívüli hatalmas erővel 
uralkodó német, illetve horvát nemzeti érzés 
avatta és avatja őket nemzeti hősökké. Az 
ausztriai s a horvát-szlavon társadalom sem 
az alap- és szakvizsgálati rendszer miatt 
méltányolja tanítóit, hanem azért a lelkes, 
szívós, szorgalmas és önfeláldozó népnevelői 
munkásságukért, a melylyel ők, ha lehetne, még 
az élettelen anyagot is élő horváttá varázsol-
nák. A horvát tanítókban magasan lobog a 
horvát nemzeti szellem tudatának a lángja. 
A horvát tanító erős és hatalmas a társa-
dalomban, mert önfeláldozó munkát végez az 
iskolában. Elismerem, minél alaposabb a tanító 
tudása, minél igazabb és szebb a műveltsége: 
annál nagyobb sikerrel szolgálhatja hazáját s 
benne hitsorsosait. 

A második emeltyűje a horvát tanítók ha-
talmas nemzeti önérzetének az, hogy r. kath. 
egyházuk nemzeti egyház. 

A horvát hitét nemzeti hivatásának alá-
rendeli. Nem azt mondja: „Én horvát róm. 
kath.," hanem ezt : „Én róm. hath. horvát 
vagyok." 

Tehát az ő fölfogása szerint nemzeti érzü-
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létén ek a vallás egyik ismertető jegye s nem 
megfordítva. Hogy ez így van, arról még a 
80-as években győződtem meg, a mikor horvát 
tanítók társaságában voltam. 

Az alap- és szakvizsgálati rendszer, elis-
merem, hozzájárulhat a hazai tanítóképzés szín-
vonalának emeléséhez, de nem ez a kérdés 
fundamentuma. A vizsgálati rendszer a képe-
sítés reformjának csak egyik jelentős alkotó 
része. A vizsgálati rendszer nem lényege, 
hanem csak formája a tanítóképzésnek. Ne 
bajlódjunk addig a formával, a míg a most 
folyó tanítóképzés sebeit meg nem gyógyí-
tottuk, fáját okosan és jól meg nem neme-
sítettük. 

Nagyon sajnálom, de tagadom, hogy a 
tanítóképzés mai módjának a megjavítása 
nélkül az alap- és szakvizsgálati rendszer tar-
talomban segíthetne a meglevő bajokon. Nem 
forma kell nekünk, hanem belső élet, vér, 
elevenség, a horvát tanítók ideális hite, re-
ménye, munkakedve. Nagyok és hatalmasak 
leszünk mi is minden alap- és szakvizsgálat 
nélkül is, ha maga a képzés üj tartalmat 
nyer. Az alap- és szakvizsgálati rendszer eről-
tetésével — tartok tőle — megakadályozzuk 
a jelenlegi bajok orvoslását. Azután meg szo-
morú dolog lenne, ha az alap- és szakvizs-
gálattól függne a tanító magasabb fokú ön-
becsérzete s társadalmi tekintélye. Ne az alap-
és szakvizsgálatban lássa a magyar néptanító 
tekintélyének emelkedését, hanem egyéni belső 
értékében, ama hazafias erényekben, a melyek 
a horvát tanítókat áthatják s a melyek az 
50-es, 60-as és a 70-es években a magyar 
néptanító-világot lelkesítették. 

Téved M. J., a mikor azt állítja, hogy a 
két évi gyakorlat alkalmas lesz ama pedagógiai 
ismeretek alaposabb földolgozására, a melyeket 
a tanuló a tanítóképzőben „életkora s egyéb 
elfoglaltsága miatt nem volt képes teljesen 
megérteni és megemészteni 

Kérdem, szabad-e a tanítóképzőben úgy 
nevelni és tanítani, hogy a növendékek nagy 
többsége a dolgot jól meg ne értse és meg ne 
emészsze ? 

íme, kérem, ebben van a baj. Méltóztassa-
nak ezt orvosolni s akkor a IV. évfolyamból 
föladataikat megfelelően értő tanítók lépnek 
az életbe. A kormány senkinek sem köti meg 
a kezét, ellenkezőleg: köszönettel veszi, ha a 
tanítóképző tanártestülete sajátos viszonyainak 
megfelelő munkatervet készít s ennek keresztül-
vitelével állandóan foglalkozik. Mi tagadás, 
mi a tanítóképzőkben kevés gondot fordítunk 
a tanulók önmunkásságára. Növendékeink 
idejét a sok és nagy leczkék betanulása köti 
le. Tanításunk inkább passziv, mint aktiv. 

Azután, van-e munkánkban faji egység? 
Nincsen. A faji sajátságokban nagyon eltérünk 
egymástól. A ki ebben kételkedik, olvassa el 
az értesítőket. 

Gyakorlati képzésünk hiányos; alig érdemli 
meg e nevet. Ezeken a dolgokon kellene 
segítenünk s akkor hiszem, remekül alkal-
mazhatnék az alap- és szakvizsgálati rendszert. 

A mely tanítóképző négy éven át rá nem 
neveli az ifjút az önképzésre, az a két évi 
gyakorlattal sem lendít a népnevelésen. 

Azt mondja M. J., kérjük meg a ministert 
az alap- és szakvizsgálatoknak az állami 
tanítóképzőkben való életbeléptetésére. Ne 
ezt kérjük, hanem azt, hogy adjon módot és 
alkalmat a tanítóképzők tanárainak és gyakorló-
iskolai tanítóinak az egységes magyar tanító-
képzés közvetlen megvitatására. A közvetlen 
érintkezés egységes közszellemet teremt. Ez 
az egészséges közszellem lehetetlenné fogja 
tenni, hogy az ifjúság meg nem értett és meg 
nem emésztett ismeretekkel lépjen az életbe. 

Az alap- és szakvizsgálati rendszernek 
tisztán az állami tanítóképzőkben való alkal-
mazása még jobban megbontaná a hazai nép-
nevelés egységét. Részekre tépett bennünket a 
vallás, a faj, a jelleg. Most még a képesítés 
módja is válaszszon el bennünket egymástól ? 
Hogy a mostani megoszlásnak nem mi vagyunk 
az okai, azt jól tudjuk. Azt is, hogy a jelen-
legi szétdaraboltság fáj minden jóravaló magyar 
néptanítónak. A szomorú viszonyokon nem 
változtathatunk. 

az lenne a leghelyesebb, ha, 
államosíttatnék. Míg ez be 
egységes népoktatásunk nem 

lesz. Szóvá tettem már e dolgot egyszer a 
„Néptanítók Lapjá"-ban. Horvát-Szlavonország 
népnevelése rohamosan emelkedik, mert egy-
séges a tanítóképzése. Minket a felekezetekre 
és nemzetiségekre való megoszlás megakaszt 
a haladásban. Azt tartom, hogy a horvát-
szlavon népnevelés máris magasabb szín-
vonalon áll, mint a mienk. 

A mai viszonyok között az egységes állami 
tanítóképzés keresztülvihetetlen, de igen a 
tanítóképesítés. Fölöslegesnek tartom annak 
részletezését, hogy felekezeti test- és egész-
ségtan, lélektan, neveléstan, módszertan stb. 
stb. nincsen. Ha ez áll, akkor miért ne tehet-
nének a felekezeti tanítóképzők növendékei 
az állami vizsgáló-bizottság előtt képesítő-
vizsgálatot? A kormány Budapesten, Kassán, 
Znióváralján, Pozsonyban, Pápán, Csurgón, 
Szegeden, Temesvártt, Debreczenben, Kolozs-
várit, Székely-Kereszturon és esetleg még más 
helyeken szervezné a vizsgáló-bizottságokat, 
mondjuk pl. összesen 20-at. 

Mindenesetre 
a tanítóképzés 
nem következik, 
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E bizottságok tagjai lennének: a ministeri 
biztos, tanítóképző igazgatók és tanárok, 
jelesebb tanítók és a felekezeteknek 1 — 1 
képviselője. 

Sokba kerül? Megrázkódtatná az országot? 
A pénz akadályt nem képezhet, mert nem 

kerülne többe, mint a mennyit az állam-
pénztár minden nagyobb megterheltetés nélkül 
elbír. Mondjuk pl. hogy 1—1 vizsgáló-bizottság 
15 tagból állana s a képesítő-vizsgálatok 14 
napig tartanának. A költség a fuvar- és napi-
díjak beszámításával körülbelül 2860 koronát 
tenne ki, a húsz vizsgáló-bizottságé pedig 
57.200 koronát. 

Ez a kiadás tekintetbe sem jöhet a nagy 
erkölcsi í yereséggel szemben. Az állami képe-
sítés esetén minden hitfelekezeti és nemze-
tiségi tanítójelölt állami oklevelet nyer, meg-
szűnik a tanító , tanítónő- és óvónőgyártás. 
A népnevelők tudásának és műveltségének 
színvonala rohamosan emelkedik, a hazai nép-
nevelés tartalomban gazdagszik. Igaz, a képzés 
egységét azonnal el nem érjük, de hatal-
masan terelhetjük a képzőket az egység felé. 

Ha a polgári házasságkötés meg nem ráz-
kódtatta a magyar nemzetet, az állami tanító-
képesítés még kevésbbé fogja megrázkódtatni. 

A felekezetek és a nemzetiségek csak az 
esetben lehetnének féltékenyek az államra, 
ha a képzés joga is kivétetnék az ő kezökből. 
A felekezetek állítsanak tanító-, tanítónő- és 
óvónőképzőt; neveljék növendékeiket érdekeik 
szerint, de oklevelet csak az állami vizsgáló-
bizottság adhasson. Törvény mondja, hogy 
senki sem foglalhat el önálló tanítói állást, 
ha államérvényes oklevele nincsen. Az állam 
egy lépéssel tovább megy s az 1868. évi 38. 
törvényczikk revíziójakor kimondja, hogy a 
jövőben csak az állami vizsgáló-bizottság által 
kiállított oklevelek érvényesek. Ez kell nekünk, 
még pedig nagyon sürgősen. A mikor a tanító-
képesítés kérdését így az egész vonalon ren-
deztük, csak akkor jöhet majd szóba a föl-
vételi és képesítési igények emelése. 

Addig majd elérjük azt is, hogy a tanítói 
fizetés minimuma 1200, esetleg 1600 korona 
lesz s méltán meg fogjuk követelhetni, hogy 
a tanítóképzőbe csak hat közép- vagy polgári 
iskolát végzett tanuló legyen fölvehető, hogy 
a tanítójelölt tanulmányainak bevégzése után 
alap- s későbben szakvizsgálatot tegyen. 

Az államnak nemcsak joga, de kötelessége 
is arról gondoskodni, hogy minden tanító képes 
legyen ama kötelességeknek megfelelni, a 
melyektől az állam léte függ. Minden hit-
felekezet és nemzetiség az állam, a magyar 
nemzet édes gyermeke; mindegyik az állam 
fájának az ága, virága és gyümölcse. Az állam 

nem helyezheti s nem is helyezi magát a 
felekezetekkel és nemzetiségekkel ellentétbe, 
mert hiszen csak addig állhat fönn, míg tanítói 
az igaz benső vallásosság, a tiszta erkölcs, a 
hazaszeretettől átitatott alapos tudás és nemes 
műveltség apostolai. 

Az állami képesítés esetén egyetlenegy 
bizottság sem fog a felekezetek dolgaiba avat-
kozni, csak azt keresi majdan, vájjon a jelölt 
elsajátította-e a tudományokból azt a gyakor-
lati és elméleti készültséget, a mely a nép-
nevelői föladatok helyes megoldásához szük-
séges, vagy nem ? 

Hagyjunk most békét az alap- és szak-
vizsgálati rendszernek, hanem csatlakozzunk 
mindannyian a tanítóképző tanárok orsz. egye-
sületének s a hazai tanítóegyesületeknek moz-
galmához, t. i. szorgalmazzuk az állami tanító-

; képesítés szervezését. 
(Léva.) Lány Mihály. 

A tanítói fizetések kiszolgáltatása. 
(Hozzászólás.) 

A mai nehéz megélhetési viszonyok között 
minden embernek szent kötelessége, hogy az 
anyagiról gondoskodjék, saját és családja meg-
élhetését biztosítsa; nagyon helyes volt tehát 
a 39. számban ez ügyet fölujítani. mert, úgy 
látszik, a nemtörődömség uralkodik minden 
téren, hol itt megfontolt, érett tárgyalással 
tisztázni lehetne minden égető dolgot és azután 
illetékes helyen kérelmezve sokat kivihetnénk, 
de néma gyermeknek anyja sem hallja szavát. 

Kérésünket rossz néven venni nem lehet, 
mert „kérjetek és adatik nektek," és mert a 
tanítók érdekeit melegen szivén viselő köz-
oktatási ministerünk a tanítóság méltányos és 
hő óhajait mindenkor magáévá szokta tenni, 
mivel tudja, hogy az anyagi gondokkal küzdő 
tanítók lelkese léssel, fáradhatatlan buzgalommal, 
kitartás-al csak nagynehezen, sőt alig-alig telje-
síthetik kötelességeiket. 

Nagyon is fontos tehát az a kérdés, mike'p 
lehetne a tanítóság kevés fizetését rendesen 
kiszolgáltatni, álljon az bár földilletményből, 
karczgabona, csirke, fa stb. járandóságból is. 

A kiszolgáltatás helyes és egyedüli módja 
csakis az lehet, hogy az összes tanítók fizetését 
a m. kir. adóhivatal adja ki minden hó elsején. 
Az iskolát föntartó községek, hitfeleke/etek és 
magánosok köteleztessenek arra, hogy az 1893. 
évben a járási főszolgabírák által megállapított 
és soha lejebb nem szállítható tanítói fizetést 
a kir. adóhivatalokba szolgáltassák be az adóval 
együtt, a tanító földjét ők adják ki bérbe és 
szedjék be érte a járulékot, a gabna, fa, csirke, 
tojás stb. járandóságot is az iskolaföntartók 
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szedjék be és adják el és mindezt a pénzt ők 
fizessék az adóhivatalba, a tanítónak semmire 
se legyen gondja, csak l-jén a nyugtáját vigye 
és pénzt kapjon érte, akkor aztán tisztán az 
iskolának szentelheti életét és szép eredményt 
érhet el, mivel csakis a szülőknek, a társa-
dalomnak és így a hazának tesz megfizethetetlen 
szolgálatot. Most bizony gondja a mezőre is 
van, szántani és vetni, kaszálni és marhákat 
etetni is kénytelen, néha-néha az iskola rová-
sára és hányszor megesik az, hogy midőn az 
állami tanítók elsején pénzhez jutnak, addig a 
felekezeti tanító családjának nincs betevő falatja, 
mert már 3 hónapja nem látott szeme pecuniát. 

Erre azt mondhatják a hitfelekezeti iskola-
fentartók, hisz úgyis van törvény által gondos-
kodva arról, hogy a tanítók megkaphassák 
fizetésüket, csak vegyék igénybe azt. Ott van 
az 1893. évi XXVI. t.-cz. 4. §-a, 5. §-a, s 
hogyha az iskolaföntartó a tanító terménybeli 
fizetését rendesen, legkésőbb november hava 
végén nem adná át, vagy az a termés átlagos 
minőségének nem felelne meg, akkor azt tar-
tozik 10 évi átlagos ár szerint készpénzben 
kifizetni. Szóval, akár fizetése ha rendszeresen 
nem szolgáltatik Jri, vagy ha rossz gabnát kap, 
a tanító följelentésére a közigazgatási bizott-
ság intézkedik. Sőt a tanítói illetmények be-
hajtásánál a községi elöljáróság által tanúsított 
kisebbfoku hanyagság és engedetlenség ese-
tében úgy a községi elöljáróság, valamint a 
segéd- és kezelőszemélyzet bármely t igja ellen 
minden alkalommal 5 frtig, illetőleg 10 frtig 
terjedhető rendbüntetés alkalmazandó, esetleg 
ellenükben fegyelmi eljárásnak van helye. 

Hát hiszen a tanítók ismerik ezt az üdvös és 
minden eshetőségre kiterjedő törvényt, de hát 
veszekedjenek a néppel, haragot, gyűlölséget 
vegyenek magukra ? A nép szemében a tanító 
csak addig jó tanító, míg nem perel, nem kéri 
a fizetését, máskülönben szidják, üldözik mind-
addig, míg csak föl nem veszi sátorfáját s 
búcsút nem mond a kapufélfának. Ha perel is, 
ügye csigamódra halad, ha kijön a végrehajtó, 
még a napidíját is ő fizesse. Szóval, hogy a 
kellemetlenséget kikerülje, birkamódra tűr, 
szenved és éhezik családjával együtt. 

De ezt az iskolaföntartók nem akarják be-
ismerni és rajta segíteni! 

A fizetés rendes kiszolgáltatásával csakugyan 
némileg elejét lehetne venni a tanító-vándorlás-
nak. Ha figyelemmel kisérnék a tanítók alkal-
mazását, a tanítói állomások betöltését, ürese-
dését, ha néha-néha bepillantanának a kir. 
tanfelügyelői hivatalba, ha olvasnák a „Nép-
tanítók Lapjában," a „Népnevelő "-ben a 
pályázati hirdetéseket, sajnálatosan arról szerez-
nének tudomást, hogy nagyon is sok tanítói 

állomás van folyton üresedésben, ha be is töltik 
a tanév elején, karácsonyfelé már üres, ha a 
tanfelügyelő betöltésüket saját hatáskörében és 
a közigazgatási bizottság útján szorgalmazza 
is, ha meg is hirdetik 2—3-szor rá a pályá-
zatot, meddő marad, nem folyamodik oda senki 
sem, mert rossz híre szányon járt, így mene-
külnek tőle. Azért van, hogy néhány helyen 
kénytelenek osztály-összevonással segíteni a 
dolgon, összezsúfolnak egy tanterembe 120 —180 
nebulót, mit sem a népoktatási, sem az 
egészségügyi törvény meg nem enged. 

Vándorolnak tanítóink, mint a vándor-ma-
darak, mit rossz néven nem vehetünk tőlük, mert 
a jobbat mindenki jobban szereti és senkinek sem 
kedves a gyakori változás. 

Vigyük ezt a kérdést az Országos Bizottság 
elé, az majd megteszi a további lépéseket. 

(Szegzárd.) Nayy Béla. 

Az áll. el. iskolák házirendje. 
Közoktatásügyi ministerünk folyó évi május 

havában az állami elemi iskolák Gondnoksága, 
tanítói, illetve igazgatói tanítói részére gazdag 
tapasztalatokon alapuló s nagy körültekintéssel 
készített utasítást adott ki. 

Ezen iitasítás 102. §-ának 4-ik pontja így 
hangzik: „A tanítótestület az iskolaépület 
tisztogatását, az iskolai helyiségek tisztán-
tartását, a takarítás foganatosítását, a szellőz-
tetés rendjét, a fűtés beosztását és végzését, 
a tanulók házirendjét, az iskolába jövetelt, azok 
fogadását, a folyosókon és az intézet egyéb 
helyiségeiben való viselkedését, a tanulóknak 
óraközökben való felügyeletét, foglalkozását, 
szórakozását, egészségügyi elővigyázati szabá-
lyokat, az iskolai szolga teendőit szabatosan 
kidolgozott házirendbe foglalja" stb. 

Azok a kir. tanfelügyelők, kiknek az 
utasítás eme §-ára is kitelj edt a figyelmük s 
megkövetelik a tanítótestületektől, legtöbb 
helyen csak tanítótól, mert egy tagból áll 
a tanítótestület: három-négyszeri fölszólításra 
sem tudják legtöbb helyről megkapni, úgy-
mondva, — kivájni. 

Minden kezdet nehéz s mert ez is csak 
kezdet: tehát nehéz! Legtöbb helyt ennek 
soha még hírét sem hallották, pedig rendszeres 
iskolát házirend nélkül el sem lehet képzelni. 

A tanítók egy része nem szeret s nem is 
akar fölötte gondolkozni, más része meg nem 
is tudja elkészíteni, a ministerium pedig egész 
részletességgel nem készíthet utasítást s így 
nagy vesződés útján jutnak tanfelügyelőink az 
egyes állami iskolák összeütött — tisztelet a 
kivételeknek — házirendjéhez. 

Azt hiszem, hogy úgy kartársaimnak, mint 
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a tanfelügyelőknek némi szolgálatot teszek, 
ha e lap nagyérdemű szerkesztője becses enge-
delméböl a házirendnek tanulókra és iskolai 
szolgákra vonatkozó részét vázlatában közlöm. 

Tanulókra vonatkozó rész: 1. Tanítási na-
pokon délelőtt V28—8 óráig, délután 7-2—2 
óráig kötelesek az iskola helyiségében meg-
mosakodva, megfésülődve és tiszta ruhában meg-
jelenni. Az előbb érkezők, lígy az iskola udva-
ráról, mint a tantermekből kiutasíttatnak. 
2. Az udvarra lépésük alkalmával esős időben 
csizmájukról vagy czipőjükről az arra készített 
sártisztitón a sarat letakarítják. 3. Felső 
ruháikat, esetleg tarisznyáikat és kosaraikat a 
folyosón e czélra alkalmazott s tantermenkint 
megjelölt fogasokra helyezik. 4. A tanter-
mekbe lépésük alkalmával akár ott van, akár 
nincs ott a tanító, illetve tanítónő : délelőtt „Jó 
reggelt kivánok," délután „Jó napot kivánok" 
köszöntési formát használnak. 5. Nem szabad, 
hogy a tantermekben ide-oda, egyik padból a 
másikba járjanak, helyet cseréljenek: hanem 
a tanító, illetve tanítónő által kijelölt helyet 
foglalják el bejövetelük alkalmával azonnal s 
a tanítás kezdetéig tanulással foglalkoznak. 
6. A reggeli vagy délutáni tanítás kezdete 
alkalmával mondandó együttes ima alatt ér-
kezők, az ima tartama alatt a folyosón maradnak 
s csak az ima elvégzése után szabad a tanter-
mekbe lépni ök. 7. A tanítás alatt, úgy tanuló-
társaik feleletére, mint a tanító, illetve tanítónő 
magyarázatára ügyelni s magukat tisztességesen 
viselni kötelesek. 8. A magánfoglalkozások 
alatt nem szabad szomszédjaikkal beszélni, 
rendetlenkedni vagy írásbeli föladataikat szom-
szédjaikéról lenézni. 9. Oraközti szünetek alatt 
a tantermekben maradni nem szabad. 10. Taní-
tási órák után a tanítási termekben vagy az 
iskola udvarán maradni nem szabad. 11. Az 
iskolába semminemű ételt nem szabad hozni. 

12. Az órák közti szünetek alatt csak a tanító, 
illetve tanítónő engedelmével s akkor is csak 
azok felügyelete mellett, általuk betanított, 
vagy megengedett játékokat szabad játszani. 
13. Lármázni és zajongani, sem a tantermek-
ben, sem az iskola udvarán, sem annak kör-
nyékén vagy utczákon nem szabad. 14. Az 
iskolából, rendben, lárma nélkül kötelesek 
haza menni. 15. Az iskolai épület előtt cso-
portokba állani nem szabad. 16. A tantermek 
ablakaihoz menni, odaülni vagy ott kinézni 
nem szabad. 17. Az iskolai épületet, bútorokat 
és taneszközöket rongálni tilos. 18. Esős idő 
alkalmával szabad ugyan a folyosón tartóz-
kodni, de ott lármázni, veszekedni, vagy azt 
bepiszkolni nem szabad. 19. A kúthoz menni 
és ahhoz nyúlni nem szabad. 20. Az árnyék-
székekbe egyszeri-e sokan bemenni, ott sok 

ideig tartózkodni, illetlenkedni vagy firkálni 
nem szabad. 21. Gombozni, vagy ahhoz hasonló 
hazárd játékot űzni sem az iskolai helyiségben, 
sem azon kívül meg nem engedtetik. 22. Istent 
káromolni szigorúan tiltatik. 23. Vasárnap és 
ünnepnapokon minden tanuló az iskolai helyi-
ségből saját hitfelekezeti templomába köteles 
menni. 24. Tiszteletlen kifejezéseket sem taní-
tókkal, illetve tanítónőkkel, sem felnőttekkel, 
sem tanulótársaikkal szemben alkalmazni nem 
szabad. 25. Az utczán vagy bárhol a felnőttek-
nek „Jó reggelt, jó napot és jó estvét" formá-
ban kötelesek köszönni. 26. Iskola-látogató, 
vagy bármely felnőtt, iskolába lépése alkal-
mával „Isten hozta," távozása alkalmával 
„Isten vele" köszöntést használnak. 27. Nyil-
vános helyekre ú. m. bál, korcsma stb. vala-
mint fonókákba menni nem szabad. 28. Az 
iskolai szolgának engedelmeskedni tartoznak. 
29. A dohányzás bármely neme szigorúan 
tiltatik. 

Iskolai szolgára vonatkozó rész: 1. Sepre-
getés: naponkint kétszer, ú. m. délelőtt és 
délután mindenkor a tanítás után. 2. A folyosót 
úgy délelőtt, mint délután a tanítás megkez-
dése után takarítja le. 3. Szellőztetés : a seprés 
alkalmával és utánna egy óra hosszáig, valamint 
a tanítási órák közti szünetek alatt, nyitott 
ajtó és ablakok mellett, (A 10 perczig tartó 
szünidei szellőztetéssel valamelyik nagyobb 
gyermek is megbízható.) 4. Törölgetés: a 
reggeli és délutáni szellőztetés befejezése előtt 
egy félórával úgy a bútorokat, mint a tan-
eszközöket letöröli. 5. Súrolás: minden héten 
fölváltva egy-egy tantermet, az árnyékszéket 
pedig minden héten köteles fölsurolni. illetve 
lesúrolni. 6. Fűtés: csak a téli hónapokban; 
kezdi reggel 6 órakor és egy-egy óraközönkint 
a szünetek alatt tesz fűtőanyagot a kályhákba. 
(Ezzel is megbízható egy-egy nagyobb gyermek.) 
7. Ivóvíz: naponkint kétszer, vagy szükség 
esetén többször is friss vizet hord minden tan-
teremben elhelyezett ivóedénybe s az edényeket 
mindennap kívül-belül lemossa s hetenkint 
legalább egyszer súrolja. 8. Az udvart állan-
dóan tisztántartja. 9. Az iskola utczára eső 
része előtti tért 3—4 méter szélességig állan-
dóan tisztántartja. 10. Délelőtt 7a8 óra előtt, 
délután pedig 7 j2 óra előtt sem az iskola 
udvarára, sem a tantermekbe egy növendéket 
sem enged. 11. A csengetést az igazgató uta-
sítása szerint pontosan végezi. 12. Ügyel, hogy 
a növendékek sarat, vagy egyéb piszkot ne 
hordjanak az iskola udvarára, folyosóra, vagy 
tantermekbe. 13. Ügyel az iskolai bútorokra, 
taneszközökre; az azokat rongáló vagy beszeny-
nyező növendékeket az osztálytanítóknak jelenti 
be. 14. A növendékeknek az osztálytanítók 
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engedelme nélkül munkát nem adhat. Velük 
gorombáskodnia nem szabad. 15. A tanító-
testület tagjainak postáját a rendes időben 
köteles az iskolai helyiségbe vinni s mindenik 
tanító, illetve tanítónőnek személyesen átadni. 
16. Az Istent káromoló, hazárdjátékot űző, 
illetlen magaviseletű gyermekekről az osztály-
tanítónak jelentést tenni köteles. 17. Az igaz-
gató által megjelölt időben és módon az 
árnyékszéket fertőtleníteni köteles. 18. A tanítás 
kezdetétől a tanítás befejezéseig csak az 
igazgató engedelmével távozhat el. 

Ez csak irány; minden tanítótestület az 
iskolai viszonyokhoz képest bővítheti, esetleg 
rövidítheti. 

(Gyanta.) Veress Károly. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• A háromszékvármegyei ált . tanító-

tes tü le t sepsii já rásköre Uzonban tartotta 
meg őszi rendes gyűlését, melyen Kis János 
a következő kérdésről értekezett: „Mennyiben 
van jogosultsága az elemi iskolában a buk-
tatásnak ? Az értekezést élénk eszmecsere 
követte, melynek eredményeképen kimondotta 
a kör, hogy a főtantárgyakból (írás, olvasás, 
számtan) elkerülhetetlennek tartja. Boda Dénes 
áll. tanító a helyesírás tanításáról olvasott föl 
gonddal megírt értekezést, mely után az egész 
közönség a községházához vonult, hogy részt-
vegyen Mátyás Károly uzoni ev. ref. tanító 
40-éves működésének ünnepén. A járáskör 
nevében László Lukács elnök üdvözölte szép 
szavakkal az érdemes agg tanítót és átadta a ÖD 
kartársak által vett emléktárgyat: Tompa 
összes költeményeit gyönyörű díszkötésben. 
Ezután sorba következtek a többi üdvözletek: 
a háromszékvármegyei ált. tanítótestület elnök-
sége, az egyház, a község, a tanítványok részéről. 
Az egész közönség szemében köny csillogott, 
mikor a jubiláns keresetlen, egyszerű szavakkal 
megköszönte a nem várt tinnepeltetést. 

í A zemplénniegyei tanítóegyesület Nagy-
Mihályon tartotta ez évi rendes közgyűlését. 
Sulyovszky István, a nagy-mihályi áll. isk. 
gondnokság elnöke, üdvözölte a város nevében 
az egybegyűlteket, mire Hodossy Béla elnök 
mondotta el megnyitó beszédét. Majd Bereg-
szászi/ István h. tanfelügyelő' lelkes szavakkal 
kitartásra és törhetetlen- hazafiasságra buzdí-
totta a Felvidék derék tanítóit. Az elnök évi 
jelentéséből megtudtuk, hogy az egyesület 
vagyona 17.638 kor. és hogy a „zemplén-
megyei tanítói internátus" alapja ez idő szerint 
1.138 kor. 54 fill. Elhatározták, hogy az alap 
szaporítására 2. 10 és 20 fillére? szelvényeket 
fognak kibocsátani. György Mózes az új gond-

noksági utasítást ismertette, Mihályfi József 
pedig a nyugdíjtörvény revíziójáról értekezett. 
Ennek kapcsán a közgyűlés elhatározta, hogy 
a közoktatási ministerhez és az országgyűléshez 
intézendő memorandumban a szolgálati időnek 
35 évre való leszállítását fogja kérni. Sulyovszky 
István a tanítók őszinte barátja a zemplén-
megyei tanítói internátusra 1000 koronát aján-
lott föl, a nagy-mihályi áll. isk. tanítótestület 
pedig a Király Pál kartárs halála miatt el-
maradt hangverseny jövedelmének kárpótlásául 
100 koronát adott ugyanazon czélra. A gyűlésen 
jelen volt Nagy-Mihály város közönségének 
szine-java. Ott volt még a jelenleg Abauj-
Szántón lakó Nemes Lajos Zemplénmegye 
nyug. kir. tanfelügyelője is, kit a tanítóság 
lelkes ováczióban részesített. 

£ Az „esztergom-járási r . kath. tanító-
egyesület" Esztergomban tartotta meg rendes 
évi közgyűlését. A közgyűlést Pelczer Lipót, 
ker. tanfelügyelő, mint egyh. elnök nyitotta 
meg, hosszabb, értekezésszerü beszédben fej-
tegetvén a jó nevelő-tanító tulajdonait. Beszéde 
végén kegyelettel emlékezett meg az egyesület-
nek, f. évi szept. 30-án, váratlanul elhunyt 
társ-elnökéről Major János esztergomi volt 
igazg.-tanítóról, kinek érdemeit, munkásságát 
Szölgyémy Gyula tanító méltatta bővebben, az 
elhunyt fölött tartott emlékbeszédében. Az 
elnök a gyűlés további folyamán örömmel 
jelentette, hogy az egyesület az Eötvös-alap 
két részjegyének megvételével, belépett a rendes 
tagok közé. A párkányjárási r. kath. tanító-
egyesületnek, a kántortanítók nyugdíjsérelme 
ügyében indított mozgalmára vonatkozólag, 
Bertalan Vincze képzőint. tanár azt a fölvilá-
gosítást adta, hogy ez ügyben, az orsz. kath. 
tanügyi bizottság, a legmesszebbmenő rész-
letességig kidolgozott javaslatait, memorandum 
alakjában, már régebben benyújtotta a püspöki 
karhoz. Majd Karácsonyi Béla esztergomi 
tanító tartotta meg fölolvasását „Bozoki Mihály 
emlékezete" czímen, a melyben a P.-Marótlion 
1829-ben elhunyt kántortanítóról mint jeles 
egyházi ének és zeneíróról emlékezett meg. A 
tisztújítás során a közgyűlés, világi elnökévé 
Gyarmathy József, esztergomi igazgató-tanítót 
választotta meg. 

A A csanádra. t.-e. makói já rásköre 
Makón tartotta rendes őszi gyűlését, melyen 
megjelent a megye kedvelt kir. tanfelügyelője: 
Groó Vilmos is. Bíró Albert makói tanító „Az 
iskola, mint a nevelés tényezője," Sípos Andor 
makói tanító „Irodalmi munkák megkedvel-
tetéséről," Beney Antal kiskirályhegyesi tanító 
„Neveljük a népet" cz. tételről tartottak alaposan 
meg is vitatott értekezéseket. Az Eötvös-alap 
tagjai közé ez alkalommal is többen léptek be 
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Az én párnám. 
Kis csomag érkezett 
Szülőm falujából. 
Ki küldte? . . . Kitől jött? . . . 
Tán édes anyámtól ? . . . 
—' () küldte, ő küldte 
A jó Isten áldja, 
Hogy még távolból is 
Rágondol fiára! . . . . 

Mit küldött, mit küldött? 
— Egy kicsike párnát . . . . 
S a párnára tűzve 
Két keze írását; 
Reszkető kezével 
Azt írta papírra: 
Pa'akzott bús könye, 
Míg levelét írta . .. . 

Hogy a vánkos tollát 
Két keze fosztotta, 
Édesebb lesz majd így 
Minden álmom rajta . . . 
. . . Álmodom is rajta 
Szülőm falujáról, 
Szülőm falujában 
A legjobb anyáról . . . 

(Budapest.) Simon Lajos. 

Árva házi történetek. 
I. Annuska meghalt . 

Az árvaatyáék első kis angyala, hogy a 
földre e'rkezett, lőn olyan nagy öröm a mi 
házunkban, hogy a gyermekek majd szét-
vetették a ház falát. Még a legszínesebb toll 
sem tudná leírni a szülői boldogságnak mély-
ségét és bensőségét. Az árvák mindenike 
tudatni akarta az övéivel a mi házunk nagy 
örömét s alig győztük őket levélpapírral. 

Mennyi fantázia volt ezekben a levelekben 
s a gyermeki ártatlan örömnek milyen bájos 
kifejezései! 

Még egyik sem látta, de azért mindenki 
angyalnak, bájosnak, kedvesnek festette. A 
boldog édesapához mindeniknek volt egy 
kedves, naiv kérdése. Mikor először lehozták 
közéjök a kis Annuskát, a legnagyobb fiú, épp 
úgy mint a legkisebb leány, kíséretébe sze-
gődött és az volt a boldog, a ki picziny 

arczocskáját megsimogathatta s valóságos 
diadalút volt az első kivonulása. 

Az öröm felhője a bánat. Egyszer csak 
minden előzetes jel nélkül fedé be a boldogság 
verőfényes napját a bánat sötét fellege. A kit 
a szülői rajongó szereteten kívül annyi gyer-
meki ártatlan lélek oly forró érzéssel vett 
körül, az rövid pár óráig tartó betegség után 
fölszárnyalt újra az angyalok közé, itt hagyván 
maga után a nagy és megmérhetetlen bánatot. 

Asztalnál ültünk, mikor a szomorú hír 
hozzánk érkezett. — Az arczok elsápadlak, 
minden ajkon elnémult a szó; egy pillanatra 
halotti csend lett ott, a hol még pár pilla-
nattal előbb 150 gyermek kanál-csörgése 
hallszott. 

A legnagyobb fiú leteszi a kanalát s. hangos 
zokogását követi az összes gyermeksereg, most 
már minden étel érintetlen marad; ennél a 
részvétnél én igazabbat, bensőbbet, de meg-
hatóbbat soha sem láttam. Azok a sűrűn ömlő 
gyermekkönyük az igaz részvétnek mini-
megannyi gyémántkönvüi valának. 

A temetésig, sőt azután még több napon 
át az igaz bánatnak annyi megható jeleit 
láttuk, olyan csendben jöttek-mentek, hogy 
minket nevelőket ez a magatartás egészen 
meghatott. 

Az én és nevelő-társaim nagy részvétéb n 
a gyermeki nemes érzésnek ez a mesterkéltség 
nélkül való megnyilatkozása azt a tudatot 
erősíté meg, hogy a mi árváinknak meg van 
a legdrágább kincsök: melegen érező, nemes 
jó szivök. 

Ez a tudat, ez a tapasztalat ebben a komor 
történetben egy verőfényes sugár, a mely 
enyhitse a szivek fájó sebét s titeket pedig 
magyar néptanítók győzzön meg 'a felől, hogy 
elhalt testvéreitek gyermekeit mi itt benső 
és igaz szeretetben neveljük jókká és nemes 
érzésüekké. 

II. Egyszerű történet . 
Nagy Székelyországból, a Hargita alul 

három leánykát hozott be ezelőtt öt évvel 
egy szegény tanítónő az árvaházba. 

A legnagyobb már 11-éves mult; nyúlánk, 
hosszú termetével, érzelmes kék szemeivel, az 
elhagyott otthon után sóvárgó tekintetével 
nagyon szomorú jelenség volt; a második 
egészséges, piros arczú, diís, szőke hajzatú 
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eredeti székely típus; a legkisebb, idejéhez 
mért kicsinységével, okos eleven arczával s 
kifogyhatatlan székely népmeséivel azonnal 
osztatlan szeretetre talált árvatestvérei és 
nevelői előtt. 

Megható volt az édesanyjok elbeszélése, 
miért hozta ő ide ezeket a gyermekeket. El 
az édesapjok, csakhogy ez az élet testi, mert 
a szelleme meghalt. Elmondotta az okos 
székely asszony, — kit a gyermekei „kicsim"-
nek neveztek, — hogy bizony édes-keveset 
tanultak ezek otthon a falusi iskolában s 
esengő anyai szeretettel kérte őket a búcsú-
záskor, hogy jók, engedelmesek, becsületesek 
legyenek. 

Igaz részvéttel bocsátottuk vissza otthon 
maradt övéihez a még javakorban levő 
asszonyt: küzdeni az élet szomorú végzetével. 

Ha egy-egy ilyen szomorú családi tragédia 
fűződik egyik-másik árva sorsához, — pedig 
hányéhoz fűződik! — elszorul a szivünk s a 
szív szánalmát a szív szeretetének benső és igaz 
melegével párosítjuk s mindent megteszünk, 
hogy itt boldog otthonra találjanak az anyai 
szív pótolhatatlan melegéről elszakadt árvák. 

Hét évnek följegyzéseit ha végig lapoznátok, 
bizony mondom: sokszor csordulna ki a könyü 
szemeitekből egy-egy megjegyzés és pár rövid 
szóval odavetett történet elolvasása után. 

A természet a' maga öröktől fogva meg-
állapított változhatatlan törvényei szerint mű-
ködik s az isteni kéz áld és sujt, hatalma 
alul az ember sincs kivéve; az élet forgatagá-
ban a sors „játszva emel s mosolyogva ver 
le;" fájdalom! hozzánk csak azok jönnek, a 
kiket lever, kiket fájó részvét kisér s a 
szükség kényszerít arra, hogy itt az ember-
szeretet eme szentelt hajlékában az élet viharai 
ellen menedéket keressenek. 

A három székely leánykának a története 
még nincs lezárva. Jók, kedvesek és szorgal-
masak voltak s a legnagyobbik szép ered-
ménynyel fejezte be a felsőbb leányiskola négy 
osztályát s Eperjesre vétetett föl a tanítónő-
képző-inté/etbe. de mielőtt bement volna, a 
falu állami tanítója megismervén lelkinemes-
ségét és jóságát, feleségül kérte és vette, a 
második ez évben ment Eperjesre s a leg-
kisebb pedig most járja a felsőbb leányiskola 
második osztályát. 

Az isteni Gondviselésnek kimondhatatlan 
kegyelmét és jóságát látom én megnyilatkozni 
ez árvák sorsában, bár e pár sorban megírt 
igénytelen történetben nincs semmi szenzáczió, 
a történet még nincs is befejezve, de van abban 
tanulság minden családos tanító számára. 

Ha elolvastad édes testvérem az itt elő-
adottakat : gondolj az élet küzdelmeiben elhalt 

tanítótestvéreid árváira s ne feledd el, hogy 
ma már nem marad az útfélen koldus nyomo-
rultan a tanító gyermeke. 

Ugy szeretném, ha a szivetekhez tudnék 
férni, ha érzéseim melegségét át tudnám a lel-
ketekbe önteni azok iránt az intézmén} ek iránt, 
a melyek a magyar tanítóságot összekapcsolják 
és a szeretet nemes munkájában egygyé teszik, 
értem az Eötvös-alapot és a Tanítók Házát. 

Higyjétek el nekem, hogy a mikor azt látom, 
hogy a magyar tanítóság mennyire közönyös 
a maga legfontosabb érdeke kánt, fájó érzés 
fog el, mert senki sem látja oly közelről, 
mint én és a velem együtt munkálok: milyen 
nagy szüksége volna a magyar tanítóságnak 
arra, hogy az emberszeretet e magasztos két 
alkotásában a maga fillérjeivel tevékeny részt 
vegyen. Szeretnélek mindnyájatokat ide hívni, 
megmutatni nektek ezt a Házat, az én nagy 
családommal s lelketekre kötni, kiket a Gond-
viselő gyermekekkel áldott meg: ne sajnáljátok 
hetenkint félretenni azt a 6 fillért, mely lehető-
séget ad ennek a két áldásos intézménynek a 
jótéteményeihez. A kiknek pedig nincs gyer 
mekök, azokat is esdve kérem, áldozzanak 
elhalt testvéreik gyermekeiért s tegyenek úgy, 
mint az a hódmező-vásárhelyi fenkölt gondol-
kozású óvónő, a ki egy kis árvám javára fizeti 
az Eötvös-alapnál a díjakat. 

Mi is gyűjtögetjük a Wlassics-alap számára 
a filléreket, hogy árváink jogot nyerjenek az 
Eötvös-alap és Tanítók Házának jótéteményei-
hez. A ki hozzánk fordul, küldünk annak 
gyűjtő-ívet készséggel és örömmel. 

Értsétek meg esdő szavunkat; közeledik a 
szeretet magasztos ünnepe a Karácsony. Magyar 
tanítók! Gondoljatok elhalt testvéreitek itt 
nevelt árva gyermekeire s mutassátok meg 
hozzánk küldendő filléreitekkel, hogy a ti 
szeretetetek igaz és munkás szeretet, mely nem 
az ajkon forog, de a szivben él és nemes tet-
tekben nyilvánul. 

Ennek ez egyszerű történetnek ez volna a 
legszebb folytatása. 

(Bébreczen.) Kozma László. 

IRODALOM. 
Megjelentek: a Nagi/ Képes Világtörténet 

142. füzete. Egy-egy füzet ára 60 fillér. — 
Az Olcsó Könyvtárban: Arany János „Buda 
halála", Shakespeare „Szentivánéji álom "ja 
(Arany J. fordításában), Sophokles „Ajas"-a 
és a finn Ahó Jánosnak „Ujabb forgások" 
czímü regénye. Egy-egy füzet ára 30, illetőleg 
60 fillér. — Elméleti s gyakorlati gregoriánus 
karének-iskola lelkészek, papnövendékek, kán-
torok, tanítók s e pályára készülők számára 
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iskolai s magánhasználatra, tan- s kézi segéd-
könyvül, valamint a komoly s művészi egyházi 
ének iránt érdeklődő müveit közönség számára, 
írta Scháger Ferenez, áll, isk. igazgató. Kiadja 
a Katholikus Egyházi Zeneközlöny, Budapest, 
VIII., Mária Terézia-tér 9. Ara 3 korona. — 
Hogyan táplálkozzunk? I r ta : dr. Láhmann; 
fordították Ember János és Müller Antal. Ara 
2 korona ; megrendelhető Ember Jánosnál 
(VIII., Teleky-tér 23. szám). - - Gyermekeink 
nevelése. Foltin A. után átdolgozta Holzmann 
Ignácz tanító; ára 30 fillér. (Athenaeum könyv-
nyomdája.) — Sursum corda! Kath. kántor-
könyv. Népénekek s a legszükségesebb chorálok 
gyűjteménye ; orgonakiséret-, elő- s utójátékkal 
ellátta Ken eh Ferenez, esztergomi főszékes-
egyházi karnagy. I. füzet; ára 5 K.; a teljes 
mű ára 16 K. Megrendelhető a szerzőnél. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Vargha Irén oki. tanítónőt az 

árapataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Szervo Fülöp oki. tanítót a szerb-ittebei áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kéméndi Vincze 
kecskeméti orsz. tanítói árvaházi s.-árvaatyát 
ugyanezen intézethez árvaatyává; Pavella Jolán 
oki. tanítónőt a petőszinyei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Nagy Anna oki. tanítónőt a 
káinoki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Witt Emiiné temes-kutasi áll-
el. isk. tanítónőt a vecsés-újtelepi áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében. 

Nyugdí ja t u ta lványozot t : Németi Miklós 
szatmári munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 1000 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott : 
néh. Tariezky János nyug. egri róm. kath. 
tanító özv., szül. Chiovini Mária részére évi 
550 koronát; néh. Zengei Ferenez szegedi 
közs. isk. tanító özv., szül. Bálpataki Mária, 
valamint Ilona, Margit és Erzsébet kiskorú 
árvái részére együtt évi 990 koronát; néh. 
Hrupcíó Samu gyöngyöspatai róm. kath. tanító 
özv., szül. Légrádi Fánni és három kiskorú 
árvája részére együtt évi 675 koronát; néh. 
Smodics István volt igali róm. kath. el. isk. 
tanító Gabriella nevű kiskorú árvája részére 
évi 139 kor. 33 fillért; néh. Machnyik István 
uhorszkai nyugd. volt ág. hitv. ev. tanító özv., 
szül. Vansza Emilia részére évi 420 koronát; 
néh. Papp János volt alsó-szelistyei nyugd. 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Tóth Zsófia 
részére évi 300 koronát; néh. Andresz János 
krassóvai nyug. róm. kath. tanító özv., szül 
Stancs Alojzia részére évi 425 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója ez, útmutató 

könyvet, melynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszerübben postaidatványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f ) , 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendélhető meg szerkesztőségünkben. — 
B. K. tantes tüle t i jegyző. A gondnoksági 
Utasítás 81. §-a f ) pontja értelmezése igen 
egyszerű. Erre vonatkozó kérdésekre a követ-
kezőkben felelünk: 1. A tanulók közt miűtákat 
kiosztani s azokról másoltatni tilos. Miként 
tanítsák a népiskolában a rajzot, kivált a felső 
osztályokban ? Rajzoljon a tanító a táblára a 
növendékek elé. Akkor egyszersmind a rajz 
keletkezését is látja a tanuló. Amerikában egyes 
elemi iskolák fala csupa tábla, hogy a tanítónak 
egy-egy tárgy szemléltetéséhez, főpontjai rög-
zítéséhez mindenütt kezeügyébe essék a rajzo-
lási eszköz ; viszont a tanulók is lépten-nyomon 
megjeleníthessék egy-egy fogalom képének 
jellemző vonásait. Ott életteljes, mozgó s nem 
gépiesen másoló a rajzoktatás. A gondnoksági 
Utasítás is a lelketlen másoló rajzoltatás ellen 
törekszik. 2. Miért ajánlja az „államnyomda" 
a kézi rajzmintákat? Bizonyára a tanítók számára. 
3. A szépirási füzetekre min. rendelet van. Az 
Eötvös-alap is rámutat erre. — F. Sándor. 
1. Az iskola czéljaira fölhasználható összegek 
ügyében — ha költségvetésileg nincsenek elő-
irányozva — esetről-esetre kell dönteni. For-
duljanak ez ügyben a kir. tanfelügyelőhöz. 2. Az 
Utasításban jelzett nyomtatványokat az Egyetemi 
nyomdában is megkaphatják. - t . S. 1. Egy 
esetből kifolyólag történt intézkedés a közokt. 
min. úr részéről, hogy állami iskolai tanítók 
általános szokott nyilatkozatok alapján, mint 
pl. „az illető nem elég szorgalmas," „nem 
tud a körülmények közzé illeszkedni" stb. ne 
legyenek — akaratuk ellenére — áthelyez-
hetők, hanem csak szabályszerű eljárás alapján, 
ha erre valóban kényszerítő ok van. 2. A köz-
oktatásügyi minister úr rendszerint minden 
csütörtökön délután 4 órakor tart audiencziát. — 
P. Uy. Önök 6-an működnek egy iskolánál. 
Mivel a testületből az igazgatón kívül több 
tagja nem lehet a gondnokságnak s önt válasz-
tották meg gondnokul, a ki nem igazgató, 
kérdés: Van-e önnek joga ahhoz, hogy a 
gondnoksági ülésen nem gondnoksági szakma-
beli tárgyakhoz is hozzászoljon ? Nincs jo ga 
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mert ön nem is tagja a gondnokságnak; hanem 
estik számadási viszonyban áll vele, mint erre 
megnyert, de a gondnokság testületi körén 
kívül álló egyén. — S.M. Mintán nem egy egyház-
községtől kapja fizetését, korpótlékát is azok 
fogják fizetni — esetleg egymásközt arányos 
részben fizetni—, a kik egyéb tanítói fizetésé-
ről gondoskodnak. A díjlevelét biztosító hatóság-
hoz forduljon, ha korpótléka esedékessé válik.— 
M. I. tanítónő. Többször ismételtük már, 
hogy gazd. ism.-iskolában a szaktanítón kívül 
alkalmazottak kötelesek a közismereti tárgyakat 
tanítani. Ha nem tudnak megegyezni, majd 
rendet csinál a kir. tanfelügyelő. — 1848. 1. 
Miután díjlevele szerint csak a IV., V., VI. 
osztálybelieket köteles tanítani: jogorvoslattal 
élhet a közigazgatási bizottságnál az ellen, 
hogy most a másik tanítói álláshoz kapcsolt 
munka Vs részét is önre kényszerítik. Előbb 
azonban jó volna az iskolaszékben ezt a kérdést 
tárgyaltatni, mert az iskolaszéki elnök egy-
maga nem dönthet a munkakörök díjlevél-
ellenes megszabásában. 2. Az államsegély 
további folyósításának meg van a maga rendes 
menete. Törvényes úton keresik majd igazukat, 
ha a mondott személyes boszúból odalent 
jogtalanságot követnének el önök ellen. — V. L. 
A belügymin. 1885. évi 56.110. sz. r. szerint 
a községi kötelékbe való fölvételt valamely 
mérsékelt díjhoz lehet kötni. Öntől ezen a 
czímén most 60 K.-t követel Gy. sz. kir. város. 
Ezt az összeget nem tekinthetjük mérsékeltnek 
s folyamodás alapján bizonyára le is szállítják 
a tanítóra nézve, föltéve, hogy közgyűlési 
határozat vagy szabályrendelet nem köti meg 
a tanács kezét. Annál különösebb ez, mert 
mint irja, más kollegáitól nem követeltek díjat. 
Ez egygyel több arra, hogy ön próbálja 
beszállíttatni vagy elengedtetni a követelt 
összeget. - M. A. A földmív. ministeriumhoz 
— ingyen vagy mérsékelt árú szőlővesszők, 
oltványok engedélyezése végett — a folya-
modványokat a borászati felügyelők közvetí-
tésével terjeszszék be a tanítók. — li. Zs. 
A köteles heti órán belül kézimunkát is tar-
tozik tanítani. De ki is tanítsa más, mikor ön 
ott az egyedüli tanítónő? Nem rendes osztály-
tanítónő az, a kit pl. kizárólag csak kézi-
munka-tanításra alkalmaznak. Ilyenek a székes-
főv. községi elemi iskolákban is vannak. — 
Andron. 1. Mandátuma lejártáig működik a 
már kinevezett gondnokság. 2. A körorvos, ki 
eddig nem volt tagja a gondnokságnak, az új 
utasítás következtében belép szeptembertől 
mint hivatalból tag. 3. A hol egytanítóí az 
iskola, ott is köteles a tanító a reá bízott 
gondnoki tisztet elvállalni. — V. X. Gazda-
sági ismétlő-iskolában csak az a tanító van 

fölmentve a közismereti tárgyak tanításától, a 
ki a gazdaságtant tanítja. Ha önöknél helyi 
akadályok vannak: hárítsák el ezeket; úgv 
oszszák el maguk közt a teendőket, hogy 
ráérjenek közismereti tantárgyakat tanítani. 
Ha szükséges, a kir. tanfelügyelő majd rendet 
csinál, csak jelentsék be: mi a baj? Jóaka-
rattal többre mennek, mint torzsalkodással és 
hajszálhasogatással a teendők megosztásánál. — 
B. L. Ö. és másoknak. Tomcsányiné-Czukrász 
Róza fonomimikai könyve ifj. Nágel Ottó buda-
pesti könyvkereskedésében (Múzeum-körűt2. sz.) 
rendelhető meg; ára 2 K. — Alföldi. Rigler 
J.-féle papirnemü-részvénytársaság, VI., Rózsa-
utcza. — Névtelen levelekre és lev.-lapokra 
nem válaszolunk. — A taní tói szakvizsgá-
latról több czikket, mint kii önben már ki-
jelentettük, nem fogadunk el; az eddig beér-
kezetteknek is csak nagyon csekély százalékát 
közölhetjük már. — J. M. Sztupne. Az egye-
temi nyomdában kapható Budapesten; I., Vár, 
Iskola-tér 3. — Viménd. Ha a kántortanító 
kérte föl a helyettesítésre, akkor csak ő tőle 
(a k.-tanítótól) kérhet helyettesítési díjat. Az 
ilyesmit a helyettesítés elvállalása előtt kell 
tisztába hozni. — P . E. Vasad. A Tanítók Háza 
gyufáját és szappanját a budapesti központi 
raktárban lehet megrendelni ily czím alatt: 
Láng M. A. és társa, VI., Lázár-u. 12. sz. — 
J. K. A Magyar Tanítók Naptára bérmentes 
küldéssel 1 koronáért rendelhető meg. de nem 
nálunk, hanem az Athenaeum könyvkiadó-
hivatalában ; VII., Kerepesi-út 54. szám. — 
„Pedagóginmi hallgató." Az egyetemre 
rendes hallgatónak csak középiskolai érett-
ségi bizonyítvány alapján lehet beiratkozni. — 
Cs. L. A Hivatalos Közlöny kiadóhivatala VI., 
Andrássy-út 21. sz. alatt van. Előfizetési ára 
egy évre 5 korona. — K. 1. Az államsegélyt 
az iskolaföntartónak kell kérnie; az ő meg-
kerülésével ön nem is kérheti. 2. Ugy van; a 
fizetésemelés 50%-át levonják, de csak egy-
szer. — G. A. Nagy-Medves. Alig tehet 
egyebet, mint a mit eddig tett. Írjon föl az 
egyházmegyei főhatósághoz s mutassa ki, hogy 
a jelenlegi állapot tarthatatlan; szervezzen 
még egy tanítói állást. Addig pedig, míg ez 
megtörténik, folytassa ön a működését, miként 
eddig. A külön tanításért kérjen külön díja-
zást. — R. J . Legjobb ilyen esetben a megyei 
kir. tanfelügyelő urat megkérdezni. — K. I . 
Ny. 1. A tanítói állások lemondás folytán való 
elhagyásának rendszerint iskolai év végén kell 
történnie. Az iskolaszék méltányosságból bele-
egyezhet az évközi állásváltoztatásba. 2. A 
pályázati kérvény minden mellékletén legyen 
bélyeg; ha más nem, legalább 30 filléres a 
bélyegtelen eredetin is. — T. F. Répczelak. 
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Ha rendes tanítói állást foglal el, mivel már 
21 éves s okleveles, folyamodjék a közokt. 
ministeriumhoz az orsz. tanítói nyugdíjalapba 
való fölvételért. Kérvényét s mellékleteit 
bélyeggel lássa el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Országos Közoktatási Tanács előadó 

tanácsosaivá a vallás- és közoktatásügyi mi-
nister a következő tanférfiakat nevezte ki öt 
évi időtartamra: dr. Alexander Bernát, dr. Bokor 
József, dr. Fináczy Ernő, dr. Hegedűs István, 
dr. Heinrich Gusztáv, dr. Kisfaludy A. Béla, 
dr. König Gyula, Lakits Vendel, dr. Medveczky 
Frigyes, dr. Paiier Imre, dr. Biecll Frigyes és 
Szuppán Vilmos. A Tanácsnak ugyancsak öt 
évre kinevezett tagjai közül megemlítjük a 
következőket: dr. B/ínóczi József, Dezső Lajos, 
György Aladár, Kapy Gyula, dr. Kiss Áron, 
Komáromy Lajos, Komlóssy Ferencz, dr. Kovács 
János, Lád Károly, Pásthy Károly, Sretvízer 
Lajos, Szász Károly és Ujváry Béla, a 
Néptanítók Lapja f. szerkesztője. A tanács 
kebelében az említett idő alatt tartandó 
tárgyalásokra, a Szabályzat 8-ik g-a alapján 
a következő tanügyi tisztviselőket rendelte ki: 
Molnár Viktor, dr. Axaméthy Lajos, dr. Morlin 
Emil, Halász Ferencz, Kuliszéky Dezső, dr. 
Kacskovics Mihály, dr. Neményi Imre, dr. 
Badnay Rezső, dr. Verédy Károly, dr. Boncz 
Ödön és dr. ErŐdi Béla. 

— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
14.-Í ülésében kezdette meg a fölirati javaslat 
tárgyalását. A többség javaslatát Bohonyi Gyula 
előadó terjesztette be, majd Kossuth Ferencz 
a függetlenségi és Zichy János gróf a néppárt 
javaslatát ajánlották elfogadásra. A f. hó 15,-i 
ülésen Szederkényi Nándor az elnöklete alatt 
álló függetlenségi töredék külön fölirati javas-
latát terjesztette be. — A képviselőház közoktatás-
ügyi bizottsága megalakult és elnökének dr. 
Bereeviczy Albert v. b. t. t.-t, jegyzőjének 
Szőts Pált választotta meg. 

—„Fele l jünk Pé te r fy Sándornak." Ily czím 
alatt az egyik fővárosi tanügyi lapban U. S. 
jelzéssel (tudtunk szerint Peres Sándor jelei) 
nagyon talpraesett czikket olvasunk, melyet 
utolsó betűjéig aláírunk. Azt mondja a czikk 
írója, hogy „Péterfy Sándor nemcsak alapítója 
az Eötvös-alapnak, de olyan egyetlen vezére 

ma is, a kiben a tanítóság osztatlanul meg-
bízik s a kinek kezében az Eötvös-alap ügyei-
nek vezetését a legjobb helyen tudjuk." Ügy 
van; mi sem tudjuk elképzelni az Eötvös-alapot 
az ő nagynevű megalapítója: Péterfy Sándor 
nélkül. Csakhogy Péterfy elsősorban a tanítóság 
nagy indolencziája miatt akar visszavonulni. 
U. S. ennek az oknak a megszüntetésére hívja 
föl a magyar tauítóságot. „A vezérnek — 
írja — katonák kellenek; a vezért nekünk 
kell erősítenünk. Az Eötvös-alap, mint jóté-
kony s mint társadalmi intézmény 2000 taggal 
még gyenge. Itt kell feleletet adnunk Péterfy 
Sándornak. Be kell lépnünk tömegesen az Eötvös-
alap tagjai sorába. Az abaujtornamegyei kartár-
saknak példáját, a kik mindnyájan tagjai lettek 
az Eötvös-alapnak, követnünk kell. A megyei 
tanítóegyesületek elnökei, a körök elnökei, a 
kir. tanfelügyelők, egyes lelkes kartársak minden 
alkalommal gyűjtsenek tagokat az Eötvös-alap 
részére s ne elégedjenek meg a tagul vaíó jelent-
kezéssel, hanem legyen gondjuk arra is, hogy a 
tagsági díjak beküldessenek. Az Eötvös-alap tag-
jainak tetemes gyarapítása legyen a mi feleletünk 
Péterfy Sándor lemondására. A tagoknak 
növekedő száma, mint a kartársi szeretetnek 
és összetartozásnak ténye, érzem és tudom, 
olyan felelet lesz, mely elfeledtet Péterfy 
Sándorral minden keserűséget, mely új kedvet 
önt a mi örökös elnökünkbe s újra vissza-
állítja Péterfy Sándort az Eötvös-alap elnöki 
tisztének teljesítésébe, oda, a hol helyét, a míg 
él, nem tudjuk betölteni.'' Ugy van: a magyar 
tanítóságnak nem szabad megengednie, hogy 
Péterfy az ő nagy alkotása szinteréről vissza-
vonuljon ! 

— Vass Mályásról, a magyar tanító e 
mintaképéről, úgy emlékszik meg a „Csongrád-
megyei Eötvös-fiók-egyesület" titkári jelentése: 
„Az egyesület lelkes megalapítója és buzgó 
harezosa: Vass Mátyás a.' elnökségről lemondott. 
Lemondott pedig azért, mert egyesek részéről 
folytonos támadásoknak, gyanúsítgat ásóknak volt 
kitéve s azt hitte, hogy lemondásával a szét-
húzó tanítóság vállvetve fog majd munkálkodni 
azért a magasztos és szent ügyért, a mely az 
ő lelkéhez oly erősen és elválaszthatatlanul 
van odaforrva." — Hát már a vidéken is 
marják azokat, a kik tudnak és akarnak is a 
tanítóságért dolgozni, még pedig épp azok, a 
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kik az okvetetlenkedésen kívül se nem tudnak, 
se nem akarnak tenni ?! — Szomorú! 

— A Tanítók Háza alapjához Simó Béla kir. 
tanácsos tanfelügyelő, mint „Szolnok-Doboka 
vármegye tanítóegyesületének" utóbb tartott 
közgyűlésén bejelentette, ezer koronával járul. 
Simó B. kir. tanfelügyelő különben is nagy 
tevékenységet fejt ki megyéje területén az 
Eötvös-alap és a Tanítók Háza érdekében. 

— Lapnnk mai számából, tér szűke miatt, 
több közlemény, köztük az „Egyesületi élet" 
és „Tanítók Tanácsadója?" cz. rovatok egy 
része, jövő számunkra maradt. 

— A Magyar Tanítók Naptárának meg-
szerzéíét a járásköri üléseken a járásköri 
elnökök már itt-ott ajánlották s ezeknek az 
ajánlatoknak volt is eredményűk. Most van a 
naptár beszerzésének az ideje s azért újra 
fölhívjuk úgy a járásköri elnökök, mint álta-
lában t. kartársaink szives figyelmét erre az ő 
számukra szerkesztett naptárra. Ismételjük, 
hogy, ha legalább 10 ezer tanító venné meg 
ezt a naptárt, ezen a réven is 1000 korona jutna 
a tanítók tanuló fiai ösztöndíj-alapja javára, a 
mennyiben minden eladott példány 10 fillért 
jövedelmez erre a nemes czélra. A Magyar 
Tanítók Naptárát az Athenaeum r.-társ. könyv-
kiadó hivatalában (nem nálunk!) lehet megren-
delni (VII., Kerepesi-út 54. sz.); ára 80 fillér, 
bérmentes küldéssel 1 K. 

— Zalavármegye közigazgatási bizott-
ságának nov. hó 12.-i ülésén dr. Ruzicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő az utolsó 
időszak iskolalátogatásairól tett jelentésében 
előterjesztette, hogy a miksavári róm. katholikus 
iskolában az elemi iskola alsóbb osztályainak 
növendékeit legújabban egy Muraközön szüle-
tett, de Zágrában képesített szerzetes óvónő 
oktatja, ki a magyar nyelvet igen kezdetlegesen 
bírja; az elemi iskola felsőbb osztályait azon-
ban egy Zágrábban tanítónői oklevelet nyert, 
magyarul éppen nem tudó szerzetesnő látja el. 
Kotor községben csak a kisdedvédelmet látják 
el szerzetesnők, kik közül az óvónő Zágrábban 
nyert képesítést s mint muraközi leány annyit 
beszél magyarul, a mennyi elemi iskolai tanul-
mányaiból megmaradt; a kisdedóvó másik 
vezetője budapesti születésű, jobban bírja a 
nyelvet, de nincs oklevele. A közigazgatási 
bizottság a királyi tanfelügyelő által előter-
jesztett, a népoktatási alaptörvényekben gyöke-
rező és a muraközi oktatásügy eddigi fejlődését 
legközvetlenebbül érintő indokok alapján, nem-

különben Ziegler Kálmán csáktornyai királyi 
közjegyző, bizottsági tag fölszólalása után, egy-
hangúlag elhatározta, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi ministerhez föliratot intéz s egyben 
megkéri, hogy tiltsa el zágrábi apáczáknak 
Muraközre való bevezetését. A közigazgatási 
bizottság még az általuk esetlegesen elnyerendő 
nosztrifikálás esetében sem látja elhárítottnak 
azon veszélyt, mely a magyar művelődés és 
érzés szempontjából, idegenben nevelt és képesí-
tett egyének hatásában rejlik. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Polcza Sándor igazg.-tanító, Valócz 
(gyűjtése a szolyvai tanítógyülés társas ebédjén) 
8 K. 25 f.; a hévízi (Nagy-Küküllő-m.) járás-
kör által Hévízen rendezett tánczestély jöve-
delméből (bek. Nisztor Joachim) 20 K.; Kaiser 
A. 10 f. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
urnák, (VII., Wesselényi-u. 52. sz.) 

— Rövid h i rek . Kitüntetés. A franczia kor-
mány az 1900. évi párisi kiállítás körül szer-
zett érdemeiért Krolopp Alfréd gazdasági akad. 
tanárt, lapunk gazdasági munkatársát a „Mérite 
Agricole" rendjel lovagkeresztjével tüntette ki.— 
Gazdasági ismétlő-iskola alakult községi jelleggel 
Székelyhidon (Biharm.). Megválás? tattak Pozsgay 
Károly ev. ref., Kacz L. Lajos izr. tanítók és 
özv. Várszeghy Lajosné róm. kath. tanítónő 
100—100 koronás kezdetleges tiszteletdíjjal. — 
A biharmegyei tanítóegyesület érmelléki járás-
köre f. hó 7.-én alakult meg Székelyhidon. — 
Tiszteletbéli tag. Szolnok-Dobokamegye ált. 
tanítóegyesülete dr. Gopesa László min. titkárt 
tiszteletbeli tagjává választotta. 

— Halálozások. Bibiczey Aladár volt óvónő-
képző intézeti igazgató, a szabadkai tanítónő-
képző-intézet r. tanára f. hó 14.-én hosszas 
szenvedés után Fiúméban meghalt. — Székely 
Kálmán, kis-szecsei ev. ref. tanító életének 
30., fáradhatatlan és buzgó tanítói működé-
sének 10. évében hosszas betegeskedés után 
elhunyt, özvegyet és négy kis árvát hagyva 
maga után. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját .'" 

Tartalom : Foglalkozzunk a néppel! I. Burirín 
Albert. II. Mező Dániel. III. Beney Antal. — Tanítók 
képzése és képesítése. Láng Mihály. — A tanítói 
fizetések kiszolgáltatása. Nagy Béla. — Az áll. el. 
iskolák házirendje. Veress Károly. — Egyesületi 
élet. — Szünóra : Az én párnám. (Vers.) Simon 
Lajos. — Árvaházi történetek. Kozma Kászló. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Jtéla. 
'Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapesten, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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I. ker. Tár, Iskola-tér 3. szám. r^Xj^r 

76.875/901. vrain. sz. 

PÁLYÁZAT. 
A kecskemét i orsz. tanítói árvaháznál újonan 

rendszeresített II. árvaanyai állomás betöltése czél-
jából ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás 1000 korona készpénzfizetéssel, lakás-
sal, fűtéssel, világítással és teljes ellátás élvezetével 
szerveztetik. 

Ezen állomással 160—160 korona ötödéves kor-
pótlékra való jogosultság van egybekötve akként, 
hogy a jogosultság csak az orsz. tanítói árvaházak 
tiszti létszámába történt első kineveztetés időpontjá-
tól veheti kezdetét. 

Kiemeltetik még az a körülmény is, hogy a 
lakáson felül természetben nyert élvezmények 600 
koronára értékelve, a nyugdíjigény megszabásánál 
a készpénzben nyert törzsfizetéshez fognak számít-
tatni. 

A jelzett állásra a magyar államnyelv teljes birto-
kában levő s legalább elemi iskolai tanítónői képe-
sítéssel bíró nők pályázhatnak, a. kik közül általá-
ban előnyben részesülnek azok, kik valamely árvaház-
vagy szeretetháznál már sikerrel működtek és a kik 
az ének és zene tanításban jártassággal birnak; 
különösen pedig azok, a kik műnkamesternői okle-
véllel is rendelkeznek. 

A pályázni kivánók a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumhoz czímzett kérvényüket az 
életkorukra, vallásukra, családi állapotukra, a fentirt 
föltételeknek megfelelő képesítésökre, eddigi szol-
gálataikra vonatkozó bizonylatokkal fölszerelve, ille-
tékes fölöttes hatóságuk utján, vagy ha alkalmazásban 
nem volnának, közvetlenül folyó évi deczember hó 
31-ig bezárólag a kecskeméti orsz. tanítói árvaház 
igazgatójához nyújtsák be. 

Budapesten, 1901. évi november hó 13-án. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(102'h—I—1) m. kir. ministertől. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Tokajban (Zemplénmegyében) a róm. katholikus 

elemi tanítónői állás megüresedvén, erre a pályázat 
e folyó évi deczember 1-ső napjára tűzetik ki. Évi 
rendes fizetése 938 korona 50 fillér, és két szobából 
álló szép lakás. Bergler Gyula, prépost-plébános. 

(2121—III—2) 
A mezőgazdasági ipar-részvénytárs. kaposvári bér-

letének ga lambosi gazdasági kerületében (Somogy-
megye) betöltendő egy róm. kath. tanítói állás, mely 
a következő javadalmazással van egybekötve: Éven-
kint 400 korona készpénzfizetés, 5 hektoliter buza, 
10 hektoliter rozs, 6 öl tűzifa, 1200 négyszögöl tengeri-
föld, egy darab tehéntartas és származékainak egy-
éves korig való tarthatása, 2 darab öreg sertt's legel-
tetés és származékainak egyéves korig való tarthatása, 
szabadlakás és konyhakert. A tűzifával a tanterem 
is fűtendő lesz; a kinevezett tanító a gazdaságban 
is köteles leend segédkezni, mely segédkezésért éven-
kint 200 korona külön jutalomban fog részesülni, 
fenti fizetésen felül. A kinevezett tanító tartozik 
állását azonnal elfoglalni s megjegyeztetik, hogy 
állását a tanítási idő alatt el nem hagyhatja. 
Okleveles tanítók folyamodványaikat, bizonyítvány-
másolataikkal, a mezőgazdasági ipar-részvénytársaság 
béruradalmi Igazgatósághoz Kaposvárra küldjék be. 

(2119- II—2) 
D é v a v á n y á n (Jász.-N.-K.-Szolnokmegye, vasúti 

állomásj róm. kath. okleveles segédtanító kerestetik 
a II. vegyes osztály vezetésére, kinek fizetése előre 
fizetve, havi 30 korona, a kántortanítónál élelmezés, 
külön szoba téli fűtéssel és a legszükségesebb bútor-
zattal. Kötelessége vasár- és ünnepnapokon tanít-
ványait a templomba kisérni, ott rájuk felügyelni 
és a kántortanítót akadályoztatása esetén a kántori 
teendőkben kisegíteni. Kérvények f. évi nov. 23-ig 
iskolaszéki, egyházi elnökhöz nyújtandók be ; szük-
ségből okleveles nőtanítók is pályázhatnak. 

(2122—II-2) 
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Egyik pusztai iskolánk részére képesített fiatal 
néptanítót keresünk. Okmánymásolatokkal fölszerelt 
pályázati kérvények a bar.-szt-lőrinczi uradalmi 
főbérnökség számtartóságához küldendők. 

(2136-III—2) 
A káinoki evang. népiskolai állomás azonnal be-

töltendő. Javadalmazás: 800 korona, melyből 542 
korona államsegély. Csinos új lakás. Tannyelv: tót. 
Tanítónők is pályázhatnak. Fábry János, lelkész, 
Nagy-Szalatna (Zólyomm.). (2145—II—2) 

Betöltendő a vármezöi állami elemi iskolánál 
évi 800 kor. fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles, 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czímezve, legkésőbb 1901. évi deczember hó 
4-ig Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott és ev. ref. 
kántorságra is képes tanítók előnyben részesülnek. 
Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Zilah, 1901 
november 4-én. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

(101/h—I—1) 
Torja alsórészi községében a községi elemi nép-

iskolánál megürült tanítónői állomásra pályázat 
hirdettetik. A tanítónő rendes fizetése: 800 korona, 
mely fizetés részletekben minden hó 1-én fizettetik; 
ezenkívül szabad lakás az iskolai épületben, mely 
áll: 2 lakszoba, 1 konyha, 1 kamara és pinczével. 
Nemkülönben egész évre 5 öl tűzifa. Továbbá 
1000 Q-öl területü veteményes-kert a tanítónőnek 
használatul adatik. Ezen javadalmazásért köteles 
leend a tanítónő 1—6 osztálybeli leánynövendé-
keket, valamint az ismétlő-iskolás leányokat tanítani, 
mely utóbbi ténykedésért 80 korona díjazásban 
részesül. Pályázni kívánók fölkéretnek pályázati 
kérelmüket a megkívántató oklevelek és a netaláni 
szolgálati bizonyítványokkal fölszerelve 1901 decz. 
l-ig Vajna Domokos községi iskolaszéki elnök úrnak 
Torjára (Háromszékmegye) beküldeni. Az iskolaszék. 

(2153—II—1) 
Fürged-pusztán egy róm. kath. tanítói állás 

betöltendő. Javadalma: természetben lakás, kert ós 
2 hold kukoriczaföld, 600 korona készpénz, ismét-
lőkért esetleg 60 korona; 20 méter tűzifa, 1 tehén-
tartás vagy naponta 2 liter tej, 10 darab sertés 
legeltetés. Korpótlék nincs. Folyamodványok és 
bizonyítványmásolatok november 26-ig Lamm B. és 
fiai urakhoz Fürgedre (Tolnamegye) intézendők. 

(2157-1—1) 
Német-Szent-Miklós (Zalamegye, u. p. Langviz) 

a községi tanítói állásra pályázatot hirdet, a válasz-
tásra folyó évi deczember hó 5-ik napját a községi 
iskolába kitűzi. A tanító javadalmazása: két szo-
bából álló lakás, melléképületek, belsőség és kert, 
600 korona készpénzfizetés a községi pénztárból, 
20 pozsonyi mérő rozs, 4 öl tűzifa, 1 hold szántóföld, 
1 hold rét használata, 4 drb szarvasmarha és 4 drb 
sertés legeltetési jog. Az állás a megválasztott által 
azonnal elfoglalandó. Személyes megjelenés kíván-
tatik. A kérvények alulírt iskolaszékhez nyújtandók 
be. Német-Szent-Miklóson, 1901 november 14-én. 
Findlperger János, iskolaszéki elnök. (2162—I—1) 

A kiskoszmály i (u. p. Ujbars) róm. kath. magyar 
tannyelvű tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javaduima: szép új lakáson, kerten kívül, korpót-
lékkal és államsegélylyel együtt, körülbelül 900 
korona, különféle czímek alatt. Tankötelesek száma 
30—40. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Iskolaszékre czímzett 
kérvények november 29-ig, Báthy Gyula esperes 
úrhoz Garamuj falura küldendők. (2158—1—1) 

Dályok. Iskolaszók osztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés : 800 korona; félig bútorozott 
szoba; két öl puhafa. Tannyelv: magyar-horvát. 
Határidő : deczember l-ig. Baranyamegye. Iskolaszék. 

(2164-11-1) 
Betöltendő a seps i -szent-györgyi állami polgári 

iskolánál egy évi ötszáz (500) kor. és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott iskolaszolgai állás. 
Ezen állásra az 1873. évi II. t.-cz. értelmében elsősorban 
igazolványos altisztek pályázhatnak. Az ezen állást 
elnyerni óhajtó igazolványos altisztek pályázati kérvé-
nyüket az 1873. évi II. t.-cz. értelmében kiállított s pol-
gári alkalmazásra jogosító igazolványnyal, kereszt-
levéllel, orvosi és erkölcsi bizonyítványnyal szabály-
szerűen fölszerelve legkésőbb 1902. évi január hó 15-ig a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
Háromszékvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. 
Budapesten, 1901. évi november hő 11-én. A mi-
nister meghagyásából: dr. Axamethy Lajos, ministeri 
tanácsos. (105/h—I—1) 

Betöltendő a s imonyi fa lva i állami elemi iskolá-
nál évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állás. 
Az ezen állás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1901. évi deczember hó l-ig Aradvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Megjegyeztetik, 
miszerint tekintettel arra, hogy a kinevezendő tanító 
az ág. ev. vallású tankötelesek hitoktatását is külön 
díjazásért teljesíteni köteles lesz, csak ág. ev. vallású 
és az ág. ev. kántori teendőket végezni képes tanítók 
kérvénye lesz figyelembe vehető. Kelt Aradon, 1901. 
évi november hó 15-én. Aradvármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. (104/h—I—1) 

Jász ladányba segédkántort keresek évi 240 ko-
rona és (ágynemű mosáson kívül) teljes ellátással. 
Tóth, főkántor. (2168—1—1) 

Szeödemeteri állami elemi iskolánál havi 70 
korona díj mellett okleveles, lehetőleg ev. ref. tanerő 
ideiglenes helyettesi alkalmazást nyerhet. Ajánlatok 
Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőségéhez Zilahra 
küldendők. Határidő november 25-dike. Zilah, 1901 
november 15-én. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

(103/h—I—1) 
Az ördögkúti ref. kántortanítóságra deczember 

15-ig pályázat nyittatik. Javadalom: lakás, 3 öl fa, 
800 kor. készpénz. Mellékjövedelemre számíthatni. 
Folyamodványok Kusztós Gyula lelkészhez Ördög-
kútra (Szilágym.) küldendők. (2161—1—1) 

Egy ev. ref. tanító, ki a jövő évben képesítőzik, 
orgonázásban jártas, egy évi szolgálati bizonyít-
ványnyal rendelkezik, ajánlkozik ideiglenes tanítónak. 
Megkeresések L. F. tanítóhoz küldendők. Vejtl, u. p. 
Vaiszló (Baranyavm.). (2152—1—1) 

A róm. kath. kántori teendőkben jártas egyént, 
ki mindent végez, keresek, a miért teljes ellátást és 
15 forint havifizetést adok, — ágynemű nélkül. — 
Megkeresések levólileg Skultéthy László, Szeged, 
Róchusi kántorhoz intézendők. Szeged, 1901 nov. 
14-én. (2159-1—1) 

A tótszeutmártoni róm. kath. iskolánál önálló 
osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 720 kor. készpénz, ism.-iskolások után 60 
kor., 2'/i öl fa, 2 szobából, konyhából, kamarából 
álló lakás; házikerfc. Kötelessége: egy tanteremben 
a mindennapi tanköteleseket és az ism.-iskolásokat 
tanítani. Tannyelv: magyar. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Kérvények decz. 8-ig bezárólag az iskolaszéki 
elnökhöz, Tót-Szent-Mártonba (Zalam.) küldendők. 

(2149-1 -1 ) 
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Az i vádi róm. kath. fiókegyház kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: párbér-
gabona értéke 128 korona; párbérpénz 28 korona; 
stóla 16 korona; egyházmegyei hivataltól évenkint 
320 korona; 4 hold szántóföld; faváltságdíj a köz-
ségtől 48 korona; tandíj 60 korona. 160 korona 
államsegély folyamodás alatt. Van két szobából álló 
lakás, konyha, kamara, sertésól, istálló és '/< hold 
kert. A kántortanító kötelessége: a mindennapi és 
ismétlős tanköteleseket oktatni, vasár- és ünnep-
napokon alkalmas időben a híveket az anyaegyházba 
vezetni, őket sz. énekre tanítani, faiskolát kezelni és 
a kántori teendők, a szombati s vasárnapi litániák 
végzése. Felszerelt kérvények Kucsera Ferenez iskola-
széki elnökhöz nov. 27-ig Pétervásárára küldendők. Az 
állomás azonnal elfoglalható. (2154—I—1) 

A kadácsi (Udvarhelym.) községi iskola tanítói 
állására ezennel pályázat hirdettetik. Fizetése: évi 
800 korona. Az unitárius egyházközségtől az ének-
vezéri és ezzel kapcsolatos teendőkért 200 korona. 
Tisztességes lakás, gazdasági épületekkel s veteményes 
kerttel. Unitárius vallású folyamodók, folyamodásaikat 
alulirthoz 1901 deczember 24-ig küldjék be. Marosi 
Lajos, iskolaszéki elnök. (2166 — 1—1) 

Tósok-beréndi (Veszprémm.) róm. kath. iskolá-
hoz okleveles osztálytanító kerestetik. Javadalma: 
csinosan bútorozott szoba fűtéssel; 800 korona, 
melyért III—VI osztályt vezetni tartozik; ismétlők 
oktatásáért 31 korona 50 fillér. Kántorizálás külön 
díjaztatik egyezség szerint. Ágynemű-, tisztogatás-, 
világítás- és mosásról maga gondoskodik. Az állás 
deczember elsején elfoglalandó. Kérvények Szobek 
Lóránt tósok-beréndi plébánoshoz küldendők. 

(2167—1-1) 
Pelsőcz i (város Gömörmegyében) róm. kath. 

kántortanítói állásra nov. 28-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: 178 korona, párbér 50 korona, stolaris 
36 korona, erdőváltság 44 korona, Pelsőczön föld 
9 korona. Horkán 4 hold föld 24 korona, tanulmányi 
alapból 96 korona, iskolafűtésre 72 korona, tandíj 
46 korona, iskolakert haszna 24 korona, lakás: 2 
szoba, konyha, udvar, kert, állami segély 348 korona. 
Az ismétlőket is tartozik tanítani. Átszállítás 24 
korona. Az egyházfi és harangozói kötelmek külön 
választattak. (2172—1—1) 

A torbágy i (Pest mellett) róm. kath. magyar-
német tannyelvű népiskolánál üresedésben levő 
osztálytanítói állásra november 28-iki határnappal 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 800 korona kész-
pénz, a község pénztárából havi részletekben pontosan 
fizetve; bútorozott szobából álló lakás. Kötelessége: 
az alsó két osztályt vezetni, az ismétlő-iskolásokat 
oktatni Kérvények főtisztelendő Neumayer Ferenez 
helybeli plébános úrhoz küldendők. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Temetések után 30 kor. mellékjövedelem. 

(2170 - I — 1) 
A wittkoviczi bánya- ás vaskohómfi - társulat 

kotterbachi telepén legkésőbb 1902. évi január 
l-ig elfoglalandó róm. kath. tanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Az állomás jövedelme: 1. A 
társulati pénztárból havi részletekben fizetendő évi 
450 frt. 2. Egy kis kert haszonélvezete. 3. Kényelmes 
lakás, annak fűtésére és világítására szükséges 
anyaggal. 4. Az iskolaterem tisztításáért és befüté-
seért évi 50 frt, megjegyeztetvén, hogy a fűtő-
anyagot a társulat adja és befuvaroztatja. 5. Kilátás 
van még egyéb jövedelmekre is. A zenében járta-
sabb okleveles tanítók előnyben részesülnek. A ma-
gyar, német és tót nyelvekben jártas pályázók 
kérvényeiket legkésőbb f. évi deczember 10-ig a 
wittkoviczi társulat igazgatóságánál Kotterbachon 
(Szepesmegyében) nyújtsák be, a hol a tanító köte-
lességeiről bővebb fölvilágosítás nyerhető. 

(2156—III—1) 

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minister űr 
72.694. sz. leirata folytán a csokalyi (Érmeilék) ref. 
egyház által fentartott kántor-orgonista- és vegyes-
iskola-tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi 
javadalom: lakás és kerten kívül 906 korona, mit 
készpénz, termény és föld fedez. Csokaly, 1901 nov. 
16. A praesbyterium. (2113—I—1) 

Az u jv incz i (Alsófehér, pósta Alvincz) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat nyittatik. Javadalma: 
2 szobás szép lakás, konyha, pincze, kamra, istálló; 
1 '/» holdas kert értéke 60 kor., 12 kat. hold adó-
mentes szántóföld bérértéke 320 kor., '/a hold legelő 
értéke 20 kor., 400 • - ö l szőlőnek való föld, értéke 
3 kor., adóhivataltól 410 kor., azonkívül község 
megtakarított tőkéjéből 4 és fél éven át 100 kor., 
3 öl fa behordva, melyből a tanterem is fütendő; 
irodaátalány és favágatásért 13 kor. 60 fill. Stóla 
20 kor. Összesen 946 lí 60 f. A pályázati kérvények 
az ujvinczi róm. kath. iskolaszékre czímezve, Pucher 
Anaklet alvinczi lelkészhez deczember 7-ig benyúj-
tandók. Okleveles tanítónők is elfogadtatnak s az 
állomás azonnal elfoglalandó. Tannyelv : magyar. 

(2113-1 -1 ) 

H I R D E T É S E K . 

Balázs József 
református tanító, abauj-szent-andrási születésű, 
Kisújszál láson lakik, Jász-Nagykun-Szolnokvár-

megyében. (2148-1—1) 

Bahéry Józsefnél Pohorel lán (Gömörmegye) 
megrendelhető: 

Róm. kath. Adventné a Vianocné Piesne 
czímű orgonakisérettel, interludiumokkal, pastorellák-
kal ós teljes szöveggel ellátott ének-gyűjtemény. 

Ára 2 forint. (2163-1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VI I I . bővített, Új kiadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomm.) (2160—XX—1) 

A R á c z Károly hajdu-nádudvari önálló gazda-
sági szaktanító által írott „ G a z d a s á g i k i s 

l i j i t é k a í " ez évben már 

elemi és gazdasági ismétlő-iskola ismeri meg. Álta-
lános vélemény az, liogy komoly értelemben vett 
gazdasági oktatás e káték nélkül el sem képzelhető. 

Részletes hirdetés a 41-ik számban. 
(2171-1 -1 ) 

Más üzlet átvétele folytán olcsó áron eladó egy 
kisebb o r g o n a és nyolez különféle h a r m ó n i u m , 

melynek árai 100 koronától följebb. 

( 2176 -1 -1 ) 
Kiepszel István, 

BBSZTEECZEBÁJSTYA. 
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Tóth Lajos, tanító. 
„Az í r v a - o l v a s á s új tanmódja ." 1 k o r o n a . 

Tóti, Biharmegye. Per Margitta. 
(2151—II—1) 

„Népies búcsúztatók" 
(300 oldal) hangjegy melléklettel, ára 3 korona. 
Megrendelhető P i n t é r Miklós kántortanítónál 

Makón. (2062-11—2) 

L i u l i e r J á n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1901/902-ik tanévre, 1 K (Bérmentve 1 K 10 f.) 

Haladási napló. Látogatási napló. 
Az új ministeri utasítás 87. §-a szerint, több évre, 

bekötve, darabja külön-külön 3 K. 

Értesítö-Könyvecske 
Hymnus és Szózattal, darabja 10 f. Megjelentek 
és kaphatók L é v a i Mór kiadóhivatalában Ú n g v á r t . 
Az összegek előzetes beküldése mellett portómentes 

szállítás. (2089—1V-3) 

Czegléden 

Unghváry László 
300 holdas szölőtelepe és gyümölosfa-

Legjobb és legczélszerűbb segédeszköz népiskolák-
ban szépírás oktatására a kiadásomban megjelent 
és Magyarország számos iskolájában legjobb ered-

ménynyel bevezetett 

elöírott szépírási füzet. 
E füzetek magyar, német és tót nyelven kaphatók 

12 számú tervszerű fokozatban. 
Mintafüze teke t k ivánatra i n g y e n é s bér-

m e n t v e küldök. 

Horovitz Adolf, 
(2116—II—2) könyvkereskedő, 

N A G Y S Z O M B A T B A N . 

M a g y a r s á g ^ . 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a Ma g y a rsá g . Felelős 
szerkesztője: B e n e d e k Elek. Főszerkesztője: dr. 
ö y ő r f f y Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jancsó Benedek, 
(*aál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedö 
Albert, Csulak Lajos, Tarcsafalvy Albert stb. stb. 

A M a g y arság a legolcsóbb napilap. Egész évre 
fvidéken•) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A M a g y a r s á g megjelenik mindennap délután 
S—12 oldalon. 

S/,erkes/.(őség és k i a d ó h i v a t a l : Kmla-
!>est, Szent k i r i t ly i -u teza 28/b. 

(2064—IX—4) 

Vailay József, 
gazdasági ismétlő-iskolások könyve (3583/1898. szám 
alatt az á l ta lános i smét lo-Í3kolák és 3949/1899. 
szám alatt az újonan s z e r v e z e t t g a z d a s á g i 
i smét lő - i sko lák részére ministerileg engedélyezett) 
müvét az aláirott könyvkereskedés kiadásába át-
vette és ezután csak nála lesz kapható. 

Ezen általánosan elismert kitűnő könyvet, melyet 
1'est-, Bihar-, Borsod-, Komárom-, Maros-Torda-, 
\yitra-, Szatmár-, Temes-, Torontál-, Veszprém-, 
Zólyom-, stb. vármegyék kir. tanfelügyelői a leg-
melegebben ajánlottak, a gazdasági ismétlő-iskolák 
t. tanítóinak szives pártfogásába ajánlva, kérjük 

nagybecsű megrendeléseit. 

A z 1-koronás k ö n y v e t a t. tan í tó urak 8 0 
fillérért kapják. 

M u t a t v á n y p é l d á n y t i n g y e n és b é r m e n t v e sz ívesen 
k ü l d ü n k . 

(1895—VII—7) 
1 l a t s e k - f o l e 

könyvkereskedés 
T E M E S V Á R . 

W f i n f t ö n i j r v e i i 

e l e m i é s polgári , tanító-, taní tónö-
képezdék, valamint az o r s z á g ö s s z e s 
t a n i n t é z e t e i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajz i j e g y z e t e k Rohn J. 
tanártól, Irály tani j e g y z e t e k Kirá ly 
P á l tanártól és tör téne lmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y l G y u l a tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O I J > I L A 
könyvkereskedésében 

K l I M l ' I O S T (Buda), I I . k e r . , 

F ű - u t i ' z a 3 - i l c s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XV—11) 

i 
i 

s ? 

! 
i » 
r 

Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S 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 kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 íillér. — 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 
bo. 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, 1. KER., ISKOLA-TKR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m . acHin.lt v i s s z a . 

Az 1002. évi állami költségvetés. 
(H.) Dr. Lukács László pénzügy-

minister a képviselőház november hó 
23.-i ülésén mutatta be az ország 
pénzügyi helyzetét minden oldalról meg-
világító nagyszabású expozé kíséretében 
az 1902. évi állami költségvetést. 

A vallás- és közoktatásügyi ministeri 
tárcza 1902. évi költségelőirányzatának 
mérlege a következő: 

Rendes kiadások : 
1901. évre engedélyeztetett 35,394.810 K. 
1902. évre előirányoztatott 39,337.805 K. 

tehát több 3,942.995 K. 
Átmeneti kiadásokra: 

1901. évre engedélyeztetett 
1902. évre előirányoztatott 

1,303.850 
1,635.003 

K. 
K. 

tehát több 331.153 K. 
Beruházásokra: 

1901. évre engedélyeztetett 
1902. évre előirányoztatott 

5,097.000 
6,322.500 

K. 
K. 

tehát több 1,225.500 K. 
Összes kiadási többlet 1902. évre 5,499.648 K. 

A rendes és rendkívüli bevételekre 
1902. évre előirányoztatott összesen 
2,644.594 K. s így az 1901. évi költség-
vetéssel szemben a kiadási többlet 
2,855.054 K. 

Dr. Lukács pénzügyminister expozéjá-
ban a közoktatási tárczát illetőleg a 
következőket mondotta: 

„Áttérve, t. képviselőház, a vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr tárczájára, konstatálom, 

hogy annak szükséglete 5,140.000 koronával 
emelkedik; és minthogy bevételei csak 2,644.000 
koronával nagyobbak, mint a megelőző évben, 
azért a tárcza mérlege rosszabbodik 2,495.000 
koronával, itt is eltekintve a nyugdíjaktól és 
a tárczakölcsönök szükségletétől. A mi az 
állami népoktatást illeti, erre a nagyfontosságú 
czélra (Halljuk! Halljuk!) ez alliálommal is 
igen jelentékeny kiadási többletet fordítunk, 
(Általános élénk helyeslés.) a mennyiben a 
megelőző évvel szemben 1,530.000 K.-val 
növekednek a kiadások. (Általános élénk 
helyeslés.) Ez az 1,530.000 K. a következő-
képen oszlik föl. Az állami elemi népiskolák 
szükséglete emelkedik 534.000 K.-val. Szük-
séges pedig ez az összeg részint arra, hogy a 
mult évben fölállított, de költségvetésileg az 
évnek csak egy részére fedezettel bíró iskolák 
szükséglete az egész évre fedeztessék, részint 
pedig arra, hogy a minister úr abban a hely-
zetben legyen, hogy a jövő évben is folytassa 
a népiskolák fölállítását. (Helyeslés.) A községi 
és felekezeti és többi népiskolák segélyezésére 
500.000 koronával nagyobb összeget fordítunk, 
mint a megelőző évben, a mi az 1893 : XXVI. 
törvényczikk végrehajtásának következménye, 
t. i. a tanítói illetményeknek bizonyos minimális 
összegre való fölemelését jelenti. (Helyeslés.) 
A tanító - és tanítónő - és óvónőképezdék 
szükséglete 162.000 koronával emelkedik, ezen 
intézetek fejlesztésének elodázhatatlansága miatt. 
(Élénk helyeslés jobb felől és a középen.) A külön-
böző szakiskoláknak szükséglete, a melyek alatt 
különösen az iparos- és kereskedelmi iskolákat 
értjük, 115.000 koronával emelkedik." 

Hiven eddigi szokásunkhoz, sietünk 
most is kimerítően megismertetni olva-
sóinkkal 1 a közoktatási ministerium 
1902. évi költségvetésének különösen 
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a kisdedóvásra és a népoktatásra vonat-
kozó részét. Bemutatjuk a költség-
vetést nemcsak a jövő évi számadatok-
ban, hanem ezeket összehasonlítjuk az 
előző év adataival, s közöljük az indo-
kolás vonatkozó részeit is, mert így az 
ország néptanítói kara tiszta képet fog 
nyerni népoktatásunk anyagi helyzete, 
a fejlődés mérve, szóval azon külső 
keret felől, a melyet Wlassics minister 
immár hét éven át folytatott sikerdús 
működésével a nemzeti népoktatás 
számára biztosított. 

A közoktatási ministerium 1901. évi 
költségvetésében a rendes kiadások fő-
összege 39,357.805 korona, az előző 
évihez képest 3,942.995 koronával több. 
A népnevelés rendes kiadásának főbb 
előirányzata a következő: 
Népnevelési tanfelügyelőségek 671.038 K' 
Állami elemi iskolák . . . . 5,515.808 „ 
Községi, felekezeti és magán 

iskolák segélyezése . . . . 2,720.000 „ 
Felső nép és polgári iskolák . 2,414.007 „ 
Népnevelési intézetek közös 

szükséglete 912.684 „ 
Polgári tanító- és tanítónő-

képzők 465.645 „ 
Elemi tanítóképzők 1,060.294 „ 
Elemi tanítónőképzők . . . . 548.524 „ 
Felekezeti képezdei tanárok 

illetményeinek kiegészítésére 20.000 „ 
Kisdedóvónők és menedékház-

vezetőnők képzése . . . . 173.273 „ 
Kisdedóvó-intézetek és menedék-

házak 668.616 „ 
Testi nevelés 31.600 „ 
Gazdasági ismétlő-iskolák . . 150.100 „ 
Balatonfüredi Erzsébet-szeretet-

ház 33.486 „ 
Összes rendes szükséglet . 15,385.075 K. 

A népnevelés 1902. évi rendes ki-
adásainak előirányzata az előző évihez 
képest összesen 1,529.362 koronával 
emelkedik. 

Népnevelési rendkívüli kiadások 
czímén elő van irányozva: a nép-
nevelési tanfelügyelőségeknél 4000 K., 
a felső nép és polgári iskoláknál 8000 
korona; elemi tanítóképzőknél 10.000 
korona; elemi tanítónőképzőknél 8300 

korona; kisdedóvónőképző 4800 korona; 
összesen 35.100 korona. 

Beruházások: állami elemi népiskolák 
900.000 korona; felső nép és polgári 
iskoláknál 500.000 korona; népnevelési 
intézetek közös szükségleténél 50.000 
korona; polgári tanítóképzők 455.000 
korona; elemi tanítóképzők 306.000 
korona; kisdedóvó - intézetek 35.000 
korona; összesen 2,246.000 korona. 

A népnevelési bevételek főösszege 
1,036.895 korona, a melyből az állami 
elemi népiskoláknál a községek hozzá-
járulása czímén 549.806 korona van 
előirányozva. 

Mielőtt a részletekbe átmennénk, meg-
említjük, hogy 1895. év óta, tehát 
a mióta Wlassics minister vezeti a köz-
oktatási ministeriumot, ezen tárcza 
rendes kiadásainak főösszege 12,127.105 
koronával emelkedett. 

Egymagában az a tény, hogy nép-
nevelési összes rendes kiadásainknak 
37 százaléka az 1902. évi állami 
költségvetésben az állami elemi nép-
iskolák rendes kiadásaira van előirá-
nyozva, fényesen igazolja, mennyire 
érvényesül Wlassics ministernek kultúr-
politikája az állami népoktatás terén. 
Hiszen 1895. évben e czélra még csak 
1,860.000 koronát költöttünk, s ime 
1902-ben az állami népoktatás rendes 
szükséglete 5,515.808 koronára emel-
kedik, ezenkívül új állami iskolák épí-
tésére 300.000 koronát, a régebben szer-
vezett, bérházakban elhelyezett állami 
iskolák számára új épületek emelésére 
a beruházási törvény alapján külön 
1,000.000 koronát fordítunk. 

Az állami elemi népoktatás 1902. évi 
költségelőirányzatát a következőkben 
ismertetjük: 

Rendes kiadások: személyi járandóságok 
4,725.808 korona; dologi kiadások 690.000 
korona; új állami iskolák fölállítására 100.000 
korona; a rendes kiadások összege 5,515.808 
korona (1901-ben 4,981.282 korona). Be-
ruházásokra: A „Tanítók Háza" budapesti és 
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kolozsvári épületének létesítésére szükséges 
1.000.000 korona kölcsön útján beruházandó 
3-ik részlete 600.000 korona; új állami iskolák 
épületeire kölcsön útján beruházandó 300.000 
korona; a beruházások összege 900.000 korona 
(1901-ben 400.000 korona). A kiadások fő-
összege 6,415.808 korona. Az 1901. évi 
költségvetéshez képest a rendes kiadások ösz-
szege emelkedik 534.526 koronával, a be-
ruházások összege 500.000 koronával, az összes 
szükséglet emelkedik tehát az 1902. évben 
1,034.526 koronával. 

Az állami elemi népiskolák rendes bevételei 
1902. évre 549.806 koronával vannak elő-
irányozva, vagyis 120.000 koronával több, 
mint 1901-ben. A bevételeknek ily jelentékeny 
emelkedése azt mutatja, hogy a községek a 
tőlök telhető hozzájárulást készséggel meg-
ajánlják, csakhogy állami népiskolát nyerjenek. 

A személyi járandóságokra előirányzott 
4,725.808 korona a következő részletekre 
oszlik: Fizetésekre 3,612.800 K., évötödös 
pótlékokra 240.000 K., személyi és igazgatói 
pótlékokra 66.866 K., a székesfővárosban és 
környékén, továbbá Fiúméban alkalmazott 
családos tanítók működési pótléka 40.000 K., 
lakpénzekre 690.900 K , hitoktatók tisztelet-
díjaira 64.736 K., tüzifaváltság 3856 K , uti-
átalány 3000 K., szolgák díjai 3650 K. 

Az állami elemi tanítói állások létszáma 3750, 
még pedig 80 állás 1400 koronával, 387 állás 
1200 koronával, 2050 állás 1000 koronával 
és 1233 állás 800 koronával. 

Több izben adtunk hírt arról, hogy 
Wlassics minister az állami tanítók 
fizetésrendezését állandóan és erélyesen 
szorgalmazza. E tekintetben a pénzügy-
minister még ez év február havában a 
közoktatási ministerhez intézett átiratá-
ban kijelentette, hogy az állami tanítók 
fizetésrendezését az 1902. évi állami 
költségvetésben hajlandó oly módon 
megkezdeni, hogy az állami tanítók, 
mint állami tisztviselők, a XI. fizetési 
osztály három fokozatába arányosan 
beosztassanak, s lakpénzük is az 1893: 
IV. t.-cz. elvei szerint rendeztessék. 

Közbejött az állami tisztviselők moz-
galma fizetésük rendezése ügyében; — 
közbejött a trónbeszéd, a melyben a 
Felség kijelenti, hogy az országgyűlés 
gondoskodása tárgyát fogja képezni az 
állami tisztviselők helyzetének javítása, i 

A kormány erre nézve már közelebb 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni, a mely 
alkalmas lesz arra, hogy a jogos igények 
kielégítésével, az állam pénzügyi erejé-
hez képest, a legkisebb fizetéssel ellátott 
hivatalnoki osztályon kezdve, a fizetés meg-
javítás fokozatos keresztülvitelét biz-
tosítsa — közbejött, hogy a minister-
tanács — Wlassics minister meleg aján-
lása, s Lukács pénzügyminister jóakaró 
támogatása folytán kimondta, bogy 
az állami tanítók fizetését az állami tiszt-
viselők fizetésének rendezéséről közelebb be-
nyújtandó törvényjavaslatban együttesen ren-
dezi. Ez okból az 1902. évi költség-
vetésből, mint minden más állami tiszt-
viselők. úgy az állami tanítók fizetésé-
nek rendezése, illetve javítása is ki-
maradt, s erre vonatkozólag az 1902. 
évi állami költségvetés indokolása szó-
szerint ezeket mondja: 

„Már a mult évi költségvetés indokolásában 
hangsúlyoztam, mennyire halaszthatatlan az 
állami elemi tanítók javadalmazásának a szabá-
lyozása, mert a községi és felekezeti tanítók 
fizetését az 1893 : XXVI. t.-cz. rendezi, az 
állami elemi tanítók fizetését azonban sem 
ezen törvény, sem a népoktatási 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. nem szabályozza. 

Minthogy most már közel négyezer állami 
iskolai néptanító helyzetének rendezéséről van 
szó, a kiknek állami tisztviselői jellegük kétség-
telen; — tekintettel továbbá arra, hogy az 
1893 : IV. t.-cz. 21. g-ával kivett s a köz-
oktatási tárcza körébe tartozó szolgálati ágak 
tisztviselőinek illetményei ugyanezen törvény 
elvei szerint immár rendeztettek, csupán az 
állami elemi tanítóké még nem; tekintettel 
végül arra, hogy az állami népoktatás kiter-
jesztésének csakis azon esetben lesz meg a 
kivánt sikere, ha az állami tanítók hazafias 
érzülettel, alapos szakértelemmel és társadalmi 
megbízhatósággal teljesítik nehéz feladatukat, 
minek azonban alapfeltétele, hogy az állami 
tanítók anyagi helyzete a tisztességes meg-
élhetés határáig biztosítva legyen; — immár 
elodázhatatlannak tartom az állami elemi tanítók 
fizetésének rendezését. Ezen rendezést az 1902. 
évi költségvetés keretéből azért hagytam ki, 
mert az állami tisztviselőknek tervbevett fizetés-
rendezése keretében az állami elemi tanítók 
fizetésrendezése is megoldást nyerendő 

Nagy örömmel és hálás érzelmekkel 
4 8 * 
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4 

fogadhatják állami tanítóink a minister 
ezen indokolását, mert az biztosítékot 
nyújt arra, hogy anyagi helyzetük rövid 
idő alatt méltányosan és az ország 
pénzügyi viszonyainak megfelelően ren-
dezve leend. Emlékezzünk csak vissza 
nem is olyan régmúltra, csupán 8—10 
év előtti időre, midőn sok állami tanító 
nyomorgott 600 korona fizetésből, — 
az 1000 korona fizetés meg éppen ritka-
ság volt; — ezzel szembe állítsuk a 
küszöbön levő fizetésrendezést, a mely 
az állami tanítóknak 1000 — 1200—1400 
korona fizetést, szabályszerű (a katonai 
lakbérosztálynak megfelelő) lakbért és 
évötödös pótlékokat biztosít, lehetetlen, 
hogy az ország pénzügyi helyzetét mér-
legelni tudó és a szertelen követelé-
sektől tartózkodó állami tanítói kar be 
ne lássa, hogy a Széli kormány meg-
valósítja azt, a mit az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. megalkotásakor remélni sem mer-
tünk. Erős a hitem, hogy a magyar 
állami tanítói kar az állam ezen gon-
doskodására teljesen méltó, — nem 
kétlem, hogy még fokozottabb lelkese-
déssel fog munkálkodni azon szép és 
nemes czél minél sikeresebb elérésén, 
a melyet Wlassics minister az állami 
népoktatás elé kitűzött, t. i. „az állami 
iskola czélja hazafias, erkölcsös és 
értelmes honpolgárokat nevelni, és e 
tekintetben a más jellegű iskoláknak 
követendő példaképül szolgálni." 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

— Állami gyermekvédelem. Az állami 
gyermekmenhelyek fölállítására a tárgyalások 
az egész országban megindultak. Ruff'y Pál 
kormánybiztos beutazta azokat a városokat, a 
melyek fekvésüknél és társadalmi viszonyaiknál 
fogva a gyermekmenhelyek fölállítására alkal-
masak és az egyes városokban a társadalom 
legjobbjai oly meleg érdeklődést tanúsítottak 
a gyermekmentés nagy problémái iránt, hogy 
most már semmi kétség sem lehet az iránt, 
hogy a törvénybe fektetett nagy feladatok a 
társadalom hathatós közreműködésével szeren-
csés megoldást fognak nyerhetni. 

47. SZÁM. 48 

Tanítóképzésünk reformja. 
i. 

A ki figyelemmel kiséri e becses lapnak: 
különösen legutolsó számait, jóleső örömmel 
fogja megállapíthatni azt, hogy bennök külö-
nösen a tanítóképzés és az evvel szorosan, 
összefüggő kérdések mintegy állandóan napi-
renden tartatnak. Mintha a minister úrtól 
kezdve egészen le annak legutolsó szerény 
munkatársáig mindenki azt érezné és sejtené,, 
hogy itt valamit okvetlen cselekednünk kell, 
mert az eddigi állapotokat a magyar nemzet-
kialakulása és további biztos fejlődése szem-
pontjából sem tarthatjuk továbbra is fönn. 

A kormánynak pihenőt nem ismerő lanka-
datlan cselekvése áldásosán kezdi velünk érez-
tetni, hogy át van hatva teljesen annak a, 
megdönthetetlen politikai igazságnak a tuda-
tától, miszerint a nemzet államférfiainak legelső 
kötelességük gondoskodni a nemzetet alkotó 
egyes polgárok helyes neveléséről. Az emberiség 
immár nagy történelme nem egy példán állítja 
elénk igazságként azt a tényt, hogy az oly 
nemzetek, melyeknek fiait nem az érzelmek és 
gondolatok identitása, az ebből folyó közös 
czélok kitűzése és azoknak közös akarattal váló 
kiküzdése fűzik össze, az emberiség nagy 
családjában hosszú életűek nem lehetnek. 

E haza minden egyes fiának a nevelését a. 
család után közvetlenül egy tanítóra bíztuk. 
Nem kell bővebben fejtegetnem e becses lap 
t. olvasói előtt: mit teszen az ? Hogy az a 
tanító azzá nevelheti azt a gyermeket, a mivé 
akarja. — Az a szent láng, a melyet e/só" 
tanítóm — áldja meg az Isten érte! — gyújtott 
meg keblemben a hazaszeretet szent oltárán 
mind fokozottabb mértékben lobogni fog, míg O O' D 
utolsót dobog szivem. Pedig idegenből sza-
kadtam ide! — Hazánk hány helyén, hány 
fogékony gyermeki keblet mételyeznek meg 
az egyes tanítók ?! Igaz tehát az a közmondá-
sossá vált mondás, hogy a milyen a tanító, 
olyan az iskola s a kié a tanító, azé a jövő. 

A magyar tanítóképzőinek a nemzd egész 
jövőjére kiható fontossága épp ebben kulminál. 
Az egységes, egy nemzetiségű külállamoknál 
soha szóba nem jöhet, hogy a nemzet kicsi hon-
polgárait nevelő munkásrereg — a tanítóság — 
más szellemben is nevelhetné-e őket, mint a 
minő szellemben ő maga is tényleg nevelődött^ 
Más szóval, egy franczia, német, avagy egy 
angol nevelő — tanító — mást nem nevelhet 
a reábízott gyermekből, mint hasznavehető, 
derék francziát, németet, illetve angolt. Ott 
csak egy egységes, a nemzeti missiótól teljesen, 
áthatott nemzeti tanítóképzésről van és lehet szó. 

Hogy ez nálunk — fájdalom — nem így 
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•van, mindnyájan nagyon jól tudjak. Évről-évre 
képesítenek nálunk tanítókat — tehát magyar 
'tanítókat — kik a haza édes, zengzetes nyelvét 
nemcsak hogy nem ismerik, hanem egyenesen 
•úrra neveltetnek, hogy fanatikus gyűlölettel 
viseltessenek minden iránt, a mi e/aTc magyar. 
Ministeri évi jelentésekben olvashatjuk a többi 
hasonlók között azt is, hogy akadnak százával 
oly tanítók, kik tökéletesen tudnak magyarul, 
de a magyar nyelv tanítását törvényes köteles-
ségük nyílt megszegésével sikerrel nem taní-
tották. 

Hogy ily tanítók minő állampolgárokat 
neveltek a múltban és nevelnek a jelenben — 
s ha ennek elejét nem veszszük, fognak nevelni 
•a jövőben is — a hazának, ezt nem kell 
bővebben fejtegetni. 

A laikus ember előtt szinte érthetetlennek 
látszik az, hogy a magyar nemzet hogy is 
tűrhette eddig is ezeket az állapotokat? De 
ha a magyar nemzetnek e téren is jellemző, 
lovagias politikai magatartását domborítjuk ki 
előtte, bámulatában megnyugodni látszik. 

És csakugyan a magyar nemzet nem is 
nézte tétlenül ezeket az állapotokat. Ismerte 
ö ezeket a múltban s még inkább ismeri a 
jelenben. A menynyiben anyagi erői megen-
gedték, gondoskodott is az állami tanítókép-
zésről — mondjuk: nemzeti tanítóképzésről — 
mindjárt a kiegyezés után. Fejlesztette és 
fejleszti őket még mindig abban a reményben, 
hogy azok az erkölcsi erők vonzásánál fogva 
magukhoz emelik majdan a nem állami kép-
zőket is, a melyeknek száma pedig háromszor 
akkora, mint az államiaknak. 

Immár közel 35 évi tapasztalattal bírunk 
•e téren és mit látunk ? Azt, a mit a tanító-
képzők egyik ministeri biztosa: Sebestyén 
•Gyula már a millennáris évben kimondott az 
„Elemi iskolai tanító- és tanítónőképzésünk 
fejlődése" czímü müvének utolsó fejezetében: 
„Nyilvánvaló — mondja — hogy a felekezeti 
képző-intézeteknek — kevés a kivétel — 
vagy a módjuk nincs meg hozzá, hogy a 
törvény követelményeinek legalább oly mér-
tékben eleget tegyenek, mint az állami képző-
intézetek, vagy a hajlandóságuk (?!) hiányzik 
rá." Ugyanott folytatja: „akár az egyik, akár 
a másik eset álljon tény gyanánt, egyik legsür-
gősebb föladatnak (és én a fönnebbiek alapján 
azt mondanám, egyik legsürgősebb nemzeti 
föladatnak) tartom, hogy tanítóképzésünk egy-
sége, önállósága, hivatásszerűsége és nemzeti 
missiója, úgy a hogyan azt az 1868. évi nép-
oktatási törvény czélul kitűzi, valahára biztosít-
tassék." 

íme, közel hat esztendővel ezelőtt egy oly 
illetékes tanférfiu, mint Sebestyén Gyula — 

kinek hivatalos állásánál, avagy jobban mondva 
megbízatásánál fogva módjában állott hazánk 
tanítóképzésének szelleméről személyesen meg-
győződnie, a közel jövő egyik legsürgősebben 
megvalósítandó föladatának az egységes magyar 
tanítóképzésnek a megteremtését tűzi ki. 

Hogy ennek előbb vagy utóbb, de okvetlen 
be kell következnie, következik a föntebbiekből. 

Tisztán ezen szempontból véve a dolgokat, 
az én szerény fölfogásom szerint az állami 
tanítóképzést nem volna szabad a mainál még 
magasabb nivóra emelnünk, hogy ez által még 
nagyobb ellentéteket támaszszunk a kétféle 
képzés között, hanem igenis meg keh valósí-
tanunk az általános magyar tanítóképzés biztos 
továbbfejlődésének egyik legelső alap föltételét 
és ez az: végre kell hajtanunk az 1879. évi 
XVIII. törvénynek 2. §-át, a mely a követke-
zőket mondja: „A jelen törvény hatályba 
léptét követő 3 évi (az időben a tanítóképző-
intézetek 3 évfolyamuak voltak) tanítóképző-
intézeti tanfolyam eltelte után vagyis 1882. 
évi junius 30.-tól kezdve tanítói oklevelet 
senki sem nyerhet s a képezdei tanfolyamot 
akár magánúton, akár tanintézetben 1882-re 
vagy azután végzett egyének közül tanítóul 
vagy segédtanítóul senki sem alkalmazható, a 
ki a magyar nyelvet beszédben és írásban 
annyira el nem sajátította, hogy azt a nép-
iskolákban taníthassa." 

A magyar tanítóképzés továbbfejlődésének 
ez a legelső sarkalatos föltétele. 

Végre kell hajtani a fönnebb említett 1879. 
évi XVIII. törvényt. A felekezeti képzők igen 
nagy kontigense úgyis magyar, hazafias szel-
lemben nevelte eddig is a gondjaira bízott 
tanító-növendékeket. Azok tehát zúgolódni a 
törvény végrehajtása miatt úgy sem fognak. 
A melyek pedig esetleg zúgolódnának, azokat 
épp e miatt kérlelhetetlenül rá kell kény-
szeríteni a törvény szigorú betartására. 

Ezeket a felekezeti képzőket azután a magas 
kormánynak istápolnia kellene ott, a hol szük-
séges, anyagi és szellemi erővel egyaránt, hogy 
utóiérhessék az állami tanítóképzők színvonalát. 
S a midőn a nivellálás nagy munkája be 
volna fejezve, foghatnánk csak hozzá eredmé-
nyesen és tervszerűen az immár magyar tanító-
képzésnek további fokozatos fejlődéséhez. 

(Igló.) Huzják Lukács. 

II. 
Nagy kérdések izgatják a magyar tanító-

képzés munkásait. A képző-intézetek új tanítás-
tervének ide s tova tíz év óta egyre tartó 
megvitatása közben, többen nyilvánosan kimon-
dották, hogy tanítóképzésünk jelen szerveze-
tében ósdi és elavult. Abból a korból való, a 
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mikor még a nemzet igen keveset várt taní-
tóitól, a mikor a tanítónak mi sem járt ki az 
elismerésből és a társadalom tiszteletéből. Ha 
fejlődtek és emelkedtek is tanítóképző-intéze-
teink három évtizeden át, ez a fejlődés és 
emelkedés az ósdi rendszer szükkeblüsége 
miatt nem tartott lépést a társadalomnak és 
a nemzetnek az iskolával szemben folyton 
emelkedő követelményeivel, a magyar tanító-
ságnak egyre fokozódó önérzetével. 

Hogy milyen nagy az elégiiletlenség a jelen-
legi tanítóképzéssel, mutatja a tanítás-terv 
körül csak nem rég lezajlott, de a tanító-
képzés színvonalának kérdésében kapcsolatban 
újra, meg újra megújuló vita, mely immár a 
tanítóság harczra kész soraiban is erős vissz-
hangot keltett. 

Mi az, a mit a magyar tanítóság az ő ki-
képzésére rendelt intézettől vár, joggal várhat 
s a mit a tanítóképző-intézetnek nyújtania 
kell, ha hivatását be akarja tölteni ? Teljes, 
bevégzett szakképzés és jogczím a nemzet elis-
merésére, a társadalom megbecsülésére. 

A jelenlegi tanítóképző, ósdi szűkkeblű 
szervezeténél fogva egyiket sem képes nyújtani. 

A szakképzést nem szolgálhatja kellő mér-
tékben, mert míg a szakismeretek közlésére 
kellene fordítania összes erejét, addig az álta-
lános képzéssel pepecsel, állítva, hogy ezt oly 
módon cselekszi, hogy általa a szakképzést is 
szolgálja. Mintha bizony lehetne oknyomozó 
történelmet elemi módszerrel kezelni, mintha 
bizony lehetne deduktív menetű földrajzi 
anyagot és rendszeres nyelvtant úgy tanítani, 
hogy abból a tanítónövendék az induktív 
földrajznak és a mondattam alapon nyugvó 
nyelvtannak módszerét tanulja meg. Ne áltassuk 
magunkat tovább. Képző-intézeteink túlnyomó 
részben a középiskolák munkáját végzik. A 
sokféle tantárgy között szerényen húzódnak 
meg képzőinkben a tulajdonképi tanítói tudo-
mányok. A félben maradt általános képzés 
folytatása és bevégzése és a mellékczélok 
(gazdasági, ipari oktatás, kántorság) miatt 
nem érkeznek arra, hogy alapos szakképzést 
nyújtsanak. De ha érkeznének is, hiányával 
vannak az eszközöknek. A képző-intézeti 
növendék a képző-intézetben nem találhatja 
föl a népiskolát. Didaktikai oktatásunk jobbára 
elméleti s az általános képzéssel, annak éppen 
egyéb czéljainál fogva, összefüggésben nem 
lehet. A népiskola tantárgyainak teljes, mód-
szeres kezelését — a mi egy képző szak-
iskolának legelső cze'lja volna — nem mutatja 
be a képző-intézet. Nem mutatja be az osztott 
népiskolát, mert ilyennel ellátva egyik sincsen. 
Egyetlen osztatlan, gyakran csonka és hiá-
nyosan fölszerelt gyakorló-iskola — melyet a 

növendék egyéb munkával való tulhalmozott-
sága miatt alig látogathat — rosszul fizetett 
és munkával túlterhelt tanítóval, mindössze 
ez, a mivel a mai képző a gyakorlati kikép-
zésre nézve rendelkezik. Tanítóképesítő vizs-
gálatainknak, a sokféle tantárgy miatt, elmo-
sódik pedagógiai szakvizsgálati jellegök. Az 
életbe kilépő ifjú tanítót alig figyelmezteti 
valami, hogy szakpályára lépett. Természetes 
tehát, hogy fiatal tanítóink szakképzettségéhez 
sok szó fér. 

Es hogy vagyunk az általános képzéssel, a 
mely alapja a szakképzettségnek s a mely 
hivatva volna a társadalom előtt a tanító 
tekintélyét megállapítani ? Oh, ezzel még 
rosszabbul vagyunk. Mert valamint az általános 
képzés miatt nem szolgálhatja a képző-intézet 
kellő mértékben a szakczélt: épp úgy a 
különböző szakképzés miatt nem fordíthatja 
összes erejét a tanítónövendék általános irányú 
kiművelésére. Némely képző azért hanyagolja 
el az általános képzést, mert hiszen a tanító-
képző úgyis szakiskola. Más képző-intézetben 
azzal akarják az oktatás szakjellegét kidom-
borítani, hogy a tanterv homályos és zavaros-
intencziója szerint, az általános képzést is a 

"szakképzés szolgálatába hajtják s ezzel az 
oktatás szinvonalát az elemies oktatás fokára 
szállítják le, a tanítói műveltség kimondha-
tatlan kárára. 

Hogy tanítóink műveltségének színvonala 
harmincz év alatt mégis nagy mértékben 
emelkedett, hogy vannak kiváló tanítóink, a 
kik úgy szak-, mint általános képzettség dol-
gában egyaránt jeleskednek, annak a többek 
közt oka, hogy tanítóképzésünk szinvonala is 
tekintélyesen emelkedett. Ám ez nem elég ok 
arra, hogy most már összefont karokkal 
nézzük a dolgok folyását, azt mondva: minden 
úgy van jól, a mint van. Sőt éppen a tanítók 
szellemi haladása, a tanítói állás emelkedése, 
ösztönözzön bennünket arra, hogy ósdi szerve-
zeten nyugvó tanítóképzésünk bajait a leg-
komolyabban szóvá tegyük. 

Tanítóképzésünk ierén az általános és szak-
képzés irányát, kapcsolatát, fokát illetőleg 
nemcsak hiányok, de teljes bizony'alanság, 
sőt zűrzavar uralkodik. Egyik azt mondja: 
a tanítóképző csupán szakiskola, a másik azt 
mondja: nem csupán szakiskola, hanem egy-
szersmind középiskola. Az egyik azt mondja : 
a képző-intézeti oktatásnak az elemi oktatás 
előképének kell lennie, a másik kimutat 
ezen elvnek abszurd voltát s összeütközésé* 
egy nagy pedagógiai elvvel, mely szerint az. 
oktatásnak a tanuló értelmi színvonalához kell 
alkalmazkodnia. Az egyik azt mondja: képző-
intézeteinknek főczéljok a tanítói szakisme-
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retek közlése; a másik vitatja, hogy előbb 
müveit emberré kell képeznünk az ifjút s 
csak azután gondolhatunk a képzés szakirá-
nyára, hiszen lelki tartalom nélkül a mód-
szerek begyakorlása csak dresszúra értékével 
bír s az életben az egész ember értelmi elziil-
lésére vezet. Az egyik azt mondja : a tanítónak 
mindenhez kell értenie, tanuljon tehát a tanító-
növendék kántorságot, zenét, ipart, mezei 
gazdaságot, kertészkedést, sőt ásson és ka-
páljon is; a másik tiltakozik ez ellen, mondván: 
a tanító nem omnibusz s a ki mindenhez ért, 
semmihez sem ér t ; a sokoldalúság fölszines-
ségre vezet. 

Természetes, hogy ennek a zűrzavarnak 
népoktatásunk ügye adja meg az árát. E zűr-
zavar miatt nem nyerhetnek tanítóink teljesen 
megfelelő kiképzést, e miatt nem emelkedhetik 
a tanítói pálya kellő tártadalmi színvonalra s 
e miatt nem haladhat a népoktatás ügye a 
kivánt tempóban. 

Hogy tanítóképzésünkkel a tanító általános 
és szakműveltségét emeljük, mulhatlanul szük-
séges, hogy a kétféle képzést élválaszszuk egy-
mástól. Hogy a tanítói állást az azt megillető 
társadalmi fokra helyezzük, kívánatos, hogy 
az általános képzést azokra az iskolákra 
bízzuk, melyek éppen arra vannak hivatva, 
hogy a nemzet értélmiségének az általános 
műveltséget m"gadják. Bizzuk az általános 
képzést a középiskolákra. 

Tudom, hogy ez utóbbi csak a távol jövő-
ben valósulhat meg, akkor t. i. a mikor a 
tanítói állás javadalmazása lehetővé teszi, hogy 
a tanító is ott szerezze meg értelmi erejének 
kiképeztetését, a hol az állam többi tisztviselői. 
Tudom, hogy teljes, a középiskola fölé helye-
zett tanítói szakiskola, pedagógiai akadémia, a 
messze jövő zenéje. De az is bizonyos, hogy 
csak ez lesz képes a tanítónak a teljes szak-
képzést, a tanítói állásnak a mindnyájunk 
kívánta külső díszt és tekintélyt megadni. 
E felé kell tehát törekednünk. A képzők új 
tanítás-terve körül lezajlott, de azóta is 
föl-föllobbanó vitából a jövő ezen tisztán 
szakjellegű tanítóképzőjének körvonalait látom 
kibontakozni. Messze van az idő, a míg a 
körvonalak tartalmat nyernek, de képzőink 
színvonalát emelhetjük, szakjellegét tökéletesbít-
hetjük az eddigi keretekben is, a nélkül, hogy 
népoktatásunk bárminemű zokkenésen menne 
át s az államkincstár jobban meg lenne ter-
helve; csak más szervezetet és tanítástervet 
kellene adni jelenlegi képző-intézeteinknek. 

Mindenesetre szükséges, hogy képző-intéze-
teink két tagozatra: egy alsóbb, három-éves 
és felsőbb egy-éves tagozatra legyenek föl-
osztva. Az alsó tagozat adná meg az általános 

műveltséget s azt a 3-ik évvel teljesen be is 
fejezné. E mellett nyújtaná azon pedagógiai 
és filozófiai ismereteket, melyeknek nincs 
tisztán szakjellegük, minők az: embertan, 
lélektan, logika; bemutatná a gyakorló-iskolai 
tanításokat is, és ha már máskép nem lehet, 
szolgálná a mellékczélokat, minők a gazdasági 
műveltség, kántorság. Ezen alsó tagozatba 
kizárólag csak a IV. középiskolai és polgári 
osztályt sikerrel végzett ifjút lehetne fölvenni. 
Képzőink ennyit, a tanítói állás becsülete 
érdekében már csakugyan megtehetnének most, 
a mikor a tanítói állás némi emelkedésével, a 
képzőket nagy számmal keresik föl készültebb 
és tehetséges ifjak. Ezen általános képzést 
nyújtó alsó tagozatban az oktatás lehetőleg a 
már szerzett ismeretekben épüljön s így a 
képző három osztálya, mintegy párhuzamban 
haladna a középiskola négy felső osztályával s 
azt mintegy helyettesítené. 

Az alsó tagozat elvégzése után a növendék 
tanítói érettségi vizsgálatot tesz, mely vizs-
gálat kiterjed az alsó tagozatnak összes tan-
tárgyaira, sőt a mennyiben szükségesnek 
mutatkozik, a középiskola négy alsó osztá-
lyában szerzett ismeretekre is. 

Ezen érettségi vizsgálat jogosítana az önkén-
tességre s bizonyos hivatalok elfoglalására, 
hogy azok, a kik tanulmányaikban eddig elju-
tottak, de tovább bármily okból nem mehet-
nek, ne legyenek kénytelenek elzülleni. 

A tanítói éretiségi vizsgálat után követ-
keznék a tulajdonképeni szakképzés, mely 
ismét 3 évig tartana oly módon azonban, 
hogy a növendék egy évig mint rendes 
tanuló csupán pedagógiai és bölcsészeti tanul-
mányokat végezne, gyakorlati tanításokat tar-
tana s megismerkednék a jelesebb pedagógu-
sokkal. Ezen évnek elvégzése után tanítói 
alapvizsgálatot tesz, melynek tárgyai csupán 
csak az elméleti szaktárgyak. Ezen vizsgálatot 
két gyakorlati év követné, mely után a tanító-
jelölt tanító-képességi vi?sgálatot tenne oly 
módon, mint azt már a múltban több izben 
szóba hozták s a mint annak eszméje újabban 
ismét fölmerült. Középiskolai érettségi vizsgá-
latot tett ifjak, különbözeti vizsgálat köte-
lezettsége mellett, átléphetnének a képző-inté-
zetek ezen felsőbb tagozatába. 

Tanítóképzésünknek ezen reformja, ismétlem, 
a képzés mai kereteiben lenne megvalósítható: 
nem kivánna sem törvényes intézkedést, sem 
anyagi áldozatot, csupán csak rendszer- és 
tantervváltoztatást. És a tanítói képzettségnek, 
valamint a tanítói állásnak színvonalát ma-
gasra emelné. 

(Pápa.) Köveskuti Jenő. 
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Nevelés az utczán. 
Valahára fölvetve a kérdés! Ugy-e e lap 

folyó évi 41. számában mily találóan ír e czím 
alatt egyik kartársunk ? Hányan és hányszor 
láttunk utczai jelenetet, melyet a gyermekek 
rögtönöztek s a melyeken megbotránkoztunk! 
Nem kelt-e mindannyiszor keblünkben vágy, 
hogy a megbotránkoztató utczai jelenetek el-
fojtása érdekében a cselekvés terére kellene 
lépni? A közlemény ugyan sokszor fölveti a 
kérdést: ki teszi ki magát az utczán egy 
gyermek rögtöni fegyelmezéseért oly sok 
oldalról jöhető támadásnak, kellemetlenségnek ? 
Bizony, itt a bökkenő! Ki vállalkozik ily 
rendőri — vagy mondjuk szebben — nevelői 
ténykedésre ? Pedig sokszorosan érezzük mi 
jobb érzésüek, hogy bizony valamit tenni 
kellene, éppen az utczán járó-kelő, szelidebb 
erkölcsű, jobb nevelésű gyermekek, kivált pedig 
a leányok érdekében, kik — általánosságban 
szólva — mégis jobb viseletüek, mint a fiuk. 

A „Néptanítók Lapja" egyik nagy jelen-
tőségét abban látom, hogy egy s más álta-
lános érdekű kérdést sokáig fölszinen tart s 
tért nyit a többrészről jövő fölszólalásra, 
eszmecserére. Ezt szeretném a jelen czím alatt 
én is elérni, valamiképen utat, módot találnánk 
e. kényes kivitelű, de égető kérdés megoldására. 
En is mondok valamit, de örömest meghall-
gatnék az ügy érdekében másokat. Mert alig 
hiszem, hogy lenne eredménye ennek az egy-
két föLzólalásnak. Tenni szeretnénk akár-
hányan, de magam sem, más sem lesz az első 
cselekvő, utczai nevelő. Nem veszszük ma-
gunkra Köntös Mihály bíró uram köntösét, 
mert tartunk a még nagyobb utczai botránytól 
s arra virradhatunk, hogy jóhiszemű, s a föl-
szólaló kartársunk bátorítása alapján tett jó-
indulatű utczai fegyelmezésünkért, még hírlapi 
meghurczolásban részesülünk. Ezt nem sze-
retném magam s másnak sem kívánnám, hogy 
ilyen jutalomban részesüljön. 

Hogy a baj orvoslásához szóljak, ajánlanám: 
kezdjük a munkát műhelyünknél az iskolában 
s ne feledjük az utczán való viselkedést itt 
gyakran tárgyalni s várjuk be egy új nemzedék 
fölnevelését; addig pedig nézzük el az utcza 
e rossz oldalát. Ezt téve, úgy járunk, mint sok 
mindennel, melyeknek orvoslását egyedül az 
iskolára biztuk, mert a társadalom segítség-
kiáltásunkat nem hallgatta meg. Ne menjünk 
talán ily mély alapra s ne hagyjuk a messze 
jövőbe az ügy jobbrafordulását, hanem 
menjünk a társadalomhoz, nyerjük meg az 
ügyhöz, mert hiszen e támogatás nélkül a 
kérdést, hogy az utczán megbotránkoztató 
jelenetek elő ne forduljanak, magunkra meg 

sem oldhatjuk. Ez nem is annyira az iskola, 
mint a társadalom ügye; nem az iskolai, de a 
társadalmi élet fattyuhajtása. 

Mi tanítók csupa jóakarat, csupa szívesség 
vagyunk s ilyennek lát a társadalom is, és 
sok dolgát bizza reánk e hiszemben; mi pedig 
készséggel vállalkozunk az ügyek támogatá-
sára, még csak ellenvetést sem teszünk. For-
dítsunk már mi is egyet s forduljunk a társa-
dalomhoz, mint a melynek érdekében kívánunk 
tenni. Kérjük, sürgessük a maga érdekében 
támogatását. E kérdést tegyük éppen társa-
dalmi s ne iskolai ügygyé. A tanteremben, 
azt hiszem megtettünk, megteszünk annyit, 
a mennyire tért engedtek s engednek a körül-
mények, de csakis az iskola útján jobb rendet 
az utczán aligha fogunk teremteni. 

Az utczai viselkedés kérdését, a fölmerült 
esetek elitélését, ostorozását vigyük a szülői 
értekezletek körébe. Innen induljon útjára a 
jóra intő szó, itt kerüljön ostorozás alá a 
megbotránkoztató utczai jelenet, s innen vigye 
ki-ki magával a gondolatot, hogy gyermekét, 
inasát, szolgálóleányát, cselédjét megóvja s 
szükség szerint megfegyelmezze. 

Elég lesz egyelőre a szülői értekezleten 
csak az ügy tárgyalása, a megbotránkoztató 
jelenetek, illetlenségek általános fölsorolása, 
elitélése, a nélkül, hogy egyik, másik utczai 
jelenet véghezvitelét személyhez kötnők. Később 
is csak kiválogatnók azon gyermekeket, kiknek 
utczai magatartásához szó fér s az ilyenekkel 
szemben az első esetekben kíméletesen járnánk 
el, a mennyiben magán úton, jóakaratulag 
figyelmeztetnők a szülőt, a mestert, a gazdát, 
hogy gyermeke, inasa, cselédje utczai maga-
tartása az illendőségnek nem megfelelő. Ha 
így sem volna eredmény, akkor tennők ki azt 
a valakit a szülői értekezleten nyilvánosságnak, 
vagy talán előbb hatósági figyelmeztetésnek, 
vagy helyeznők hatósági szemmeltartás alá. 

Az utczán történő fegyelmezést nem tudom 
ajánlani. Erre időnk sem igen van, mert mind 
mi, mind pedig clZ, cl kit jóra inteni akarunk, 
valamely czél felé sietünk. Az utczai fegyel-
mezés csak rövid lehet s nagyon kétséges: 
eltaláljuk-e a módját a fegyelmezésnek akkor, 
mikor éppen egy eddig ismeretlen fiúval állunk 
szemben ? Legtöbb ember a durva eljárást 
alkalmazná, fenyegetőznék, gazemberezne, ócsá-
rolna, tettlegességre menne s egy arczon-
ütéssel tenné csattanóssá, röviddé az eljárását, 
s igen kevésnek jutna eszébe, éppen a mikor 
a megbotránkoztató cselekedetet látja, vala-
melyes finpm, szívhezszóló, a becsületérzésre 
ható eljárást alkalmazni. 

(Kolozsvár.) Vásárhelyi Gyula. 
- f r f M f * 



Emlékezés egy elemi iskolára. 
Gyermek-emlékeim közül egy, a maga idejé-

ben messze földön híres elemi iskolai képet 
ragadok ki, a melynek erkölcsi, kedélyi és 
tudományos neveltetésem alapjaiért örökre hálás 
vagyok s a mely idők folytán oly rendszert 
és pedagógiai gyakorlatot teremtett meg, 
hogy ezek ismertetése úgy nevelés-történeti, 
mint gyakorlati szempontból a jelen kor tanítói 
előtt is érdekes és tanulságos lehet. 

Ez az iskola a deési ev. ref. fiuisJcola volt a 
mult század hatvanas éveinek végén. 

Iránta érzett hálámnak a legszebb emléke 
lenne, ha képét oly elevenen varázsolhatnám 
az olvasó elé, mint a hogy lelki szemeim előtt 
lebeg e pillanatban, mindazon kvalitásokkal 
együtt, a melyek annak idején nagy hírének 
és sikereinek okozói voltak. 

Íme, megkisérlem. 
Az iskola nyomtatott „1" alakú földszintes 

épülete valaha kiegészítő része volt a Rákóczy-
féle fejedelmi palotának és egyik kiugró szöglet-
szobáját, a melyet a ritkaság - gyűjtemény 
elhelyezésére használtak, akkor is a Rákóczy 
konyhájának hívták. 

Ez nagyon alárendelt jelentőségű történelmi 
emlék ugyan, de gyermeki lelkünkben mégis 
bizonyos megilletődéssel pillantottunk föl a 
szöglet-szoba toronymagasságú szabad kémé-
nyére, a melyen valaha a fejedelmi konyha 
füstje gomolygott ég felé. 

Az egyszerű épületet, a melyben a már említett 
szöglet-szobán és a mellékhelyiségeken kívül 4 
elég tágas tanterem volt, jól dolgozott gyümöl-
csös vette körül; előrésze pedig eper- és vad-
gesztenye fákkal beültetett udvarra nyílt. Az 
udvart az ú. n. kaszinó-épület hátsó felei hatá-
rolták, a melynek emeleti részébe födött fa-
lépcső vezetett föl az udvar alsó végéből 
igazgatónk lakásába. 

A tantermekben kemény fából készült moz-
díthatatlan padok voltak, itt-ott bizony meg-
lehetősen összefaragva és felső lapjaikon sűrűn 
ellátva az évről-évre váltakozó tanulónemzedék 
neveinek örök emlékül bevésett kezdőbetűivel. 
Tanszer, a térképeken kívül, alig volt és a 
természettanban az ingát fonálra kötött vad-
gesztenyéből magunk állítottuk elő s ugyan-
csak mi készítettük a vízszintezőt és a többi 
egyszerűbb tanszereket is. A növény- és állattan 

szemléltetéséhez szintén magánk gyűjtöttük 
össze a rovarokat és növényeket s csupán 
egyetlen esetre emlékezem, midőn tanítónk ki-
hozott egy nagyító - üveget a „ Rákóczy "-ból 
és bemutatta nekünk azt a csoda-világot, a mely 
egy csepp vízben él és folytatja a mindennapi 
élet nehéz küzdelmeit. 

Tankönyveink a magyar nyelvre, földrajzra 
és Erdély külön történelmére nem lévén: 
ezeket is magunknak kellett leírnunk. 

A tananyag a jelenlegihez képest nagyon • 
terjedelmes volt. Már a Il.-ik osztályon kezdve 
teljesen folyékony olyasást, irást és segítő 
kérdésekre ritkán szoruló szabatos előadást 
kívántak. Ezen osztályban el kellett végezni 
egy meglehetősen terjedelmes keresztyén er-
kölcstant: az ú. n. kis magyar nyelvtant; a 
földrajzi előfogalmakat Erdély külön részletes 
földrajzával együtt; a számtanból a 4 alap-
műveletet íoben és táblán; Magyarország tör-
ténetéből az Árpádházi királyok korát a Vachott 
Sándorné és Kuttner könyvei szerint részletesen; 
a természetrajzból a szárnyas állatokat a Jánosi-
féle tankönyvből és végül énekórákon vagy 15 
egyházi és ugyanannyi világi éneket. 

A lll.-ik és IV.-ik osztályban a tantárgyak 
száma megszaporodott a német nyelvvel, a 
melyet a Brassai Sámuel „Okszerű vezér" 
czímű tankönyvéből tanultunk. A vallásból a 
konfirmácziói kátét; a magyar nyelvből az 
ú. n. nagy magyar nyelvtant, a melyet magunk 
írtunk le, s a melynek meghatározásai magyar, 
latin és német nyelven voltak — kellett egész 
terjedelmében eltanulni. Elvégeztük ezenkívül 
a két osztályban Magyarországnak és a Föld 
öt részének földrajzát teljes részletességgel; 
továbbá Magyarország részletes történetét a 
Rajcsányi tankönyve szerint; az Orbán ú. n. 
sárospataki természettanát; a Jánosi természet-
rajzából a növény- és ásványtant; a számtan-
ból a 4 alapművelet folytonos gyakorlásával 
párhuzamosan a 3-as szabályt és a kamat 
számítását; végül az összes zsoltárokat és 
dicséreteket s körülbelől 50—60 világi és hazafias 
dalt, a melyeknek eredeti, illetve át nem ala-
kított szövegét külön énekes-könyvbe szintén 
mi magunk írtuk le. 

Az iskolának csupán 4 osztálya volt; ezek 
közül az elsőt és másodikat külön tanerők, a 
lll.-ikat és IY.-iket az igazgató tanította. 

1 A tanítók végzett papjelöltek voltak, a kik-

m 
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nek a theologiai tudományokkal párhuzamosan 
a pedagógiai tanfolyamot is hallgatniok kellett 
s az akkori rendszer szerint mielőtt a papi 
vizsgálatot letették és állomáshoz jutottak 
volna: 2—3 évig mint elemi iskolai, vagy 
kollégiumi osztálytanítók működtek. Az igaz-
gató azonban Deésen állandó volt s azokban 
az időkben, a melyekről beszélek, Kovács 
Ferencsnek hívták. 

Jegyezzük meg jól e nevet, mert a ki viselte, 
egyike volt a mult század legkiválóbb gyakor-
lati pedagógusainak. 

Megelőzőleg azért vázoltam oly részletesen 
az iskola külső képét és tananyagát, hogy 
föltüntessem a segédeszközök és a kívánalmak 
közt létező aránytalanságot. Sem a modern 
népiskola díszes tantermei, sem az ezt kiegészítő 
tanszerek és fölszerelés nem állottak a Kovács 
Ferencz rendelkezésére, de azért a sok hosszú 
éven át, a míg az intézet élén állott: a kolozs-
vári kollégium legkitűnőbb növendékei az ő 
iskolájából kerültek ki. Kócsi Károly, a kolozs-
vári ref. kollégium egykori paedagogarchája 
még a bizonyítványainkat sem nézte meg, mikor 
fölvételre jelentkeztünk. 

Elég, ha tudom, hogy Deésen tanultatok — 
nyugtatott meg, mikor mégis bontogatni kezd-
tük az Írásainkat — mert onnan rossz tanuló 
még nem jött hozzánk. 

Kell-e nagyobb dicséret egy iskolának és 
szebb jutalom egy tanítónak ? 

Mindazt, a mi fölszerelésben, tanszerekben, 
szóval a külső segédeszközökben hiányzott: 
pótolta a Kovács Ferencz kipróbált pedagógiai 
rendszere, szeretetreméltó egyénisége és a 
gyermeki lélek összes rugóit ismerő bölcsesége. 
Ezeknek segítségével kormányozta ő az iskolá-
jába gyűlt gyermeksereget és alkotott belőlök 
nemcsak egy iskolai köztársaságot, hanem 
egy igazi családot, a melynek minden egyes 
tagját alaposan ismerte és tisztában volt vele, 
hogy melyiket mi módon lehet továbbfejlesz-
teni és serkenteni. 

Az ő iskolai rendje nem volt irott para-
grafusokba foglalva, hanem hagyományként 
nemzedékről-nemzedékre szállott, mint a csalá-
dokban a házi szokások. 

Mi hallottuk és eltanultuk őket a nagyobbak-
tól s örökségként hagytuk át az utánunk 
következőkre és nem fordult elő, hogy véteni 
akart volna ellenök valaki. 

Télen 8-kor, tavaszszal, nyáron és őszszel 7 
órakor kezdődött a tanítás. Ekkor mindenkinek 
pontosan az osztályában kellett lennie, mert 
az elkésés ismeretlen valami volt. Mindamellett 
nyáron már 5 órakor, télen pedig hatkor méh-
zsongáshoz hasonló halk zsibaj szokta volt föl-
verni az iskolai udvar csöndjét. Itt egy 5 — 6 

tagból álló csoport sétálgat és „szökdösve" 
czenzeálja egymást a szorzó-táblából. 

Amott valaki fenhangon és rettenetes tűzzel 
magolja a verset. „Megesküdt a király Hunyady 
Lászlónak" . . . . Tovább, a kőfal mentén a 
felsőbb osztályosok állanak körül egy értelmes 
arczu gyermeket, a ki komoly képpel és csengő 
hanggal beszéli el nekik a mai leczkére föl-
hagyott kenyérmezei diadalt. A kapunál egy 
másik tömeg szorong és várakozni látszik 
valakire. Nemsokára egy kis fiú közeledik, a 
sietségtől kipirult arczczal. A várakozók öröm-
ujjongással üdvözlik és egyike gyöngéden a 
nyakát öleli át, a másik meg karonfogja és 
diadalmasan viszik magokkal, míg az utánok 
omló csoport hizelegve kéri: gyere, mutasd el 
a földrajzot! 

De egyszer csak, mint egy varázsütésre meg-
szűnik a moraj és minden szem a födött fel-
járó felé fordul, a melynek aljában egy kisded, 
zömök ember áll, hófehér franczia szakállal, 
mosolygó, piros-pozsgás arczczal és nyájas 
tekintetű szemekkel. Fejét széles, fekete kalap 
födi. 

Ez Kovács Ferencz, a tanítványaitól szeretve 
tisztelt és körülrajongott „rector" vagy a mint 
ma mondanák: igazgató. 

Már jó ideje gyönyörködik szorgalmas népé-
ben, de nem akarta zavarni őket. Most azon-
ban észrevette valaki s a legközelebbi csoport 
azonnal abbahagyja foglalkozását és feléje indul. 

Jó reggelt! Jó reggelt 1 hangzik föl mind 
sűrűbben s a következő pillanatban már egész 
eleven várfal veszi körül a szeretett alakot: ő 
minden gyermekkel kezet fog, kivéve azokat, 
a kik valami okból megrovásra érdemesek. 

Ezek fölött elnéz, mintha nem venné észre 
feléje nyújtott kezöket, — s ez nagyobb bün-
tetés mint bármi egyéb, mert társaik lassan-
ként félrevonulnak tőlök és ők magokra 
maradnak hibáik tudatával s a mellőztetés 
keserűségével. 

E közben Kovács Ferencz lassan körútjára 
indul. Előszólítja a napos-seprőket, napos-víz-
hordókat és tűzcsinálókat, mert ezeket a szol-
gálatokat minden osztályban a gyermekek vég-
zik rendre és kivétel nélkül úgy, a mint a soi-' 
rájuk kerül. 

Azokat, a kik jól végezték tendőiket, meg-
dicséri; a kik pedig elhanyagolták vagy csak 
fölületesen dolgoztak: a következő napra megint 
kiveti. 

Azután ismét megáll valahol az udvaron s 
rendre magához inti azokat, a kikkel egy vagy 
más tekintetben meg van elégedve. Mindenik-
hez van egy-egy nyájas szava. Ezt megczirogatja, 
azt kikérdezgeti, emezt buzdítgatja, amazzal 
meg tréfálkozik. Ha ezekkel végzett, oda inte-
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geti a megrovandókat is. Egyik későn szokott 
felkelni s e miatt nincs ideje órák előtt az 
ismétlésre. A másik kövekkel verte le az epret 
a fákról. A harmadik játszik és másokat is 
játékra csábít, mielőtt a leczkéjét megtanulta 
volna; a negyedik ok nélkül kötődik; stb. stb. 

J a j ezeknek, mert a míg a csorbát helyre 
nem ütik, a leghidegebb téli reggel sem szabad 
fölmenniök az ő jól fűtött, tágas külső szobá-
jába, a hová a „jók" mindig beszólhatnak egy 
perezre „melegedni." Ja j ezeknek, mert nekik 
ott kell dideregniök az „osztály" előtt, a míg 
kinyitják, pedig csak amúgy reszket kékre-
fázott kezökben a saját gyártmányú papiros-
lámpás . . . 

Végre észreveszi, hogy egy kis fiú félre-
vonulva, egyedül járkál a háttérben és, olykor-
olykor elfordulva, a szemeit törli. Lassan arra-
felé közeledik, megsimogatja és gyöngéden 
magához ölelve lakása felé indul vele. Ennek 
csak most halt meg az édesapja, édesanyja, 
vagy valamelyik testvérkéje s a fájdalom még 
el-elborítja kis szivét; a tanulás sem megy, a 
társaság sem kell. Ezt fölviszi Kovács Ferencz 
az ő barátságos szobájába és engedi, hogy 
kisírja magát csöndesen. Mikor aztán Varga 
János meghúzza a csengetyüt — neki t. i. 
előjoga van hozzá, mert második elemista 
korában, a mikor öntötték, a legtöbb rezet 
hozta: Kovács Ferencz oda ad a szegény 
szomorkodónak egy szép képes-könyvet, ő 
pedig lemegy az osztályába tanítani. És ez a 
reggeli körséta mindennap ismétlődött. Nem 
volt megparancsolva, hogy korábban menjünk 
föl, de azért senki el nem maradt volna a „jó 
reggelt" kivánástól. Kovács Ferencz pedig ilyen-
kor szerezte a legszebb és legértékesebb gyer-
mek-psychologiai tapasztalatait, mert önkény-
telen megnyilvánulásaiban figyelhette meg tény-
kedéseiket. Ezért tudta oly biztosan, hogy 
melyik gyermekre minő eszközökkel lehet hatni, 
s ha esetleg gyöngébb tehetségű is: minő 
figyelemreméltó jó tulajdonságai vagy fejleszt-
hető képességei vannak. Az ő főelve az volt, 
hogy semmiféle képességet se hagyjon parlagon 
még a gyengébb tanulónál sem, hanem annak 
fölismerése és esetleg megjutalmazása által 
serkenteni igyekezzék az illetőt és egyszersmind 
fölébreszsze benne az önbecsérzetet és a 
nemesebb ambicziót. 

E végből arra törekedett, hogy lehetőleg 
minden kiválóságot megjutalmazzon. így pél-
dául számos és meglehetősen tekintélyes összeget 
kitevő jutalmak voltak kitűzve a jó tanuláson 
és jó magaviseleten kívül a legszorgalmasabb 
tanuló részére; úgyszintén a legszebben író és 
a legjobban számoló, szavaló és éneklő tanulók 
számára is 

És ámbár Kovács Ferencz minden tanítványa-
értékét a legjobban ismerte, azért mint kiváló 
psychologus jól tudta, hogy a jutalmazás — 
ha mindjárt a legméltányosabb módon történik 
is a tanítók részéről: a gyermekekben igen 
könnyen felkölti a kedvezés és igazságtalanság 
vádját. Ezért nem elégedett meg a saját és 
tanítótársai megfigyelésével, hanem év folytán 
a tanulók közvéleményéről is tájékozást szerzett 
és rendkívüli örömére szolgált, ha az ő Ítélete 
megegyezett a tanulótársak közvéleményével. 
Ebben a tekintetben oly liberális volt, hogy 
például az ének-pályázatot nyilvánossá tette 
és a meghallgatott énekek után mi kiáltottuk 
ki a nyertes nevét. Hasonlóképen fölmutatta 
előttünk a szépírás-pályázatokat is, a melyek 
alatt nevek nem voltak, úgyannyira, hogy 
magok a tanítók sem tudták, hogy a zárt 
helyen leírt íráslapok közül melyiket ki írta ? 
Igen érdekes volt, hogy a gyermeksereg köz-
véleménye a legtöbbször ezeknél is megegyezett 
a tanítók Ítéletével s jaj lett volna, ha a leg-
jobbnak kikiáltott íráslap jelentkező tulajdonosa 
az előttünk leírt próbasorral nem tudta volna 
igazolni, hogy a nyertes lapot csakugyan ő írta. 

Ilyen elvek mellett történhetett meg az is, 
hogy egy alkalommal a szorgalomból a leggyen-
gébb tanulók egyike nyerte meg az első jutal-
mat. Ez különösen megható és tanulságos volt 
mindnyájunkra nézve, mert Kovács Ferencz 
igen szépen magyarázta meg nekünk, hogy a 
miért valaki nem a legjobb tanuló, azért nincs 
kizárva, hogy a legszorgalmasabb ne lehessen — 
és hogy a szorgalom fölér a legnagyobb tehet-
séggel is; — sőt míg a tehetséges ember igen 
gyakran elbukik: a szorgalmas rendszerint 
mindig boldogulni szokott. És csakugyan az 
illető szorgalmával annyira vitte, hogy tudo-
másom szerint jelenleg a főváros egyik leg-
keresettebb magánmérnöke, — holott ki tudja ? 
nem csüggedett volna-e el a sikertelenség miatt, 
ha a Kovács Ferencz genie-je nem fedezi föl 
lelkében azt a rugót, a mely ambícziójának és 
további kitartásának állandó serkentője volt . . . 

Tavaszszal, nyáron és őszszel, mikor 7 órakor 
kezdődtek a tanítási órák, 9-től 10-ig szünet 
volt, a mely alatt játszani lehetett. Ilyenkor 
kellett vízért menni azoknak, a kikre a sor 
rákerült, a közeli „Márki" csorgójára, vagy a 
messzebb fekvő Rózsahegy alá, a szerint, a 
milyen idő volt. 

Kovács Ferencz ugyanis azt tartotta, hogy 
már a gyermekkorban hozzá kell szokni ahhoz, 
hogy a közös kötelességeket egyenlően kell tel-
jesíteni és egymást önzetlenül kell kiszolgálni. 
Ugyanazért hetenkint egyszer, a szerdai vagy 
a szombati játék-délutánok valamelyikén ki-
osztottak köztünk 50—60 darab nyír-ág seprűt 
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•és megfelelő csoportokba osztva az udvart is 
mindig mi sepertük ki. 

A fegyelmezésről már fönnebb megemlékez-
tem. — Súlyosabb esetekben bizony a vessző 
is járta; mert hiszen országszerte azokban az 
időkben virágzott a verekedés a legjobban. De 
Kovács Ferenez ebben is megőrizte a határt 
és az érzékenyebb lelkületű és általában jó 
magaviseletű gyermekeket esetleges hibáik al-
kalmával sem büntette testileg. 

A legnagyobb büntetések közé tartozott, ha 
valakit a „ Rákóczy "-ba zártak. Valami saját-
szerű babonás félelemmel viseltettünk e tágas, 
sötét rom iránt és csak súgva mertük tovább 
adni a rémes hírt, ha valamelyik társunk oda 
került. A kisebb osztályosok is bizonyos féle-
lemmel vegyes bámulattal tekintettek az ilyenre 
s az iskola egyik nem irigyelt nevezetessége 
volt az a gyermek, a ki e ritkaságánál fogva 
igen hatásos büntetést kiállotta. A legmagasabb 
f'oku büntetés: az ú. n. kicsengetés az én tanuló-
korom alatt nem fordult elő. 

Ezt csak akkor alkalmazták, ha valakit 
súlyos erkölcsi hibája miatt kellett az iskolából 
eltávolítani. Ilyenkor az egész iskolát össze-
gyűjtötték s a rector az elkövetett hibák föl-
sorolása után fölolvasta az Ítéletet s a bűnöst 
az iskolából kicsapta, egyszersmind a leg-
szigorúbban eltiltván a vele való további érint-
kezést. A mint az ítélet elhangzott, a kizárt 
tanulót két nagyobb fiú kivezette az iskolából 
s a csengetyüt mindaddig húzták, a míg a 
kapun kiért. 

A szó szoros értelmében vett rossz tanuló a 
Kovács Ferenez iskolájában alig fordult elő, 
mert ő jól tudta, hogy igen sok gyermek azért 
mutat föl gyengébb eredményt, mivel még nem 
tudja, hogy: miképen kell tanulni? Éppen 
ezért ő minden osztályban azt a rendszert 
hozta be, hogy a gyengébb tanulókat egy 
néhány jobb tanuló köré csoportosította és 
ezeknek szigorú kötelességökké tette, hogy az 
illetőkkel tanuljanak. — Ilyenformán a gyen-
gébbek lassanként ellesték a tanulás módját 
és idővel önállóan is boldogulni tudtak. 

. . . De most veszem észre, hogy én egy 
iskoláról akartam írni és tulajdonképen csak 
egy tanítóról írtam. Vájjon tévedtem-e ? . . . , 
Hiszen az az iskola egy nagyon szerény épület 
volt, a padokon és a puszta falakon kívül alig 
bírván valami egyébbel is. A mostani gazdag 
fölszerelésnek, sokféle tanszernek, szemléltető-
képeknek, ifjúsági, iskolai és tanítói könyv-
táraknak még hírét sem hallottuk; — és bizony 
az előhaladási, mulasztási és egyéb naplók is 
hiányoztak belőle. 

De ha mindezek mindjárt meglettek volna 
is: ugyan mit értek volna Kovács Ferenez 

nélkül, a ki lelket fuvalt az élettelen anyagba 
és fenkölt szellemével áthatott és öntudatra 
ébresztett mindnyájunkat ? . . . Bizony, úgy-
hiszem, hogy mégsem tévedtem, mikor róla 
írtam, mert Kovács Ferenez volt az az iskola! . . 
És építsünk bár pompás palotákat és szereljük 
föl őket a legkényesebb kívánalmaknak meg-
felelően: az iskola mégis örökkön-örökké a tanító 
volt és marad. 

Az ő egyéniségétől, lelkesedésétől, ideáliz-
musától és szerető szivétől függ, hogy iskoláját 
a maga képére teremtse és hogy tanítványai 
lelkében olyan emléket emeljen magának, mint 
a milyen bennünk, a Kovács Ferenez egykori 
tanítványaiban él, a kik közül én ime már 30 
évnél hosszabb idő után is hálás kegyelettel 
adózom szeretett mesterem szellemének. 

(Besztercze.) Csernátoni Gyula dr. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánítot ta: gróf' Festetits 

Dénesné szül. Zichy Karolina grófnőnek, a ki 
Szent-Király községben egy kisdedóvodát s 
vele kapcsolatos kézimunka-iskolát 20.000 
korona költséggel alapított és annak föntartá-
sára körülbelül évi 2000 koronát fordít. 

Kinevezte: Pánitz Gyula oki. tanítót a 
lajosfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ondrej-
kovics János oki. tanítót a temes-rékási áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Kneiszl Emil sándorfalvai áll. 
el. isk. tanítót a sziget-kamarai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Bicsérdy János 
dicső-szent-mártoni munkaképtelen áll. polg. 
isk. tanító részére évi 2060 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£- A „csongrádvármegyei tanítóegye-

sület szegvári járásköre f. hó 9.-én tartotta 
rendes őszi gyűlését Keviczky Ferenez elnök-
lete alatt, melyen Stancz József bemutatta 
gyakorlatilag a fonomimikai módszert mintegy 
70 I. osztályú növendékével a teljes számmal 
megjelent tanítótestületi tagok, az állami iskolai 
gondnokság s több intelligens szülő jelenlétében. 
Ezen új módszerrel alig hat hét alatt a kezdő 
tanulók kivétel nélkül megismerték az összes 
kis betiik nyomtatott alakjait, azokkal jól 
olvasnak akárhány betűből álló szókat úgy a 
Gönczy-féle faliolvasó-táblákon, mint azABC-és 
könyvben, e mellett már írni is tudják az első 
öt betűt. Ezt a sikert előadó, ki már több év 
óta vezeti az I. osztályt, a fonomimikai mód-
szernek tulajdonítja; különben megigérte, hogy 
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erre vonatkozó e'szleleteit, tapasztalatait majd 
a tavaszi rendes gyűlésen elő fogja adni s 
összehasonlítást tesz az írva-olvasási módszer 
és a fonomimíka között. Hatvani Endre indít-
ványára elhatározta a tanítótestület — az új 
gondnoksági utasítás 82. §.-nak megfelelőleg — 
a tanulói segélykönyvtár fölállítását s a szegény 
tanulóknak ingyen tanszerekkel való ellátását, 

ISI A kolozsinegyei taní tótes tület bánff'y-
hunyad-almásmenti köre Nagy-Almáson tar-
totta ülését, melyet megelőzőleg Mezei Mihály 
gyak. tanítást tartott. Az elnöki előterjesztések 
között örömmel hallottuk, hogy Csongvai 
Dénes k.-sebesi Emke tanító, körünk tagja 
2000 koronát adott a „Tanítók Házá"-ra köt-
vényben. E pontnál elnök fölhívta a tagokat, 
hogy lépjenek be az Eötvös-alap tagjai sorába, 
kik még nem tagok. A Magyar Tanítók 
Naptárát, mint olyant, mely a mi dolgainkkal 
foglalkozik, tehát minket érdekel s azonkívül 
minden egyes példány 10 fillért jövedelmez a 
Tanítók Házára, megszerzésre a legmelegebben 
ajánlotta. A tisztújítás rendén egyhangúlag 
nagy lelkesedéssel ismét megválasztották Koltai 
Lajost elnöknek, Bene Lajost jegyzőnek s 
eddigi működésükért jegyzőkönyvi köszönetet 
mondottak. Láng Géza hidalmási áll. tanító 
„Az iskola és a szülői ház"-ról értekezett, e 
kettőnek egymáshoz közeledő utait igyekezett 
kimutatni, a gátló körülmények tekintetbe 
vételével. „A nemesség eltörlése volt-e be-
folyással a népnevelésre " czímmel H. Szánthó 
István Emke tanító olvasott föl. Sipos István 
gy.-monostori áll. tanító „A kötelességérzet 
fölébresztése és fejlesztése az elemi népiskolá-
ban" czím alatt értekezett a gyakorlati életre 
kihatólag. 

A nagykiiküllövármegyei ált . tanító-
egyesület hévízi járásköre őszi gyűlésén 
Zahumenszky István tartalmas elnöki meg-
nyitó beszéde után Garay Irma állami tanítónő 
„A kötelességérzelem fejlesztése a gyermek 
nevelésben" czímmel ügyes fölolvasást tartott. 
Az Eötvös-alap és Tanítók Háza czélját Sipos 
Ignácz ürmösi igazgató-tanító ismertette, kinek 
szívhezszóló fölolvasása, valamint az elnök 
lelkesítő szavai nyomtalanul nem hangzottak 
el, mert a járáskör kilencz tagja lépett az 
Eötvös-alap egyesület tagjai sorába. Ezt kö-
vette Vánky Viola kőhalmi áll. tanítónőnek 
„Egy-két szó a babonáról" czímű fölolvasása. 
Érdekes és szakszerű tárgyalást idézett elő 
azon bizottság jelentése, melyet elnök az 
iskolaépület, ennek berendezése, fölszerelése, 
az iskolai rendtartás felülvizsgálására küldött 
ki. E bizottság részletes jelentéssel számolt be 
tapasztalatairól; az iskola berendezését, föl-
szerelését, hiányosnak, rendtartását az új 

Utasítás követelményeinek megfelelőnek találta. 
Határozatilag kimondatott, hogy a hiányok 
pótlását a közokt. ministeriumhoz intézendő 
kérvénynyel maga a járáskör fogja kérel-
mezni. Azt hiszszük, hogy ez a leghelyesebb 
szakfelügyelet! 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 
H. A. Alsó-Meczenzéf. Ujabb ministeri 

rendelet nincs. A rajztanulás alól most is föl-
mentendők. — X. Y. Ne tessék beküldeni, mert 
folytatólagos czikkket csak kivételesen adunk; 
egyébiránt már gyakran utaltunk arra a körül-
ményre, hogy míg egy-egy számban legfölebb 
6—7 czikket közölhetünk,, addig nap nap mellett 
hoz a pósta — ugyanennyit. A kiknek a czikke't 
pedig nem közölhetjük, az mind ellenségünkké 
válik. Csakhogy mi erről nem tehetünk. — 
S. A. A közoktatásügy Horvátországnak belső 
ügye; abba a magyar közokt. min. nem avat-
kozik. Elemi iskolai épületük helyre állításához 
az anyagi erőt tehát hitközségük köteles elő-
teremteni, esetleg a horvát kormánytól kérendő 
segély útján. A papi lak renoválásához kaptak 
a horvát kormánytól segítséget; folyamodja-
nak iskolájok egyszersmindenkorra való segí-
téseért is. Ön, ha kedve van reá, folyamodhatik 
magyarországi kir. tanfelügyelői tollnoki állásén. 
Reménye is lehet czélja elérésére, tekintettel 
arra, hogy okleveles s 7 év óta működő tanító 
és e mellett nagy nyelvismerete van. Külö-
nösen a szerb, horvát és német nyelvismeret-
nek veheti nagy hasznát a magyaron kívül. 
Most nincs ily állás üresedésben; de — érte-
sülésünk szerint jövő nyáron pályázat lesz 
hirdetve tollnoki állásokra. — T. M. Nem lehet-
éges, merta „Tanítók árvaházába" csak6-14-éves 
árvákat vesznek föl, de oki. tanítókat nem. A 
Tanítók Házába esetleg fölvesznek polg. iskolai 
tanfolyamot végző tanítót is, ha atyja vagy ő 
maga már régebben tagja volt az Eötvös-cdap-
nak. — Ph. P . Temes-Nagyfalu. Úgy hiszszük, 
kilátással folyamodhatnak. A kérvényt már most 
is beadhatják. — R. J . A Magyar Tanítók 
Naptáráét — melyet, mivel kizárólag a tanítók 
ügyével foglalkozik és minden eladott példánya 
10 fillért jövedelmez tanítók fiainak ösztöndíj-
alapja javára, minden tanítónak meg kellene 
szereznie — az Athenaeum könyvkiadó-hiva-
talában lehet megrendelni, nem nálunk: szíves-
kedjék tehát egyenesen oda (VII., Kerepesi-út 
54. sz.) fordulni; ára 80 fillér, bérmentes kül-
déssel 1 K. — Deák I . Községük posta-
hivatal létesítéseért a megyei hatóság közvetí-
tésével folyamodjék a m. kir. keresk. minis-
teriumhoz. — U. Gy. A tanítók „A szőlőmíve-
lésre való útmutatás" cz. könyvet, a földmívelési 
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ministeriumtól ingyen megkaphatták, ha ezt 
írásban — akár levelezőlap útján — kérték' 
Egyébként 50 krért lehet a müvet kapni. Az 
illető szőlőszeti tanfolyam vezetője mondhatná 
meg: vájjon az önök közt szétosztott könyvek-
ért kell-e fizetniök. Ha követelik rajta az árát: 
fizesse meg. — J . E. 1. Miután 6 évig más 
pályán működött, most visszatérne a tanítói 
hivatalba, újra kell folyamodnia az országos 
nyugdíjintézetbe való fölvételért. Nincs rá 
kilátás, hogy szolgálatát folytonosnak te-
kintsék. 2. Csak állami isk. tanítók kapnak 
arczképes igizolványos vasúti-jegyet. — C. Gy. 
R. 1. Ha az iskolaszéki elnök a mulasztási 
kimutatásokat magánál tartogatja s a köz-
ségi elöljáróság sem bünteti a mulasztókat: 
jelentsék be ezt a kir. tanfelügyelőnek, midőn 
látogatja az intézete^ s kapott utasításhoz 
képest az iskola belső és külső ügyei felől a 
helyszínén tájékozást kell szereznie. 2. Az 
iskolaszéki elnöknek nincs joga az egyház-
község részéről ideiglenesen választott tanítót 
az egyházközség akarata ellenére évközben 
tetszése szerint elbocsátani. Az ily önkényes 
eljárás a legnagyobb visszaélések egyike. — 
Garami. Mint felekezeti iskolai kántortanító, 
a nyitandó új postahivatal kezelését elvál-
lalhatja; de iskolai felsőbb hatósága tudtával 
s egyszersmind a megyei közigazgatási bizott-
ság engedélyét is eszközölje ki a kir. tanf. 
útján. — Tantestület . A Gondnoksági Utasí-
tás 38. §-a szerint a karácsonyi szünet . . . . 
„újév napjáig bezárólag11 tar t ; más szóval 
ez annyit jelent, hogy január l-jén még nin-
csen tanítás, de január 2-ika már nem tarto-
zik a karácsonyi szünethez. — Erimmel Jenő. 
A M. Kir. Kúria 1899. évi 10. sz. elvi jelentő-
ségű határozata a nyugdíjazott vagy ideigl. 
alk. és állásában meg nem erősített tanító 
választói jogosultságát megtagadta. (Tanítók 
Tanácsadója 29. lap.) — Herzog Miksa. 
A Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített elvek 
alapján Vargay István írta „A Magyar Gyors-
írás Tankönyvét", mely különös tekintettel van 
a magántanulásra. Ára 1 K 50 f. Kulcs ára 
50 f. Kapható Medvei Zsigmond papirkeres-
kedésében, Budapesten, VI. ker., Váczi-körút 
15. sz. a. A székesfőv. III. ker. közs. női ipar-
iskolában ezt használják tankönyvül. — B. B. 
Folyamodvány alapján a kir. tanfelügyelő meg-
engedheti, hogy elemi isk. VI. oszt. végzett, 
13 - éves ifjú, a polg. isk. III. osztályából 
magánvizsgálatot tegyen. A kérvényt az illető 
polg. isk. igazgatósága útján terjeszszék föl. — 
Sz. M. Hogy más osztályban tanítson-e kézi-
munkát, erre nézve a Gondnoksági Utasítás 
78. §-a értelmében csakis a helyi viszonyok, 
de semmiesetre sem a tanítók személyi érdekei 

az irányadók. A beosztást a kir. tanf. módo-
síthatja is, nemcsak jóváhagyja. Folyamodhat 
kézimunka-óradíjért; de kétséges, hogy meg-
kapja. — G. Z. Okt. 9.-én választották meg; 
11-én kezdte meg működését; fizetését tehát 
nem követelheti a hónap l-jétől számítva. — 
Y. Zs. 1. A község területén létesült bánya-
társulat külön iskolát tart fönn ; a mennyiben 
eme költség az állami egyenes adó 5%>-át 
meghaladja, nem tartjuk jogosnak, hogy még 
külön községi isk. adó fizetésére is kötelezzék 
a nevezett bányatulajdonost. 2. A kántori 
teendőkért járó díjat azonban a bánya terü-
letén is lehet szedni, mivel az ottani hivők 
nem alkotnak külön hitközséget s nem tarta-
nak fenn külön egyházi intézményeket. 3. A 
hitfelekezeti iskola kibővítésével az új terhek 
felosztása nem esik oly szempont alá, mint 
régi rendeletek értelmében az 1868. év előtt 
is a községi pénztárt illető iskolai teher. 
A község felekezeti iskolai segítségét új meg 
új népiskolai osztályok nyitásával nem lehet 
tovább-tovább fokozni. Ily kérdés elbírálásánál 
felebbezés esetén a közig, bizottság határoz. 
4. Filiális községből a kántor az anyaközségbe 
szolgálatteljesítése végett bizony gyalogszerrel 
is köteles eljárni, ha külön fuvart nem adnak 
neki szerződés vagy díjlevél szerint. 5. Az 
államsegélyért benyújtandó kérvény fölszerelése 
módját a Tanítók Tanácsadója 146-ik lapján 
közöltük. 6. Jogszerűen megállapított nyug-
díjakat nem szoktak utólagosan fölemelni az 
összeg csekélysége miatt. — P . Y. Hivatalos 
fölterjesztésre nem kell bélyeg. A javítóvizs-
gálatra vonatkozó jelentkezésekre — habár 
kérvényeknek mondják is azokat a buda-
pesti közs. polg. iskolákban — nem szoktak 
bélyeget követelni. Ez eljárás egyszerű, irásba 
foglalt jelentkezés, népokt. ügyben. — K. C. 
V. felekezet i taní tó 901. Csak a hal „lia/gat 
okos ember „ha^gat". (Es önök, magyar 
tanítók, még „vitatkoznak" ezen?!) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Axaméthy Lajos min. tanácsost, 

a VI. (népnevelésügyi) osztály vezetőjét, 0 
Fölsége jól megérdemelt kitüntetésben része-
sítette, „buzgó szolgálatai elismerése ül a 
Ferencz József-rend középkeresztjét adomá-
nyozván neki." Axaméthy min. tanácsos urat 
úgy ismeri a magyar tanítóság, mint igaz 
barátját s így legmagasabb kitüntetésének 
országszerte örvendeni fog. A királyi kitünte-
téshez mi is szerencsekivánatainkat küldjük ő 
méltóságának. 
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— Az „Eötvös-alap" gyűjtő- és kezelő-
bizottsága f. hó 21.-én gyűlést tartott. Bejelen-
tette az elnök, hogy kérvényt intézett az 
elnökség a minister úrhoz, hogy a Tanítok 
Háta mellékinternátusának bérösszegét 0 nagy-
méltósága az állampénztárból legyen kegyes 
fedezni, s egyszersmind segélyezze a „Ferencz 
József Tanítók Háza" internátusát. A bejelen-
tések során köztudomásúvá lett, hogy a temes-
vári tanári kör 1000 koronás alapítványt tett 
a Tanítók Házára a rendkívüli tagok javára 
és hogy a Hunyadmegyei Tanítóegyesület 
4000 koronás szoba - alapítványt létesített, a 
melyre 2000 koronát egyelőre befizetett. El-
fogadta a gyűjtő- és kezelő-bizottság Csongvay 
Dénes kis-szebeni E. M. K. E. tanítónak 2000 
koronás életbiztosítási kötvényét a Tanítók 
Háza javára halálesetre, esetleg 1928-ban tör-
ténendő kifizetésre. Odaitélte a gyűjtő- és kezelő-
bizottság a „ G-yertyánffy István-féle alapít-
ványnak" 1900. évi kamatait Tyukody Alajos 
szász-brétei áll. tanítónak az E. M. K. E. javas-
latára. Tárgyalás alá került a vallás- és köz-
oktatásügyi ministernek azon rendelete, melyben 
értesíti az elnökséget, hogy a kolozsvári Tanítók 
Házának építési és berendezési költségeit az 
1902. évi költségvetésbe fölvette, s így mi sem 
állja útját annak, hogy a kolozsvári Tanítók 
Háza az 1902. év folyamán fölépüljön. Fölhívja 
a minister az elnökséget arra, hogy tegyen 
javaslatot arra nézve, hogy hány tanuló számára 
tervezi a kolozsvári házat, nyújtson be költség-
előirányzatot azoknak eltartását illetőleg s hogy 
mutassa ki, hogy minő alapok és jövedelmek 
fölhasználásával akarja az Eötvös-alap a kolozs-
vári házat föntartani. A jelentés és javaslat 
megtételével a gondnok és a pénztáros bízatnak 
meg. Elhatározta a bizottság, hogy módot 
fog keresni arra, hogy az Eötvös-alap azon 
tagjainak, kik az 1901. évre tagdíjaikat be-
fizették, névsorát közzé teszi, lehetőleg oly-
formán, hogy az minden tanító kezébe el-
juthasson. 

— A minis ter az Orsz. Bizottsághoz. 
Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
minister a következő levelet intézte Lakits 
Vendelhez, az Orsz. Bizottság elnökéhez: 
„F. évi okt. hó 30.-án kelt előterjesztésükben 
voltak szívesek értesíteni, hogy a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága f. évi 
augusztus hóban tartott közgyűlésén engem 
tiszteletbeli taggá választott. E megválasztásban 
őszinte ragaszkodásuknak, valamint működésem 
iránti bizalmuknak jelét látván, örömmel foga-
dom azt el s míg egy részről kérem, hogy 

engem mindig nagyrabeesült jó indulatukban 
továbbra is megtartani szíveskedjenek, más-
részt biztosítom az igen tisztelt Bizottságot, 
hogy a magyarországi tanítók igazi érdekeit 
ezentúl is a legnagyobb odaadással ápolandom. 
Budapest, 1901 nov. hó 8.-án. Wlassics." 

— Mióta közhivatalnokok a t an í tók \ 
Dr. Dudás Gyula tanfelügyelő úr a következő 
rendeletet küldte be hozzánk, mely valamennyi 
törvényhatóságnak megküldetett, 1845. évi 
január 28.-án, Budán kelt s szó szerint a követ-
kezőleg hangzik: „3968. szám. 0 császári és 
apostoli kir. felsége atyai gondoskodását és 
kegyelmességét oda terjesztvén ki, hogy az 
ország lakosainak azon osztálya is, mely az 
isteni tisztelet szent foglalkozásai körüli szol-
gálatra alkalmaztatik és a fiatalság tanításával 
és nevelésével megbizatik, úgymint a kántorok, 
egyházfiak és iskolamesterek, a tisztesbek elő-
jogaival bírjon, miszerint ez által felbuzdítva, 
a becsületérzést mind magában, mind másokban 
is felserkenteni és a műveltebb viseletre minél 
jobban törekedni igyekezzék: ennélfogva mult 
évi mindszent hó 17.-iki leirata által kegyel-
mesen ehatározni méltóztatott, hogy az ország-
ban minden törvényesen bevett vallási fele-
kezetek kántorai, egyházi szolgái és tanítói a 
tisztesbek sorához számíttassanak s vétségük 
esetében a tisztesbekkeli bánásmód alá vettes-
senek. Mely kegyelmes királyi határozatról 
czímzett Uraságtok a végre tudósíttatnak, hogy 
azt közhírré tétetvén, annak megtartására fel-
ügyeljenek. Költ Budán, a magy. kir. helytartó-
tanács ezernyolczszáz negyvenötödik esztendő 
Boldogasszony hava 28-ik napján tartott ülésé-
ből." A rendeletben érintett „tisztesbek" kifejezés 
a latin „honoratiores" szónak fordítása kíván 
lenni, a kik alatt tudvalevőleg az 1848 előtti 
közjogunkban az egyházi és világi hivatalnokok 
értettek s a kik a közügyek intézésében a 
nemesekkel egyenlő jogokat élveztek, vétség 
elkövetése esetén pedig — épp úgy, mint a 
nemes ember, — testi büntetésben nem voltak 
marasztalhatók. Az a körülmény, hogy a király 
a tanítókat a honorátiorokkal egyenrangúaknak 
nyilvánítá, minden kétséget kizár az iránt, 
miképp azokat tényleg már a 40-es években 
közhivatalnokoknak tekintették, habár nem is 
egészen a mai értelemben. 

— Rövid hirek. Deák Lajos kir. tanácsost, 
Marostordavármegye tanfelügyelőjét az erdély-
részi egyházkerület közgyűlése Kolozsvártt a 
marosvásárhelyi ev. ref. kollégium egyik gondno-
kává egyhangúlag megválasztotta ugyanazon 
középiskola elöljáróságának jelölése alapján. 
Olyan ritka kitüntetés ez, mely méltó elisme-
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rése illetékes helyről a királyi tanfelügyelőnek 
a népnevelésügy és általában a magyar nemzeti 
kultúra terén évtizedeken át kifejtett sikeres 
munkásságáért. — Síri beszédek cz. folyóiratot 
indított meg prot. kántortanítók használatára 
Zili Károly békés-szent-andrási ev. ref. tanító. 
Megjelenik 3 havonkint egy szám; ára egész 
évre 4 K. Megrendelhető Dolesch és Müller 
könyvnyomdájában Szarvason. Ajánljuk az 
érdekelt kartársak figyelmébe. — Tanítók a 
törvényhatóságban. A tanítók iránt érzett köz-
becsülése és rokonszenvének szép jelét mu-
tatta Komáromvármegye és Komárom sz. kir. 
város közönsége azzal, hogy a legközelebb 
történt bizottsági tag választásakor A. Gallán, 
Lörinczy György megyei kir. tanfelügyelőt; 
Környén, Kisfady Mihály néptanítót; Komárom 
sz. kir. város a saját bizottságába pedig Lakatos 
Károly községi iskolai igazgató-tanítót válasz-
totta be. Ez utóbbinak beválasztását, a helyi taní-
tóság egyetértő támogatása is elősegítette, mely-
lyel egyik régi óhajtása .teljesült. Pozsony-
vármegye magyarfalvi kerületében pedig 
Horák Béla lábi főtanítót választották meg 
megyebizottsági tagnak egyhangúlag. — 
Jubileum. F. hó 19.-én ünnepelte csendes vissza-
vonultságban Lazarék Márton O-Dögös puszta 
tanítója ,40-éves jubileumát. Ebből 37 évet e 
félreeső pusztán töltötte, hol áldásos működé-
séért, különösen sikeres magyarosításáért, több 
ízben kitüntették; nagy pomologus; hires, 
fáradhatatlan méhész. Mint ilyen 3 drb dísz-
oklevelet s egy érmet kapott. — A Tanítók 
Háza gyufáját szépen terjeszti a tanítóság. 
Bulkesz bácskai községben a Tanítók Háza gyu-
fáját Gotthárd Sámuel igazgató-tanító hozatta 
meg Elicker Bálint jó hírnevű bulkeszi vegyes-
kereskedővel, — Bulkeszen ez a legkedvesebb 
gyújtó; Bonyhádon Ermel Adolf kereskedé-
sében kapható. Felső-Veniczéről Darvas Lázár 
kartársunk pedig a következő értesítés közlé-
sére kért föl minket: „Értesítem a fogaras-
megyei sárkányi járásbeli tanító urakat, hogy 
a Tanítók Háza gyufáját Schnell Károly úrral 
Sárkányban meghozattam s kérem a kartárs 
urakat, szíveskedjenek odahatni, hogy a közsé-
gükbeli kereskedők gyufa-szükségleteiket innen 
szerezzék be. Ha magunk is jó példával járunk 
előre, a siker nem fog elmaradni. Darvas 
Lázár." Felső-Dobszán az ,Eötvös-alap" egy 
lelkes hive: Gergely Gyula ev. ref. tanító 
rendeltette meg a tanítók gyújtóját és szap-
panját Spitz Bernát kereskedővel. Szent-
Antalfán a gyufát és a szappant Reich József 
vegyeskereskedő a legnagyobb ügybuzgalommal 
árusítja. Beregszászon Jászai Ignácz rendelte 
meg Tóth, János búcsúi áll. tanító fölszólítá-
sára s ez utóbbi kéri kartársait, hogy gyufa-

készletüket nevezett kereskedőnél szerezzék 
be. — Jótékonyság. A m. évben Pataki Dávid, 
tr.-baáni állami elemi iskolai tanító kezde-
ményezésére Trencsén-Baánban „Izraelita jóté-
konysági leányegylet" alakult, mely tavaly 25 
és e hó 11.-én ismét 27 gyermeket vallás-
különbség nélkül látott el jó, meleg téli ruhával. 
Ezen 2 év alatt e czélra fordított összeg 858 
koronát tesz ki. — Tanítók kegyelete. Tóth 
Lajos nyug. tanítónak, kit 35 évi tanítósko-
dása ütán e hó 21.-én temettek el Vizsolyban, 
a „Gönczvidéki tanítói énnekkar" kezdemé-
nyezésére a kartársak síremléket szándékoznak 
állítani és kérik különösen azon kartársakat, 
kik őt közelebbről ismerték, ne sajnálják a 
fenti czélra filléreiket elküldeni: ifj. Tóth 
István vilmányi ref. tanítóhoz, mint a „Gönczi 
ref. isk. kör" elnökéhez. 

Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: „Csepregi esperes-kerületi néptanító-
egylet" (Ujkérett tartott gyűlésén egyhangúlag 
megszavazva) 50 K.; Koncz Dániel 40 f.; 
Janisch János, Sopron-Kőhalom 5 K.; Sediba 
János gyűjtése (a bollesói r. kath. népiskolá-
ban megtartott Erzsébet-ünnepély alkalmával) 
4 K. 12 f. (ehhez adtak: Sediba 1 K.; Begyáts 
Irén 1 K.; Okolicsányi lelkész 60 f.; felső 
osztály 92 f . ; alsó osztály 60 f. = 4 K. 
12 f'.). — 2. Eötvös-alapra: Janisch János 
(tagsági díj) 3 K.; Bohus János, Erdőmeg 
(tagsági díj) 3 K. Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros urnák (VII., Wesselényi-utcza 52. sz.) 

— Szíves figyelembe. Hreblay Emil állat-
tenyésztési m. kir. felügyelő, a kinél a lapunk 
46. számában fölsorolt munkák megrendel-
hetők, már nem Gödöllőn lakik, hanem Buda-
pesten, VII., Csömöri-út 15. II 8, Ugyanő 
fölszólítja Farkas György tanítót, hogy közölje 
vele lakása czímét, mert ezt elfeledte neki 
megírni s ennélfogva a könyvet nem küldheti 
meg neki. 

— Halálozás. Tóth Lajos nyug. tanító, kit 
a nép és kartársai egyaránt szerettek, f. hó 
19.-én 60-éves korában meghalt. Vizsolyban 
temették el. Áldás emlékére ! 

= Mindéit magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját!" 

T a r t a l o m : Az 1902. évi állami költségvetés 
H. —• Tanítóképzésünk reformja. I. Huzják Lukács. 
II. Köveskuti Jenő. — Nevelés az utczán. Vásárhelyi 
Gyula. — Szünóra : Emlékezés egy elemi iskolára. 
Csernátoni Gyula dr. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y A Z A T O K . 
Egyik pusztai iskolánk részére képesített fiatal 

néptanítót keresünk. Okmánymásolatokkal fölszerelt 
pályázati kérvények a bar.-szt-lörinczi uradalmi 
íobérnökség számtartóságához küldendők. 

(2136—III—3) 
Torja alsórészi községében a községi elemi nép-

iskolánál megürült tanítónői állomásra pályázat 
hirdettetik. A tanítónő rendes fizetése: 800 korona, 
mely fizetés részletekben minden hő 1-én fizettetik; 
ezenkívül szabad lakás az iskolai épületben, mely 
áll: 2 lakszoba, 1 konyha, 1 kamara és pinczével. 
Nemkülönben egész évre 5 öl tűzifa. Továbbá 
1000 -öl területü veteményes-kert a tanítónőnek 
használatul adatik Ezen javadalmazásért köteles 
leend a tanítónő 1—6 osztálybeli leány növendé-
keket, valamint az ismétlő-iskolás leányokat tanítani, 
mely utóbbi ténykedésért 80 korona díjazásban 
részesül. Pályázni kívánók fölkéretnek pályázati 
kérelmüket a megkívántató oklevelek és a netaláni 
szolgálati bizonyítványokkal fölszerelve 1901 decz. 
l-ig Vajna Domokos községi iskolaszéki elnök úrnak 
Torjára (Háromszékmegye) beküldeni. Az iskolaszék. 

(2153—II—2) 
Bályok. Iskolaszék osztálytanítói állásra pályá-

zatot hirdet. Fizetés : 800 korona; félig bútorozott 
szoba; két öl puhafa. Tannyelv: magyar-horvát. 
Határidő: deczember l-ig. Baranyamegye. Iskolaszék. 

(2164-11-2) 
A wittkoviczi bánya- és vaskohómű - társulat 

kotterbachl telepén legkésőbb 1902. évi január 
l-ig elfoglalandó róm. kath. tanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Az állomás jövedelme: 1. A 
társulati pénztárból havi részletekben fizetendő évi 
4-50 frt. 2. Egy kis kert haszonélvezete. 3. Kényelmes 
lakás, annak fűtésére és világítására szükséges 
anyaggal. 4. Az iskolaterem tisztításáért és befűté-
seért évi 50 frt, megjegyeztetvén, hogy a fűtő-
anyagot a társulat adja és befuvaroztatja. 5. Kilátás 
van még egyéb jövedelmekre is. A zenében járta-
sabb okleveles tanítók előnyben részesülnek. A ma-
gyar, német és tót nyelvekben jártas pályázók 
kérvényeiket legkésőbb f. évi deczember L'-ig a 
wittkoviczi társulat igazgatóságánál Kotterbachon 
(Szepesmegyében) nyújtsák be, a hol a tanító köte-
lességeiről-bővebb fölvilágosítás nyerhető. 

(2156—III—2) 
Felső Apáthy (Barsvmegye) róm. kath. tót-

magyar tannyelvű ideiglenes kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: készpénzben és 
termeszt menyekben, lakáson kívül, 800 korona. Kér-
vények a felső-apáthy iskolaszékhez deczember 15-ig 
küldendők. Janóvszky János plebánosh. és iskola-
széki elnök. (2195—II—1) 

Betöltendő a magyar-fodorházai állami elemi 
iskolánál egyenkint évi £00 kor. fizetésből és szabad 
lakás vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő 
oklevéllel, képesítő bizonyitványnyal, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és.közoktatásügyi minis-
terhez czímezve, legkésőbb 1901. évi decz. hó 25-ig 
Kolozsvármegye kir tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Az állami elemi népiskolánál működő tanítók és a 
kik az ev. ref. kántori teendők ellátására is képesí-
téssel bírnak, előnyben részesülnek. Az ev. ref. kán-
tori teendők szerződés szerinti ellátásáért 120 korona 
évi külön díjazásban részesül a megválasztott áll. 
isk. tanító, az illetékes ev. ref. egyház pénztárából. 
Kolozsvár, 1901 nov. 23. Kozma Ferencz, kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. (108/h—I— 1) 

Tokajban (Zemplénmegyében) u róm. katholikus 
elemi tanítónői állás megüresedvén, erre a pályázat 
e folyó évi deczember 1-ső napjára tűzetik ki. Évi 
rendes fizetése 93-5 korona 50 fillér, és két szobából 
álló szép lakás. Bergler Gyula, prépost-plébános. 

(2121— I I I - 3 ) 
Betöltendő a I. dombháti fürésztelepi állami 

elemi iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi deczember hó 8-ig 
Besztercze - Naszódvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A kézi ügyességi oktatásra képesített 
tanítók előnyben részesülnek. Besztercze-Naszódvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Besztercze, 1901 
november hó 16. Dr. Csernátoni Gyula, kir. tan-
felügyelő. (107/h—I—1) 

Betöltendő a va lemarei fürésztelepi állami elemi 
iskolánál évi 800 korona fizetésből ós szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
nister úrhoz czímezve, legkésőbb 1901. évi deczember 
hó 8-ig Besztercze-Naszódvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A kézi ügyességi oktatásra képe-
sített tanítók előnyben részesülnek. Besztercze-Naszód-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Besztercze, 1901 
november 16. Dr. Csernátoni Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(106/h—I—1) 
A berzovai államilag Begélyzett községi iskolában 

a tanítói állás választás utján betöltendő lévén, a 
választás napja f. évi deczember '.l-re tűzetik ki. 
Ezen évi 800 korona fizetés, természetbeni lakás 
vagy ennek hiányában 100 korona lakpénzzel java-
dalmazott állomásra pályázni szándékozó okleveles 
tanítók fölhivatnak, hogy kellően fölszerelt pályázati 
kérvényeiket a berzovai községi iskolaszék elnökének 
deczember 20-ig annál is inkább nyújtsák be, mert 
később beérkező kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Berzova, 1901. évi november 1-én. Kovács Aladár, 
iskolaszéki elnök. (2104—II—1) 

A Szeretet országos egyesület hülyék menházában a 
nyugdíjjal egybekötött vezető-oktatói állásra pályázat 
nyittatik. Fizetés : 800 korona évente és teljes ellátás. 
Pályázhatnak okleveles tanítók. Nősek, ha nejük a 
gazdasszonyi teendőket ellátni képes, előnyben része-
sülnek. A megvá'asztott egy évi próba-idő után vég-
legesíttetik. Kellően fölszerelt kérvények Scherer 
István titkárhoz (Budapest VIII., Mátyás-tér 5/b) 
deczember 10-ig nyújtandók be. (2177—II—1) 

Kókára (Pestm.) róm. kath., okleveles, jó hangú 
kántortanító-segédet keresek. Fizetése: 600 kor., 
élelmezés, szobabútor harmoniummal. Kötelessége: 
az I. fiúosztály tanítása és a kántoriakban — esetleg 
Önálló — segédkezés. Pályázati határidő: deczem-
ber 20. Laukó Ferencz, kántortanító. (2199—II—1) 

A királykai községi elemi iskolai tanítói állásra 
a Néptanítók Lapjának 45. számában hirdetett 
pályázat deczember 26-iki határnappal újra kitüzetik. 

(2197—III—1) 
Alulírott, — gyakorolt orgonáló, főkép értelmes 

éneklésben kitartó, erős hangú — segédet keresek. 
Föltételeimnek megfelelő oklevélnélküli egyént is 
állandósítok. Fizetés: 800 korona. Az állomás leg-
később újévig elfoglalandó. Levél, bizonyítvány 
mellőzésével, hozzám intéztessék. Jászberény, 1901 
nov. 22. Beleznay Mór. főkántor. (2196-1—1) 
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Komárom-Udvardon az ötödik tanítói állásra 
oki. tanítók, tanítónők részére pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 770 korona, bútorozott szoba, takarítás, 
1 öl fa. Tanít egy osztályban, kántorságban segéd-
kezik. Kérvények deczember 2-ig G-latz József esperes 
úrhoz küldendők. Szabó János, főtanító. (2180—I—1) 

Zétényben, Bodrogközön, a magyar róm. kath. 
orgonista-tanítói állás azonnal elfoglalható. Szép, új 
lakás, nagy kert s 800 koronán felül évi járulék. 
U. p. Zemplén-Boly. (2194-1 -1 ) 

Verbón ág. hitv. ev. kántortanítói állomás meg-
üresedett. Korpótlékon fölüli jövedelme készpénzben, 
stőlában, offertoriumban, szántóföldekben ós termé-
nyekben 1100 korona. Pályázatok Yerbóra folyó évi 
november 30-ig az evang. lelkészi hivatalhoz külden-
dők be. (2182-1-1) 

Sopronmegye Bogyoszló községhez tartozó Pe t len 
pusztára egy okleveles, róm. kath. tanító kerestetik. 
Évi fizetése 800, azaz: nyolezszáz korona, egy szoba 
lakásul, fűtés és világítás. Csak nőtlen tanító pályáz-
hatók. Az olyan, ki a német nyelvet bírja s képes a 
németajkú nagybérlő urat a magyarnyelvben oktatni, 
előnyben részesül. E szolgálatért havi tíz korona 
mellékjövedelme leend. Kérvények a bogyoszlói róm. 
kath. iskolaszékhez czímezve, főt. Farkas Sándor 
plébános úrhoz küldendők. (2181—1—1) 

A chvojniozai (Nyitram.) r. kath. tanítói állo-
más megüresedvén, ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetés: a községtől 202 korona, államsegély 598 
korona, természetbeni lakás, 8'/s kat. hold legelő és 
fa. Csakis okleveles tanítók B tanítónők pályázhat-
nak. Folyamodványok küldendők : Iskolaszék, Czach, 
(Nyitram.) u. p. Németpróna. (2193—1—1) 

Rétfalu (Yasm.). Az üresedésbe jött róm. kath. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik f. é. decz. l-re. 
Fizetés: 800 korona készpénzben, földekben és ter-
ményekben. Csinos új lakás, két szobával, konyhával 
és két kamarával. A folyamodványok a róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz küldendők Pinkafőre. Az állás 
azonnal elfoglalható. Rathner Mihály, plébános és 
iskolaszéki elnök. (2183-1—1) 

A hodrusbányai evang. egyház kántortanítót 
keres, kinek lakáson, kerten, 42 köbméter tűzifán 
kívül készpénzben 800, stólában és egyebekben 200 
kor. fizetést biztosít. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Tannyelv: tót-magyar. Pályázati kérvények az egy-
ház lelkészi hivatalához küldendők. (2204—II—I)^ 

Csépa község róm. kath. iskolaszéke lemondás 
folytán megüresedett egy tanítói és egy tanítónői 
állomásra pályázatot hirdet. Ezen állomással á követ-
kező javadalom van egybekötve, egyenkint a hit-
községtől 600 korona, az államtól 200 korona kész-
pénzfizetésben havi előleges részletekben. Kert-
illetmény czímén 10 korona. Lakbér czímén 100korona. 
A megválasztottak kötelessége, az iskolaszék által 
kijelölt osztályokat és az ismétlő-iskolákat vezetni. 
Pályázni szándékozók okmányaikat 1901 decz. 15-ig 
az iskolaszékhez nyújtsák be. A megválasztottak 
állásukat 1902 jan. 1. tartoznak elfoglalni. Palotay 
Károly, iskolaszéki jegyző. (2205—1—1) 

A nagy-páhi-1 r. kath. iskolához tanítói állásra 
decz. 10-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 560 kor. 
államsegélylyel 800 kor., 50 kor. stóla, háromszobás 
lakás, konyha, kamra, 400 • - ö l kert. Kötelessége : 
a tanításon kívül a kántori teendőket ellátni. Kér-
vények iskolaszéki elnökre (Izsák, Pestm.) czím-
zendők. (2201—1—1) 

Pályázat k l s -sz l lva l (Sárosm.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra. Jövedelme: 5 kat. hold szántóföld, 
5 köböl rozs. Ezenfelül: készpénz, tandíj, fa, stóla 
545 korona értékben. Két szoba, a szükséges mellék-
épületekkel, kert. Okleveleseknél államsegély. Határ-
idő : decz. 15. Mikita Antal, lelkész. Ternye. 

(2190-1—1) 

A nagyszebeni kath. Terézárvaház elemi iskolá-
jánál megüresedett egyik tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A kinevezett tanítónak kötelessége az 
egyik osztályt vezetni és a gimnáziumi növendékeket 
a vonós hangszerekben oktatni. Fizetése: 1000 kor. 
törzsfizetés, 5 éves fizetési korpótlék, a gimnáziumi 
növendékek zene-tanításáért évi 240 korona jutal m 
díj, továbbá három szobából, konyhából, pincze bői 
álló lakás és kert. Az állást elnyerni óhajtók kellően 
fölszerelt és zenetanítási képességűket igazoló folya-
modványaikat erdélyi Püspök úr O Méltóságához 
intézve f. év deczember 4-ig alulirott igazgatósághoz 
küldjék be. A nagyszebeni kath. Terézárvaház igaz-
gatósága. (2192—1—1) 

A pakodl (Zalam.) áll. s. községi isk. osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 
korona az államtól, isk.-széki elnök által havi elő-
leges részletekben fizetve. Egy öl fa felvágatlanul. 
Lakásul egy festett, bútorozott szoba takarítással. 
Megválasztottnak kötelessége tanítani az L, Il.-ik 
osztályt, ismétlősöket. Róm. kath. kántorságban 
felszólításra segédkezni, tanulókra a templomban 
fölügyelni. Okleveles pályázók okmányaikat deczem-
ber I5-ig Egyed József isk.-széki elnök úrhoz küldjék. 
Pakod, 1901 nov. 18. Horváth János, kántortanító. 

(2189—1-1) 
A majzel i (Nyitramegye, u. p. Német-Próna) 

államilag segélyezett (róm. kath.) községi népiskola 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : tanévre 
600 kor. Természetbeni lakás, kis házikerttel ós a 
szükséges tűzifa. Oklevéllel fölszerelt pályázatok 
f. év deczember 10-ig az iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (2184-1 -1 ) 

Az egri érseki egyházmegyébe, Szabolesvármegyébe 
kebelezett Cremzse községében, a róm. kath. kántor-
tanítói állásra folyó évi deczember hó 2-ra ezennel 
pályázat nyittatik. Jövedelme : 1-ször mint kántor-
nak két szoba, konyha, kamarából álló lakás, 5—6 
darab marhára való istálló szekérszinnel. Föld: 
mintegy 400 Q-öl kiterjedésű házikert, 19 kat. hold 
és 1499 Q-öl szántóföld. Párbér: mintegy 6 véka 
rozs s ezzel járó 1 korona 20 fillér párbérpénz. 
Stóla: átlag 10 korona. Egerből az ájtatos alapítványi 
hivataltól 84 korona és az egyházmegyei hivataltól 
200 korona rendkívüli segély czimen. 2 szor mint 
tanítónak: tandíjból 40 korona. Ismétlő-iskolások 
tanításáért a községtől 15 korona. Államsegély 318 
korona, korpótlék szintén az államtól. Pályázni 
kivánkozók csak azon föltétel kikötése mellett 
pályázhatnak, ha megígérik, hogy mindaddig, míg a 
beteg kántortanító az államtól a végkielégítést meg 
nem kapja, a megválasztott csak mint ideiglenes 
helyettes fog működni s szolgálata fejében a hit-
községtől lakást, a beteg kántortanítótól pedig 
ellátást (élelmezést) kap, ezeken kívül egyéb jövede-
lemre addig nem számíthat. A pályázóktól az orgona, 
illetve harmónium kezelésébeni jártasság kívántatik. 
Megkívántatik továbbá, hogy a fent kitett pályázat 
napján az illetők személyesen megjelenjenek a 
helyszínén s az oklevelet és egyéb szükséges iromá-
nyaikat magukkal hozzák. Megválasztatás után az 
állomás azonnal elfoglalandó. Csák János, lelkész, 
iskolaszéki egyházi elnök. (2175—I—1) 

O-Pécska (Aradm.) községben rendszeresített 
óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik s az arra 
pályázni óhajtók felszólíttatnak, hogy képességüket 
igazoló és egyéb okmányaikat folyó évi deczember 
h<5 20-ig az óvodabizottsághoz küldjék be. Az állás 
1902. év január hó 15-ig foglalandó el. Javadal-
mazás: szabad lakás, 720 kor. fizetés, — dajka-
tartásért évi 160 kor. és 16 köbméter tűzifa. A 
román nyelvben járatosak előnyben részesülnek. 
Ó-Pécskán, 1901. év november 14-én. Nóvák István, 
elnök. Moinák lloiiü, b. jegyző. (2165—Hl—1) 
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Üllőn, Budapest mellett, róm. katli. tanító keres-
tetik. Javadalma: 800 korona havi előleges részle-
tekben, két szoba, konyha, kamrából álló lakás. 
Kötelessége : az első vegyes-osztály tanítása, káutor-
ságban való segédkezés. Okleveles tanítók deczember 
8-ig pályázhatnak. Kubinyi Endre, plébános. 

(2188—II —1) 
A kaplonyi ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése: államsegélylyel 800 korona, egy 
szobából álló lakás. Kötelessége : hat vegyes osztály 
tanítása, kanonikus órákon, lelkész akadályoztatása 
esetében az isteni tisztelet végzése. Egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik. Kérvények decz. 15-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. (2198—1—1) 

Másodéves képezdész, tanítói állást keres. Kovács 
Béla. Bástya-u. 45. Győr. (2178-1—1) 

Az erdőtelki (Hevesmegye) róm. kath. népiskola 
t. osztályának segédtanítói állomására deczember 
1 -ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 400 korona, a 
kántornál élelmezés, az iskolánál egy szoba. Yass 
József, plébános. (2179—1—1) 

Bisztr icsényben (Barsm.) róm. kath. tót-magyar 
kántortanítói állomásra folyó évi deczember lti-ára 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 10 kat. hold föld 
haszonélvezetében, készpénzben, gabonában és tűzi-
fában a díjlevél szerint 1038 korona 68 fillér. Tény-
leg többre jön fel. Lakása két kényelmes szoba, 
konyha, 2 kamra, istálló. Ismétlő-iskola vezetése köte-
lező. Kellőleg fölszerelt kérvények a róm. kath. iskola-
székre czímezve, az iskolaszék elnökénél deczember 
13-ig elfogadtatnak. Iskolaszék. (2209-1-1) 

A dalboseczi román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 704 korona készpénzfizetés ; 96 korona értékű 
tűzifa; tisztességes lakás. A magyar nyelven szer-
kesztett. bélyeggel ellátott és a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumhoz czímzett folyamodványok 1901. 
évi deczember hó l-ig a krassó-szörényvármegyei 
közigazgatási bizottsághoz küldendők. Ezen állással 
a gör. kel. kántorság teljesítése kötelező. 

(2200-1—1) 
A rudnoki róm. kath. népiskolánál tanítónői 

állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: éven-
kint 728 korona, 30 köbméter tűzifa beszállítva. 
Lakása : két szoba, konyha-, kamara, pincze, istállók. 
Kötelességek: leányok oktatása női munkában is. 
Gazdasági tanfolyam után jár jutalomdíj. Kath. oki. 
tanítónők fölszerelt folyamodványaikat f. évi decz. 
hó 14-ig intézzék plébániai hivatalhoz Rudnokon. 

(2203—1-1) 

H I R D E T É S E K . 

óhajt egy állami iskolai tanító, a ki egyúttal róm. 
kath. egyház kántora is, miért külön díiazás jár, 
egy hasonló állású kartárssal. Zólyom-Lipcsén. 

Jenei Nándor. (2191—1—1) 

akarnék. Állami tanítói állásom kántori mellékese 
800 kor. V ihnyepeszerény (Barsm.) 

( 2 2 0 2 - 1 - 1 ) 

Szabadalom 
alapján készült 20-féle — praktikusabbnál prakti-
kusabb — mézpergetőről küld — kivánatra — 
árjegyzéket Wie land János, török-szent-miklósi 

róm. kath. tanító. (2187-11—1) 

i . i n b e r J á n o s székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelő 

Néptanítók Zsebnaptára 
| az 1901/902-ik tanévre, l.K. (Bérmentve 1 K 10 f.) 

Haladási napló. Látogatási napló. 
Az új ministeri utasítás 87. §-a szerint, több évre, 

bekötve, darabja külön-külön 3 K. 

Értesítő-Könyvecske 
llymnus és Szózattal, darabja 10 f. Megjelentek 
és kaphatók Lévai Mór kiadóhivatalában tingvárt. 
Az összegek előzetes beküldése mellett portómentes 

szállítás. (2089—IV—4) 

Tóth Lajos, tanító. 
„Az írva-olvasás új tanmódja." 1 korona. 

Tóti, Biharmegye. Per Margitta. 
(2151—II—2) 

í ' i áitSSk^h'^ib^h 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára : 

P A J K R R E Z S Ő és T Á R S A 
B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-kőrút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumal t is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

Ara 130 koronálúl fttljebb. 8 Itoroiili* ré.zletekb«n ÍM. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jótál lás . (247—52—331 

•ifit Jfc gfc jOk i&í&k vfe Í»ís dtfc, $Sb rffe Í«fc &h 4A 
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T a n l í i i n i / v e h 
elemi és polgári, tanító-, tanítónö-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézete i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j e g y z e t e k Rohn J. 
tanártól, irály tani j egyze tek Király 
Pá l tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O S 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . lcer . , 
Fít'Utcza 2 - i k s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XV—12) 

i 
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H a g y a r s a g : . 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szőszóllója a Magyarság. Felelős 
szerkesztője: Benedek Elek. Főszerkesztője: dr. 
Györffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jímcsó Benedek, 
Gaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedő 
Albert, Csulak Lajos, Tarcsaialvy Albert stb. stb. 

A Magyarság a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A Magyarság megjelenik mindennap délután 
8—12 oldalon. 

Szuri i t ' í iz löség é s k i a d ó h i v a t a l : ISinla-
p e s t , S z c i i t k i r i t l y i - u t c z a 3 8 / b . 

(2064—IX—5) 

A Ráoz Károly hajdu-nádudvari önálló gazda-
szaktanító által írott „ G a z d a s á g i K i s 

f i i U é k a l " ez évben már 

elemi és gazdasági ismétlő-iskola ismeri meg. Álta-
lános vélemény az, liogy komoly értelemben vett 
gazdasági oktatás e káték nélkül el sein képzelhető. 

Részletes hirdetés a 4!-ik számban. 
(2171—II—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraki ikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomra.) (2160-XX—2) 

Uv 

JsA as 

eo o reJ -
o . 

ed 
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A t. Tanító urak nélkülözhetetlen segédeszköze. 
Magyar Földrajzi Intézet (Kogutowicz és Társa) kiadásában 

^ M e g j e l e n t 
| Te l jes Földrajzi Atlasz 

a nagyközönség használatára. 
Tervezte Kogutowicz Manó. Tartalma 68 fö- és számos melléktérkép. 

S B o l t i á r a d í s z e s v á s z o n k ö t é s b e n Í O k o r o n a . 
Kogutowicz Teljes Földrajzi Atlasza az első minden izében hazai készí-
tésű nagy kézi atlasz a müveit közönség használatára. A tudományos müvek 

Sí) és a napilapok olvasásánal, általában pedig a szellemi élet minden mozzanatában 
nélkülözhetetlen segédeszköz. Előnyei: á t tekinthető, könnyen olvasható, a 
fontosabb városokat nagyobb betűkkel fe l tüntető szöveg, a szép és össze-
illeszkedő színnyomás, mely a politikai tagoltságot muta t ja világosan, a 
finom hegyrajz, továbbá a kiváló minőségű famentes papiros, t a r tós és 

>• díszes kötés, a mihez a mindamellet t páratlanul olcsó bolti ár járul , 
gj* Hézagpótló, teljességében eredeti kidolgozású mű, melyet a hazai viszonyokva 

• o való támaszkodása, terjedelmessége s át tekinthetősége révén mindenki 
haszonnal forgathat s a mely a magyar térképkészítésnek külföldön is elis-

fSj merést fog szerezni. 

o Havi 2 koronás részletfizetés mellett is megszerezhető. Az első 
részlet a megrendeléskor küldendő be. Egy tanító se mulaszsza el 

megszerezni, 

Magyar Földrajzi Intézet 
(2212-1-1) (Kogutowicz és Társa) 

Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. sz. 
öv'"™:-) 
i<M:4 

m: A t. Tanító urak nélkülözhetetlen segédeszköze. 
Budapesten, 1901. 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 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 hirdetcsi díj előre küldendő 
be. Eiryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkettéd részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjuk is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

ICéisiratolcat i\em aclvuilt vis^sca. 

Az 1002. évi állami költségvetés. 
(Befejező közlemény.) 

(H.) Új állami elemi népiskolák föl-
állítására, illetve ezen új iskoláknak 
1902. évi szeptember—deczember havi 
költségeire 100.000 korona van fölvéve. 

Olvasóink bizonyára jól ismerik 
Wlassics ministernek az állami nép-
oktatás körül követett kultúrpolitikáját, 
a melynek főczélja, hogy főleg az állam-
fentartó elem népoktatásügye fejlesz-
tessék minél magasabb színvonalra; de 
ezzel párhuzamosan állami népiskolák 
állíttatnak olyan nemzetiségi községek-
ben is, a melyek a magyar állami nép-
oktatást szeretettel, jó indulattal fogad-
ják, a hol tehát a magyar nemzeti nép-
oktatás biztos talajra talál. 

Az 1902. évre az osztrák-magyar 
vasut-társaság krassószörény vármegyei 
iskoláinak államosítása van elsősorban 
tervbevéve. — Ezen iskoláknak a hely-
zete az utóbbi időben igen válságossá 
vált, mert a társulat nem tekinti magát 
iskolák állítására, annálinkább a meg-
levők fejlesztésére kötelezettnek, — a 
tanítók évötödös pótlékaikhoz sem jut-
hattak. Az államosítás mind e bajon 
segíteni fog. Továbbá államosítás van 
tervbevéve Nyitra vármegyében a Morva-
országgal határos miavai és szakolczai 
járásokban, a Tisza-Maros szögében és 

Csanádmegye több községében, kincstári 
telepes községekben stb. stb. 

Olvasóinkat bizonnyal érdekelni fogja, 
ha alább közöljük az országban létező 
állami iskolák mostani számát vár-
megyénkint. Megjegyezzük, hogy az 
iskolák létszámának megállapításánál 
azon elv van követve, hogy csak azon 
községben van az állami népiskola nem 
szerint külön fiú és leány-iskolának 
számítva, a hol legalább négy tanerő 
működik; az ennél kevesebb tanerővel 
bíró iskola csak egy vegyes iskola 
számba vétetett. 

Fo
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A tankerület 
megnevezése 

Az iskola neme Az 
összes 

iskolák 
száma Fo
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A tankerület 
megnevezése 
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Az 
összes 

iskolák 
száma 

1 Abaúj-Toma . 4 4 34 42 
2 Alsó-Fehér . . 8 8 29 45 
3 Arad . . . . 8 9 33 50 
4 Árva . . . . 1 1 9 11 
5 Baranya . . . . 4 4 
6 Bars . . . . 5 6 9 20 
7 Bács-Bodrog . 4 4 11 19 
8 Bereg . . . 7 7 60 74 
9 B.-Naszód . . 4 4 15 23 

10 Békés . . . . 3 2 3 8 
11 Bihar . . . . 2 4 43 49 
12 Borsod . . . . 5 5 
13 Brassó . . . . 10 10 8 28 

Csanád . . . 4 4 2 10 
15 Csik 1 1 5 7 
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a Az iskola neme Az s 
01 A tankerület CG összes 

jj, megnevezése a 
<X> 
bc iskolák 
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16 Csongrád . . . 9 9 28 46 
17 Esztergom . . 
18 Fehér . . . . . 3 3 
19 Fogaras . . . 1 1 7 9 
20 Gömör-Kishont 5 5 8 18 
21 Győr . . . . 1 1 5 7 
22 Hajdú . . . . 1 1 
23 Háromszék . . 11 11 46 68 
24 Heves . . . . 7 5 6 18 
25 Hont . . . . 1 7 8 
26 Hunyad . . . 9 9 42 60 
27 J.-N.-K.-Szolnok 4 4 2 10 
28 Kis-Küküllő 2 2 21 25 
29 Kolozs . . . . 4 4 56 64 
30 Komárom . . . 2 2 
31 Krassó-Szörény 4 4 27 35 
32 Liptó . . . . 2 2 6 10 
33 Maros-Torda . 1 1 22 24 
34 Máramaros . . 7 7 44 58 
35 Moson . . . . 3 3 3 9 
36 Nagy-Küküllő . 5 5 17 27 
37 Nógrád . . . 3 3 4 10 
38 Nyitra . . . . 6 6 56 68 
39 P.-P.-S.-K.-Kun 20 30 17 67 
40 Pozsony . . . . 10 10 
41 Sáros . . . . 6 6 23 35 
42 Somogy . . . 2 2 9 13 
43 Sopron . . . 1 1 10 12 
44 Szabolcs . . . 1 1 4 6 
45 Szatmár . . . 5 5 12 22 
46 Szolnok-Dob >ka 3 3 57 63 
47 Szeben . . . 2 2 1 5 
48 Szepes . . . . . 5 5 
49 Szilágy . . . 10 10 33 53 
50 Temes . . . . 16 16 39 71 
51 Tolna . . . . 3 3 
52 Torda-Aranyos 8 8 31 47 
53 Torontál . . . 25 25 42 92 
54 Trencsén . . . 2 3 40 45 
55 Túróez . . . 1 1 17 19 
56 Udvarhely . . 5 5 14 24 
57 Ung 2 2 35 39 
58 Ugocsa . . . 2 3 42 47 
59 Vas 1 1 40 42 
60 -Veszprém . . 1 1 3 5 
61 Zala 10 9 28 47 
62 Zemplén . . . 8 8 21 37 
63 Zólyom . . . 4 4 18- 26 
64 Budapest fő- és 

székváros . . 1 1 2 
65 Fiume . . . 2 3 5 

A Tanítók Háza budapesti házának 
kiépítése már megkezdetett, jövőre be 
lesz fejezve s 125 növendék számára 
lesz egy teljesen modern, a kívánal-
maknak minden tekintetben megfelelő 
internátus. A főépület második emeletén 
lesz a pedagógiai könyvtár, a 3-ik 
emeletén a tanszermúzeum elhelyezve. 
Kolozsvár város a „Tanítók Háza" szá-
mára 80 ezer korona értékű szép telket 
adományozott. Ezen fog a jövő évben a 
második internátus 100 növendék szá-
mára fölépülni. E két ház építésére az 
1902. évi költségvetésben 600.000 ko-
rona van fölvéve. 

Ezzel a két internátussal a magyar 
tanítóság olyan rendkívül becses intéz-
mények birtokába jut, a minővel a köz-
szolgálat többi ágaiban működő tisztvi-
selők nem bírnak, llizton reméljük, hogy a 
magyar tanítói kar ezen nagy jótéteményt 
a nemzeti népoktatás lelkes és foko-
zottabb munkálásával fogja meghálálni. 

Az új állami elemi népiskolák épít-
kezési költségeire előirányzott 300.000 
koronából főleg Nyitravármegyében 
szervezendő új állami elemi népiskolák, 
továbbá a rákoskeresztúri „Munkás 
otthon" telepén szervezett egyik állami 
elemi népiskola törvényszerű elhelyezése 
lesz biztosítva. 

Wlassics minister a közelmúltban a 
kisdedóvást és elemi népoktatást, az 
egységes és összhangzatos népnevelés 
biztosítása czéljából, szerves kapcso-
latba hozta. Ezen indokból az állami 
elemi népiskolák költségvetésével kap-
csolatban közöljük a kisdedóvó intézetek 
és menedékházak 1902. évi költségvetését. 

Állami kisdedóvodák és menedékházak 
személyi járandóságaira elő van irányozva 
392.176 korona, dologi kiadásokra 96.440 
korona, új kisdedóvodák fölállítására 70.000 
korona, községi, testületi és magán óvodák 
segélyezésére 80.000 korona, kisdedóvodák 
épületének helyreállítására és átalakítására 
30.000 korona, rendes kiadások összege 668.616 
korona vagyis 56.100 koronával több, mint 
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1901. évben. Kisdedóvodai kisebb építkezésekre 
•elő van irányozva 35.000 korona. 

A személyi járandóságok részletezése: az 
-állami kisdedóvónői létszám 1902. évben 331, 
még pedig 5, ezer korona és 326—800 K. 
•fizetéssel. Ezek lakpénze 18.140 korona, pót-
léka 1100 korona, dajkatartás 68.592 korona. 
Egy mintaóvó fizetése 1400 korona, lakpénze 
•300 korona, pótléka 140 korona. Évötödös 
pótlékokra 22.100 korona. — 26 állandó 
mendékházvezetőnő évi díja összesen 13.440, 
dajkatartása 1164 korona. 

Egyes községek által az állami kisdedóvodák 
javára biztosított évi járulék összege 5300 K. 

A közoktatási kormányzatnak egyik 
fontos elve, hogy csak ott állít magyar 
állami kisdedóvodát, a hol az az állami 
elemi, vagy legalább is más magyar 
tannyelvű elemi népiskolához csatla-
kozik. így azután előáll a magyar nem-
zeti irányú népnevelésnek egy olyan erős 
lánczolata, a melynek legalsó tagozata 
a magyar kisdedóvoda, ehhez csatla-
kozik az állami elemi népiskola, majd 
e fölé a magyar gazdasági ismétlő-
iskola, vagyis a gyermek 3-éves korától 
15-éves életkora betöltéig van a magyar 
nemzeti népoktatás hatása alatt. De 
hogy az így elért szép eredmény az 
élet számára még jobban biztosíttassék, 
Wlassics minister tervbe vette a nép-
iskolákkal kapcsolatban szervezendő 
ifjúsági könyvtárakat, ifjúsági egyesü-
leteket, magyar dalosköröket, a me-
lyekkel egészen 20-éves életkorig a 
nemzeti szellem és népművelődés hatása 
alat t tarthatjuk az ifjúságot. Csakis 
ilyen tervszerű kultúrpolitikával lehet 
a magyar nemzeti állam konszolidáczióját 
legfőképen biztosítani. 

* 

Községi felekezeti és magán népiskolák 
segélyezésére összesen 2,720.000 korona 
van előirányozva, tehát 500.000 ko-
ronával több, mint volt az 1901. évre. 

Ezen többletből 60.000 korona Buda-
pest székesfőváros által föntartott köz-
ségi elemi népiskolák segélyezésére 
irányoztatott elő, hogy ez összeggel 
némileg könnyítve legyen ama súlyos 

terhen, mely a székesfővárosra a nép-
iskolák föntartásával nehezedik. A fön-
maradó 440.000 korona többletet az 
1903. évi XXVI. törvényczikken alapuló 
fizetéskiegészítések és főleg korpótlék-
segélyek igénylik. Ezen többlettel az 
1902. évben tanítói fizetések kiegészí-
tésére és korpótlékokra összesen 
2,340.000 korona fordíttatik. 

Gazdasági ismétlő - iskolák czéljaira 
150.100 korona, tehát 43.400 koro-
nával több van előirányozva, mint a 
mult évben. 

Népoktatásunk ezen legfiatalabb 
tagozatának életképességét mi sem 
igazolja fényesebben, mint az, hogy öt 
év előtt, midőn Wlassics ministernek 
ezen nagyjelentőségű szervezete életbe-
lépett, s a midőn először foglalt helyet 
az állami költségvetésben a gazdasági 
ismétlő-iskola állami segélyezése, ezen 
tétel szerény 16.000 koronával szere-
pelt, s íme, öt év alatt az állam 
támogatásával közel megtízszereződött! 

Szaktanítók illetményeire 37.100 ko-
rona irányoztatott elő, még pedig 23 
szaktanítónak fizetése 1200 koronával, 
300 korona lakpénzzel és korpótlékkal; 
két kézimunka - tanítónő fizetése 800 
korona ós 200 korona lakpénze. 

A többi tételekről a költségvetés 
indokolásában ez foglaltatik: 

„A gazdasági ismétlő-iskolák iránt az érdek-
lődés a községek részéről mindinkább foko-
zódik. Több község jelentékeny anyagi hozzá-
járulással külön gazdasági szaktanító alkal-
mazását kéri gazdasági ismétlő-iskolájához. A 
földmívelési minister úr ismét 12 okleveles 
néptanítót képeztet kétéves tanfolyamon a 
földmíves iskolákban, a kik tanulmányaikat 
1902. év augusztusában befejezik, s azonnal 
alkalmazandók olyan nagyobb községekben a 
gazdasági ismétlő-iskolához szaktanítókul, a 
hol a községek mintagazdaságot létesítenek, 
a melyen az ifjúság gyakorlati tanítása sike-
resen eszközölhető. E végből a gazdasági szak-
tanítók mostani létszáma négygyei emelendő, 
ezek költsége 8400korona; továbbá az 1902/3. 
tanévtől alkalmazandó 12 szaktanító egész évi 
illetményének egyharmada — 6000 korona 
volt előirányzandó. 

51* 
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A gazdasági ismétlő-iskolák száma immár 
1560-ra emelkedett; ezek dologi és részben 
személyi szükségletei felől az érdekelt köz-
ségek, a tanítók gazdasági kiképzése felől 
pedig a földmívelési minister úr gondoskodnak. 
Tárczám részéről a községeket annyiban segé-
lyezem, bogy a gazdasági tanítók tisztelet-
díjára mérsékelt összeget engedélyezek, s a 
gazdasági gyakorlati telepek fölszerelésénél 
némi támogatást nyújtok. A gazdasági ismétlő-
iskolák segélyezésére szolgáló tételt, minthogy 
ezen iskolák száma örvendetes módon emel-
kedett, 24.000 koronával, a gyakorlati telepek 
fölszerelésére vonatkozó tételt pedig 1000 
koronával kellett emelnem. 

Ezen iskoláknak igen érezhető hiánya, hogy 
a gazdasági tárgyak tanításához szükséges 
taneszközök hiányzanak. E ezélra 4000 ko-
ronát irányoztam elő." 

A kir. tanfdügyelőség ék költségeire 
671.038 korona, tehát 13.825 koroná-
val több van előirányozva. Szükséges-
nek tar t juk a költségvetés indokolását 
it t is közölni, mert abból megnyugvást 
szerezhet a tanfelügyelői kar arra 
nézve, miért van aránylag olyan csekély 
költségemelkedés az 1901. évi előirány-
zathoz képest. 

„A mult évi költségvetés indokolásában volt 
szerencsém kifejteni (43. lap), mennyire arány-
talanul vannak a kir. tanfelügyelők és segéd-
tanfelügyelők az egyes fizetési osztályokba 
sorozva, s rámutattam, mennyire zsibbasztólag 
hat ezen kedvezőlen beosztás a tanfelügyelet 
intenzív fejlődésére. A mult évi költségvetés-
ben megkezdett arányos beosztást az 1902. 
évi költségvetésben azon okból nem fejlesztem, 
mert az állami tisztviselőknek tervbe vett 
fizetésrendezése keretében a kir. tanfelügye-
lőségi személyzet fizetésrendezése is megoldást 
nyer. 

Két tankerületben a tanfelügyelői teendők 
önálló ellátásával segédtanfelügyelő van meg-
bízva. Minthogy ezen állapot a népiskolai 
hatóságokról szóló 1876 : XXVIII. t.-czikk 
rendelkezéseivel össze nem egyezhető, kénytelen 
voltam a VIII. fizetési osztályban egyelőre 
egy új tanfelügyelői állást rendszeresíteni. 

A kir. tanfelügyelők iskolalátogatását kör-
rendelettel szabályoztam. Arra törekszem, hogy 
a kir. tanfelügyelőségek működésük súlypontját 
az iskolalátogatásokra helyezzék, s bogy az 
1876 : XXVIII. törvényczikk 5. §-ának ama 
rendelkezése, mely szerint a kir. tanfelügyelő 
avagy helyettese köteles minden népiskolát 

évenkint legalább egyszer meglátogatni, — 
megvalósítható legyen. E végből az utazási 
átalányt 9000 koronával emeltem. Az irodai 
átalánynak legalább 1100 koronával való eme-
lését az a körülmény teszi szükségessé, hogy 
még öt tanfelügyelőség nincs rendes iroda-
helyiséggel ellátva." 

A népnevelési intézetek közös szükségle-
ténél 83.700 korona többlettel összesen 
962.000 korona az előirányzat. 

Olvasóinkat különösen érdekelhetik a 
következő tételek: Jutalmak és segé-
lyekre előirányzott 66.000 koronából 
20.000 korona fordíttatik az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe föl nem vett 
agg tanítók nyugdíjpótló segélyezésére. 

Tankönyvek és taneszközök előállítá-
sára fölvett 110.000 koronából 20.000 
korona fordíttatik a magyar történelmi 
és földrajzi szemléltető képek előállítási 
költségeire (második sorozat). 

A . tanítói gyűlések útiköltségeire 
előirányzott összeg 10.000 koronával 
emeltetett. Ez által módjában lesz a 
ministernek a tanítóegyesületi élet 
intenzív fejlődését jutaionulíjak kitűzése 
által előmozdítani. A fölemelt tétel 
35.000 korona. 

A Néptanítók Lapja kiadási költségei 
5000 koronával emeltettek azért, mivel 
a minister ezen lapot a gazdasági irányú 
ismétlő népoktatás érdekében népszerű 
gazdasági melléklettel kívánja ellátni 
a tanítók gazdasági ismereteinek bőví-
tése czéljából. Minden hónapban egy 
egész ív ilyen melléklet fog megjelenni: 
„Gazdasági Ismétlő Iskola" czím alatt. 

Wlassics ministernek a tanítói kar 
iránt érzett meleg szeretetét különösen 
az mutatja, hogy a tanítók gyerme-
keinek könnyebb neveltetésére olyan 
nagyszabású intemátusokat létesít, mint 
a budapesti és kolozsvári Tanítók Házaf 
s bogy a vidéken szervezett tanítói 
intemátusokat nagy mérvben segélyezi. 
Munkácson, az ottani főgimnáziummal 
kapcsolatos tanítói internátus állami 
segélyezését már a mult évben föl-

I vette az állami költségvetésbe. Az 1902. 
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évre ezen intézet, a melyben 80 
növendék nyer teljes ellátást és neve-
lést, 7300 korona államsegélyben része-
sül. — A délmagyarországi legnépesebb 
tanítóegyesület nagy áldozatkészséggel, 
Temesvárott tanító-gyermekek számára 
internátust létesített. Wlassics minister 
ezen buzgó egyesület nemes törekvései-
nek gyámolítására 2000 korona segélyt 
vett föl az 1902. évi állami költség-
vetésbe. 

Végül a jövő évi költségvetésnek 
még egy nagyjelentőségű új tételére 
hívjuk föl olvasóink figyelmét. Wlassics 
minister ugyanis a költségvetés indoko-
lásában így nyilatkozik: „A népoktatás 
érdekében égetően szükséges, hogy a 
ténvleg alkalmazásban levő tanítók 11 o 
művelődésére, továbbképzésére mód és 
alkalom nyujtassék. Ezt a képezdékben 
tervszerűen rendezendő szünidei tanfolya-
mok útján vélem legsikeresebben ke-
resztülvihetőnek. Ezen tanfolyamok 
költségeire 5000 koronát irányoztam 
elő." Ezen szünidei tanfolyamok szerve-
zete felől majd lesz alkalmunk olva-
sóinkat részletesen tájékoztatni. 

* 

íme, ez a népoktatás 1902. évi 
költségvetése. Igyekeztünk e rideg szá-
mokat, a melyek különben egymagukban 
is sokat mondanak, lehetőleg megvilá-
gítani. A néptanítói kar meggyőződést 
szerezhet ezen ismertetésből is, mennyire 
első rangú kultúrpolitikai jelentőségre 
emelte Wlassics minister a magyar 
népoktatást, s mennyire gondozta a 
tanítói kar jogos és méltányos érdekeit. 
Bízzunk tehát a jövőben s dolgozzunk 
lelkesedéssel, kitartással a magyar 
nemzeti népoktatás fölvirágoztatásán! 

== A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
az ú j gondnoksági Utasításról. A Dél-
magyarországi Tanítóegyesület, mely ezernél 
több tagot számlál, ez idei nagy- és közgyű-
lésén, az új gondnoksági Utasítást tárgyalta 
és elhatározta, hogy a vallás- és közoktatás-

ügyi minister úrhoz föliratot intéz az új 
Utasítás általánosítása érdekében. Az egyesület 
ezen föliratában arra kéri dr. Gyula 
vallás- és közoktatásügyi ministert, hogy a 
tanítók iránt mutatott kiváló szeretete és 
rokonszenve alapján az elemi népiskolák szabad 
fejlődése és a tanítói tekintély emelése érdekében 
hasson oda, hogy a népoktatási törvény mielőbbi 
revideálása alkalmával az állami elemi nép-
iskolák gondnokságai, azok tanítói, illetőleg 
igazgató-tanítói számára a f. évi május hó 
2.-án 32.055. sz. rendelettel kiadott Utasítás az 
ország összes elemi népiskoláira nézve, tekintet 
nélkül az iskolák jellegére, érvényesíttessék. 
Kérik ezt főleg azon indokolással, hogy ezen 
utasítás általánosítása biztosítja az elemi iskola 
fejlődését és emeli a tanítói tekintélyt, mert az 
iskola szellemi vezetését és a tanítók működé-
sének megítélését szalcértőkre bizza. íme egy tekin-
télyes tanítóegyesület véleménye az Utasításról, 
mely annak az összes népiskolákra, az összes 
tanítók tekintélyének emelésére hivatottnak és 
jónak tartja s általánosítását közérdekből szüksé-
gesnek véli. Magyarország egyik legtekin-
télyesebb tanítóegyesületének ezen határozata 
legalább is arra int, hogy ilyen nagyobbszabású 
reformmunkáról, minő az új Utasítás is, nem 
jó addig elhamarkodottan Ítélni, mint egy 
járáskör mindjárt az életbeléptetés után tette, 
míg annak intézkedései a gyakorlati alkalmazás 
és tapasztalat teljesen tárgyilagos világításában 
nem szemlélhetők. 

Az ifjúság romlása. 
Aradvármegye kiváló főjegyzője fölhívta az 

ország tanítóságának a figyelmét az iskolából 
kikerült ifjúságnak nagy mértékű elfajulására. 
A Néptanítók Lapjá-mik érdemes szerkesztője 
megírta a szomorú valóságot nekünk, hogy e 
kérdésben' is megnyerje erőnket a nemzet köz-
javának. Szózatát meghallották szerte e hazában. 
Az ország minden tájékáról visszazengik a 
tanítók a vészkiáltást. Mindannyiban meg-
erősödötten lépett föl az ifjúság erkölcsösebb 
nevelésének a vágya. 

A népiskola V., Vl. osztályának és az ismétlő-
iskola tanulóinak züllését az aradi fölhívás 
előtt is ismertük. Nem egy iskolai lap ismételten 
hívta föl figyelmünket az ijesztő és félelmetes 
veszedelemre, a mely a nemzetet az ifjúság 
romlottságában fenyegeti. Mi eddigelé alig 
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tettünk valamit a baj megakadályozásáért. 
Elolvastuk tanítótestvéreinknek közleményeit s 
azután szépen napirendre tértünk a dolog fölött. 
Aradvármegye főjegyzőjének kellett fölszólalnia, 
hogy a fájdalmas dolgot az ország tanítósága 
ne csak észrevegye, hanem iránta érdeklődjék 
s a javítás vágyát átvigye mindazok lelkébe, 
a kik a nemzet jövőjére befolyást gyakorolnak 
s létünket értéknek tartják. 

Nagyon szép, a mit eddigelé e lapban az 
ifjúság jobb erkölcsökre való vezetése érdekében 
elmondtak. Minden tanács aranyat ér. És én 
mégsem hiszek a sikerben. Az országos beteg-
ségre meg kell találni az országos megfelelő 
orvosságot is. Felnőttek oktatása, ifjúsági 
könyvtárak, dalos-körök, gazdasági előadások, 
mondjuk beszélgetések stb. stb. hasznos dolgok; 
két-három nemzedéken át teljesen megújít-
hatják a népet, ha a jó példa is meglesz az 
úgynevezett uri körökben. Határozottan állítom, 
hogy a 28.000 tanító testet-lelket emésztő 
munkájának nem lesz sikere, a míg a reformot 
a falu, város, megye, ország müveit közönsége 
nem magán kezdi. 

Szó oktat, példa vonz. Oly régi ez az igaz-
ság, miüt az emberiség művelődése. 

Hogy mily betegségek uralkodnak a nemzet 
tanult osztályán, azt mi tanítók jól tudjuk. 
Ezeknek az úri betegségeknek kell megszűn-
niük, hogy a nép gyermekére a mi munkánk 
biztos sikerrel hasson. 

Falun a pap, jegyző, földbirtokos és a tanító 
után indul a nép. Városokban a polgármester, 
a kapitány, a tanácsosok, az ügyvédek, bírák, 
a megyékben a főispán, alispán, főjegyző, 
nagybirtokosok a nép példaképei. 

A míg az urak között sokan vannak, a kik 
éjszakákon át dorbézolnak a korcsmákban, 
szeretőket tartanak, a köznép szép gyermekét 
bűnös útra csábítják, házasságtörők stb. — 
addig a köznép meg nem javul. Szó oktat, 
példa vonz. És falun? Olyan a nép, a milyen 
a papja, jegyzője, tanítója. Ismerek több példát, 
hogy a jómódú falusi gazdát a bírói tisztség 
ölte meg. Hogyan? Hát úgy, hogy a bíróság 
révén megismerkedett az urakkal. Ez az isme-
retség azután anyagi, majd erkölcsi romlását 
okozta. Megtanult éjszakázni, korhelykedni, 
kártyázni stb. 

Az ifjúságot mi tanítók egymagunk meg 
nem javíthatjuk. A romlás már csak legvégül 
jutott a serdülő ifjúságig. 

Ne az ifjúságon kezdjük a javítás munkáját, 
hanem népvezetőkön, a kiknek a népre nagyobb 
befolyásuk van, mint nekünk, tanítóknak. Hogy 
itt-ott tanító vezet egy-egy falut, az csak ki-
vétel. Ha a népnek pl. a pap és tanító szava 
között kell választania, bizonyára az előbbit 

követi. Legjobban hallgat azonban a jegyzőre,, 
mert ettől függ anyagi boldogulása. 

Hajói emlékezem, még 1887-ben a „Községi és. 
Körjegyzők Országos Egyesülete" a nép anyagi 
és erkölcsi életének javítását czélzó pálya-
kérdést tűzött ki. Tehát a községi és kör-
jegyzők már a 80-as években foglalkoztak a 
nép anyagi és erkölcsi sorsával. Azért említeni 
föl e tényt, hogy beigazoljam vele, miszerint 
a nemzeti társadalom más osztályaiban is meg; 
van a hajlandóság a nép erkölcsének javítására. 
Megtennék a magukét a kaszinók, a társas-
körök, közművelődési egyesületek, gazdakörök, 
szövetkezetek is. Csakhogy a puszta oktatás, 
hangzatos határozatok hozatala s ezeknek a. 
lapokban való kikürtölése mitsem használ, sőt 
merem mondani, hogy árt. Sokszor mondtam, 
ma is ismétlem: Nagy szerencsétlenségnek 
tartom, a mikor puszta hiúságból kikürtölik, 
hogy X. Y. községben mily nagyszabású nem-
zeti ünnepséget tartottak, vagy pedig, hogy 
ebben, vagy abban az iskolában a tót, az oláh 
vagy a szerb gyermekek mily szépen beszéltek 
a vizsgálaton magyarul. Nem az kell nekünk., 
hanem SZÍVÓS, következetes és tapintatos munkál-
kodás, a népnek jobb erkölcsökre való neve-
lésénél pedig a példa. 

A jegyző, pap, tanító éljen példás családi és 
társadalmi életet. Az esti fölolvasásokat, beszél-
getéseket tartsák fölváltva és együttesen. 
Oszszák meg a munkát! Mert bocsánatot kérek, 
a tanító is csak egy ember. A tanító erejének 
is van határa. Méltóztassanak elhinni, nagyon 
elhibázott nemzeti politika az, a mely mindent 
a tanítótól vár. A túlfeszített munka idő előtt 
viszi a tanítót a sírba. Ugyan gondolják meg 
csak jól, hogy tarthat-e az a tanító esti föl-
olvasásokat, a ki a heti 36 órán át beszél ?' 
És hol? Egy kis szobában, a hol 80—100 —150' 
gyermek van összezsúfolva. Ehhez jön még; 
azután a kántorság, a leányegyházakban vég-
zendő teendők. A ki népiskolai tanító nem volt, 
annak nem lehet erről tiszta képzete. Elég 
szomorú, hogy a tanító minden fűszálat meg-
ragad, a mikor bevételét fokozhatja. Nem 
törődik jövőjével, azzal, hogy így idő előtt 
árvaságra juttatja gyermekeit. Dolgozik, mert 
különben éheznie kellene. 

Népnevelő tágabb értelemben minden müveit 
ember, a jegyző épp úgy, mint a pap. Megromlott 
az ifjúság, mert a romlottságot megkezdték a 
nép vezetői, folytatták a szülők s végül föl-
lépett a baj a gyermekeknél. Ez a romlás, 
története, fejlődése és egyúttal az orfoslás. 
természetes útja is. 

(Léva.) Lány Mihály* 
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A tanító házi fegyelmi jogának 
túllépése. 

Már egyszer magamra zúdítottam némelyek-
nek megbotránkozását, sőt haragját is a 
tanítók felelősségéről és fegyelmi jogáról szóló 
czikkeimmel. De ez nem tart és nem tarthat 
vissza attól, hogy a tanítók és a népnevelés 
iránt mindenkor érzett őszinte rokonszenvem 
és tiszteletem által indíttatva, újra beszéljek a 
tanítók fegyelmi jogáról s annak túllépéséről. 

Hiszen éppen az a szándékom, miként figyel-
meztessem őket az újabb bírói határozatokra 
és lássák azt a veszélyt, mely a házi fegyelmi 
jog túllépéséből származhatik. 

Jelenleg három újabb esetben hozott bírói 
döntés áll rendelkezésemre. Es sietek kijelen-
teni, hogy mind a három nagyon is meg-
érdemli a tanítók figyelmét, még pedig kétféle 
szempontból, t. i. a fegyelmi jog és a fegyelmi 
jog túllépése szempontjából. 

Mindhárom ügyben a kir. Curia mondta ki 
az utolsó szót. A mi azt teszi, hogy ezek a 
későbbi bírói határozatokat meglehetősen irá-
nyítani fogják. 

A kir. Curiának folyó évi április 12,-ikén 
2090., továbbá folyó évi szeptember 12.-ikén 
5461., végre a folyó évi szeptember 18,-ikán 
5546. B. szám alatt hozott határozatai foglal-
koznak ez ügygyei. 

Mindhárom esetben ki van mondva, hogy 
a tanítót a házi fegyelmi jog megilleti, még 
pedig ezekkel a kifejezésekkel: I. esetben: 
„A tanító a felügyelete alatt levő iskolás gyer-
mekekkel szemben a házi fegyelem gyakor-
lására jogosított,u — „vádlottat mint tanítót, 
sértettel mint tanítványával szemben, meg-
illeti a házi fegyelem gyakorlásának joga," — 
„őt mint népiskolai tanítót az oktatására és 
nevelésére bízott növendékek irányában a házi 
fegyelem gyakorlása megilleti1' - ; a II. eset-
ben: „a népiskolai tanítót a növendék fölött 
megilleti a házi fegyelem joga s ennek gyakor-
lása közben a rend és fegyelem föntartása 
czéijából kellő mértékkél s okszerüleg alkal-
mazva, a testi fenyíték alkalmazására is föl-
jogosítottnak tekintendő'' — ; a III. esetben: 
„noha a tanítót az iskolás gyermekek fölött 
fegyelmi jog illeti meg, mégis ezen fegyelmi 
jog gyakorlatában elkövetett könnyű testi 
sértés miatt csak az esetben nincs büntetésnek 
helye, ha a tanító ezen jogával vissza nem élt." 

Azonban ezekben az esetekben az is ki van 
mondva, hogy „a fegyelem határainak megálla-
pítása a büntető bíróság föladatát képezi." 

Minden egyes esetben tehát külön mérle-
gelendő a fönforgó tényállás a törvény által 
kiszabott határok között. 

Ide vonatkozólag a Büntetőtörvénykönyv 
313. §-a következőleg rendelkezik: „A házi 
fegyelemre jogosított személy által, annak 
gyakorlatában elkövetett könnyű testi sértés 
miatt, büntetésnek helye nincs." 

Ezt azonban az említett esetekben nem úgy 
vették a bíróságok, hogy a könnyű, vagyis 8 
nap alatt gyógyuló testi sértés esetében az 
azt okozó tanító egyáltalában nem büntethető, 
(mert a 8 napon túl gyógyuló egészséghábo-
rítás esetében föltétlenül büntetendő minden 
házi fegyelmi joggal bíró egyén is,) hanem 
Ítéleteikben az jutott kifejezésre, hogy bármily 
rövid ideig gyógyuló sérelmet okozott is a 
tanító, ha arra alapos oka nem volt, tehát 
fegyelmi jogával vissza élt, akkor büntetés 
alá esik. 

Nézzük mind a három esetet, mely a tanító 
megbüntetésével végződött. 

I. K. Márton tanító a Btkv. 301., 302. 
alapján a 92. alkalmazásával, behajthat-
lanság esetén egy-egy napi fogházra átváltoz-
tatandó tíz korona fő- és tíz korona mellék-
büntetésre ítéltetett, a miatt, mert B. Miháh/ 
iskolás fiút a tanteremből kivonszolta, az ált ila 
elzárt folyosón többször megütötte és rajta 8 
napon belől gyógyuló sérelmeket ejtett. Vád-
lottat az hozta indulatba, hogy a gyermek egy 
másik gyermek által a tanító kérdésére adott 
helytelen felelet miatt elnevette magát. A 
marasztaló Ítélet indokolása szerint: a bű-
nösség a mia't állapíttatott meg: .,mert a 
házi fegyelem gyakorlásának joga, e jog ter-
mészetéből és a büntetőtörvénykönyv inten-
cziójából következik, hogy az esetre, ha a 
házi fegyelemre jogosított személy alapos ok 
nélkül ejt könnyű testi sértést alárendeltjén, 
cselekménye nem tekinthető házi fegyelem 
gyakorlása közben elkövetettnek s így ez 
esetre a Btkv. 313. g-a nem alkalmazható, 
mert ezen szakasz az indokolatlan bántal-
mazásnak a büntetés alól mentességet nem biz-
tosíthat. Ebből folyólag a bíróság esetről-esetre 
tartozik vizsgálni, vájjon a házi fegyelemnek 
alárendelt személy valóban adott-e okot a 
házi fegyelem gyakorlására, s minthogy sértett 
azon ténye, hogy az előadáson nevetett, a házi 
fegyelemnek a vádbeli módon gyakorlására 
alapos okot nem képez: a vádlott e tényével 
a házi fegyelem gyakorlásának jogkörét túl-
lépte akkor, midőn sértettet a tanteremből 
kivonszolva, a folyosón ütlegelte." 

II. Sz. Lajos tanító a föntebb idézett 
törvényszakaszok alapján könnyű testi sértés 
vétsége miatt húsz korona fő- és tíz korona 
mellékbüntetésre Ítéltetett, mert I). József 
11-évesfiut szemén és halántékán egy pálczával 
(beismerése szerint a vállán négyszer) megütötte 
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s rajta 4— 5 nap alatt gyógyuló sérelmet 
ejtett, a miatt, mert a gyermek számolni nem 
tudott, a hozzá intézett kérdésre nem felelt s 
a vállát vonogatta. Az indokolásból kiemelem: 
„a tanító a rend és fegyelem föntartása czél-
jából kellő mértékkél s okszeriileg alkalmazva 
a testi fenyíték alkalmazására is följogosítottnak 
tekintendő, azonban a Btkv. 313. §-ában meg-
határozott kedvezmény csakis a házi fegyelmet 
okszeriileg s kellő mértékkel alkalmazót illeti 
meg. Okszerű alkalmazásnak pedig nem nevez-
hető az, ha a test nemesebb s veszélyt okozható 
helyén, így tehát mint a jelen esetben, a 
fejen, halántékon, szemen okoztatik." — 
„Vádlott, midőn növendékét ily módon és mér-
tékben bántalmazta, ezen testi bántalmazás 
által az őt mint iskola-tanítót megillető házi 
fegyelem jogának határát túllépte.1' 

III. Z. J. tanító szintén a fönti törvény-
szakaszok alapján könnyű testi sértés miatt 
száz korona fő- és húsz korona mellékbünte-
tésre ítéltetett, a miatt, mert Sz. Ignácz iskolás 
fiu 2 fillért vivén föl és adván át a tanító-
nak levélpapírra, midőn később kérte a levél-
papír kiadását, vagy a 2 fillér visszaadását, a 
tanító a gyermek arczát többször megütötte, 
nyakánál fogva húzogatta, rugdalta, végül 
száját meglökte s rajta 8 napon belül meg-
gyógyuló sérelmeket ejtett, „tehát fegyelmi 
jogával visszaélt s így jelen esetben a házi 
fegyelem joga mint a vádlott büntethetőségét 
kizáró ok nem forog fönn." 

Ezek azok a legújabb bírói határozatok, 
melyek a tanítóknak az iskolás gyermekek 
fölötti házi fegyelmi jogát megállapítják, de 
egyszersmind kimondják, hogy e jognak alapos 
ok nélkül való gyakorlása és túllépése őket a 
büntetés alól nem m e n t e s í t i . . . . 

A ki az örvényt látja, elkerüli azt. 
(Budapest.) K. Nayy íiánclor. 

Az iparostanoncz-iskolák bajai. 
Lapunk 43. számában az én — fenti czím 

alatt már korábban megjelent — czikkemmel 
foglalkozik Zrinyi Károly. A mikor hosszú, 
szép czikkét elolvastam, jólesett egyrészt, hogy 
czikkemmel kartársaim is foglalkoztak, más-
részt pedig annak a lehelete csapott meg, 
hogy ime itt is van már ellenvélemény, mely 
az általam mutatott bajoknak az értékét 
lealkudni igyekszik és azok helyébe rámutat 
a magáéira — mint szerinte sokkalta nagyob-
bakra. Sőt tetézi még tanács-adással is véle-
ményét. 

Mindez nem baj; sőt köszönettel veszem 
szives figyelmét és a szabad-szólás tisztessé-
gével élve, válaszolok ellenvéleményére. 

A mikor múltkori czikkemet megírtam és 
közlésre küldöttem, semmiképen sem kívántam 
panaszkodni; ellenkezőleg, czikkemnek főgondo-
lata az volt, hogy mégis megnyugodhatunk 
tanoncz-iskoláink mai állapotában, mert mi 
még csak a kezdeten vagyunk. Bajainkat ke-
restem és kerestem azoknak orvoslását. Z. K. 
is e bajokat kereste. Nagyjában úgyis egyet-
értünk, a különbség csak az, hogy ő olyan 
bajokat hoz föl igazi bajoknak, melyeket én 
részben még csak meg sem említettem. Nem 
lepett meg engemet e bajok fölsorolása, tehát 
korábban is tudtam rólok. En nem a szervi 
hibákat kerestem, melyek még csak igen-igen 
soká javulhatnak, hanem inkább a kezdet 
nehézségében gyökerezőket, melyek közelebb 
esnek hozzánk. 0 sokkal messzebbre eső okokat 
tekint a tanoncz-iskolák igazi bajai gyanánt, 
pedig a következőkben meg fogjuk ismerni, 
hogy azok mégsem annyira igaziak, hogy azok 
miatt panaszkodhatnánk. Én, három sarka-
latos okából csak egyet fogadok el. T. i. 
nagyon helyesnek és kivihetőnek is tartom, 
hogy* azok a tanonezok, kik rossz viseletüek és 
a kik szándékosan hanyagok, megjavulásukig 
ne legyenek fölszabadíthatok. Ezt a fegyvert 
én is szeretném, ha kezünkben tarthatnék. 
Az, hogy tanonezok csakis a nagy szünetben 
szegődtessenek, hogy már a tanítás kezdetén 
jelen lehessenek, szerintem csakugyan pium 
desiderium, a mennyiben óhajtásnak elég szép, 
de az életbe jogosan át nem ültethető. Nincs 
is rá kiáltóan szükségünk. Engemet az nem 
bánt — pedig velem is sokszor megtörtént 
már — hogy a III. osztályban éppen a leg-
jobb tanulóim hagynak el az évzáró vizsgálat 
előtt. Évközben gyönyörködtem bennök, évzáró 
vizsgálatom meg mégis silány volt. Azt gon-
doltam hozzá: itt én nem hibáztam, ez már 
vele jár. Meg a fölvételek sem bántanak. 
A kik újév után jönnek — hacsak nem jó 
tehetségüek — az előkészítő-osztályba sorol-
tatnak, magasabb készültségüek pedig egy osz-
tálylyal mindig lejebb, mint év elején. Ezt 
módunkban áll megtenni, szervi hibánkat így 
gyógyítgatjuk. 

Másik baját meg éppen nem tartom sem 
humánusnak, sem jogosnak. A gyengetehetsé-
güekről és azokról a szerencsétlenekről szólok 
itt, a kik még analfabéták. Ezek elől talán 
szabad volna elzárni az iparos életpályát ? 
Nem bizony! Sőt ezeket annál nagyobb szere-
tettel kell magunkhoz emelni, hogy emberekké 
legyenek. A kik elemi iskolában tanítottunk, 
mindnyájan tudjuk, hogy vannak a gyermekek 
között olyanok is, kik hat évi iskolábajárás 
után sem tudnak annyit, a mennyit mi az 
I. osztályba való fölvételhez kötünk. Ezek a 
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gyengetehetségüek. A kik analfabéták, azokat 
csak sajnálni lehet, de letiltani nem. Különösen 
addig nem, míg hazánkban az elemi oktatás 
is egész teljességében megfelelő nem lesz. 
Az előkészítők jogosultságát minálunk még 
egy má-ik körülmény is támogatja. Iskoláink-
nak fele nemzetiségi vidéken van. A német, 
horvát stb. elemi iskolákból kikerült, de ma-
gyarul nem tudó iparostanonczoknak csak egy 
his töredékét vehetjük föl az I. osztályba. 
A mi iparostanonez-iskoláink szervezésének 
tehát szükségszerűen olyannak kellett lennie, 
mint a milyen. En nekem nem is jutott eszembe, 
hogy ezt hibának minősítsem. 

Most már rátérek arra, a mit t. kartársam 
nekem is követésül ajánlana. Véletlenül éppen 
olyan eset ez, a melyre nézve módomban 
áll, hogy már ez irányban megtett tapasz-
talataimról számolhatok be. Oly annyira nem 
\íj út ez előttem, hogy én azt már — mint föl-
ismert nyűgöt — félig-meddig le is ráztam 
magamról. Elmondom, miért. Nálam is szokás-
ban volt az olvasókönyvek használatba-adása. 
Már a mult alkalommal is 'ezekre czéloztam, 
a mikor csaknem melesleg érintettem velük a 
tanítási-díjat is. Ezek az olvasókönyvek azok, 
melyek bár azonegy könyvek, de más-más 
kiadásuak és pedig azért, mivel évről-évre föl-
halmozódnak. Én csak a Mártonfy-Trájtler-féle 
II. évfolyam számára írt olvasókönyvre hivat-
kozom, melyben a 20. számú „Budapest ipara" 
•czímű olvasmány régi és új kiadásban egy-
mástól ugyancsak eltér. Az olvasókönyvek nem 
is maradhatnak meg folytonosan a régi kiadás-
ban. Már, ha valahol arra szükség van, hogy 
az olvasmányok egészen egyformák legyenek, 
az inas-iskola az. Ezen pedig csak úgy segít-
hetünk, ha tanulóink minden évben új könyveket 
kapnak. De még ez se a nagyobb baj! 
Sokkalta nagyobb, hogy a könyvkikölcsönzés 
által tanulóinkat egyenesen rászoktatjuk, hogy 
könyveiket is csak a rövid életű iskolai-év porté-
kájának tekintsék. Alig érdemes még emlí-
tenem, — pedig elég gyakran megtörtént — 
hogy vannak inasok, kik azért sem vesznek 
könyvet, mert úgyis kapnak s inkább tiltott 
dolgokra költik a könyv árát. Velem történt 
meg egy-két évzáró vizsgálaton a következő 
•eset A vizsgálatot a bizottsági elnök (ki váro-
sunknak egyik elsőrendű tanító-embere) vezette 
s a vizsgálat végén szép beszédet intézett 
III. oszt. inasaimhoz. A többi között ezt is: 
„Könyveiteket pedig becsüljétek meg, az legyen 
ezután is a ti legjobb barátotok!" Megvallom, 
kissé komikusan éreztem magamat, a mikor 
aztán növendékeimtől a kölcsönadott könyve-
ket nekem meg be kellett szednem. Biztosan 
hiszem, hogy e tapasztalatom érlelte meg 

bennem szilárd hitté, hogy tanulóinknak saját 
könyvüknek kell lenni, ha maguk nem vehet-
nének, adjunk mi örökbe nekik. Ez pedig csak 
úgy érne sokat, ha mindnyájan kapnának. 
Miért ne volna ez a gyakorlatba is átvihető ? 
Talán azért, hogy a tanítási díjszedés veszélyez-
tetné egész iskolai ügyünket P Nem mindenütt 
vagyunk ám egyformán! Tudomásom szerint 
nem egy helyen van behozva a tanítási-díj 
szedése is. Es nemcsak hogy nem üti agyon 
ez az iskolát, hanem rendesen fizetik is. Éppen 
az inas-iskoláknál volna ez annyira veszélyes, 
hogy félnünk kellene tőle ? Talán csak az 
iparosnak keh a kedvét keresni és arra töre-
kedni, hogv iskoláink előttük népszerűek 
legyenek ? Én majdnem erőtelenségnek veszem 
ezt a félelmet és pillanatig sem haboznám 
erélyesebb kezekkel hozzájuk nyúlni. Nem 
zsarnoki erélyt értek én itt, de az ipari nevelés-
ügy nem az az ügy, a minek fejlesztését iparo-
saink kedvére kell engedni. A népszerűség 
után való törekvés mindenuntalan megingathat 
útjainkban és én nem igen törném magamat 
érte. Mitől tartsunk? . . . A nép csak akkor 
félelmes, ha magunk is félünk tőle; ha ön-
javára szilárd akaratunk hatalmába vonjak: 
meghajol és engedelmeskedik. 

Én különben a tauítási-díjat csak említettem, 
de akkor még arról nem szóltam semmit sem. 

Nem beszéltem iskolánkról sem. Pedig sta-
tisztikai adataink szerint az elmúlt iskolai év-
ben 229 tanulónk közül csak 84 volt magyar 
nyelvű, a többi 145 német, horvát és cseh. 
Tanítási nyelvünk és könyveink mindenütt 
csakis magyar. Óraadó kartársaimmal együtt 
nem kevéssé vo'.tunk érzékenyek arra, hogv 
iparosaink magyar szellemben neveltessenek. 
Rendőri beavatkozás egész időmben nálam 
egyszer sem fordult elő; én csak intettem 
fiatalabb kartársaimat, hogy attól óvakodjanak, 
mert azt jobb kikerülni. 

LTgy látom, hogy a tanonczok között is 
minden városnak megvannak a maga spe-
cziális típusai. Nálunk a mészárosok azok, 
a kik mindig aludnának, mert mestereik több-
nyire egyúttal hentesek is, s az inasoknak 
reggelenkint igen korán kell kelniök s azon-
kívül mezei munkát is végeznek. Utánuk 
következnek a sütők és pinczérek. Egy-egy 
osztályban van mindezekből 10—14. Bizony, 
a tanítónak erős organumának, értelmes, jó és 
helyes hangszinezetű előadásának kell lennie, 
hogy ezeknek csak a jobbik részét ébren 
tartsa. Egy pár mindig akad, ki még álltában 
is alszik, s a kikkel semmire sem lehet menni. 
Nem áll tehát, hogy ezt a bajt magunknak is 
módunkban volna megszüntetni. 

(Kőszeg.) Kiss Károly. 
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Ilonka. 
Csak mamája volt. Ha valaki azt kérdezte 

tőle: 
— Kiesi Ilonka, hol van az édesapa? — 

Jlonka reábámult méla nefelejtskék szemével 
s azt felelte: 

— Édesapa elment a temetőbe, meg a jó 
Istenkéhez . . . 

De ez nem látszott meg kis Ilonkán. A ki 
nem tudta, nem is gondolt volna arra, hogy az 
a kis leány árva. Nem volt szomorú és sápadt 
az orczája; mindig olyan szép tiszta ruhácská-
ban, pántlikás, virágos, szalmakalapkában jött 
föl az iskolába, mint akármelyik más leány. 
A kiskosarában is volt rendesen egy darab 
kalács, alma, néha két-három dió is. Arczán 
gyermeki jókedv, piczi szájával talán egyebet 
sem tudott tenni, mint dudolászni, nevetni. 

Pedig hejh 1 szegény Veri néni, — a kis 
Ilonka mamája, — nehezen élt ám, különösen 
azóta, hogy „az édesapa elment a temetőbe, 
meg a jó Istenkéhez!" Hétszámra alig volt 
pihenése: mosott, vasalt hol itt, hol ott a soron. 

Hozzánk is gyakran eljárt s így ismertem 
én. Csendes, hallgatag, jó asszony volt, csak 
sötét nagy szemében, hervatag arczán volt 
valami, a mitől úgy féltem, irtóztam: örök 
panasz búsult azokon némán, epesztően. Hanem 
azért mégis szerettem, ha hozzánk jött, sőt 
nagy örömmel, gyermeki türelmetlenséggel 
lestem azt a napot, mert akkor kis Ilonkát 
is magával szokta hozni. 

Én nem tudom miért, de gyermekkoromban 
úgy kerültem a leányokat; féltem tőiök s 
ennek fejében határozottan gyűlöltem őket. 
Feléjök nem mentem volna semmiért, ha 
valamelyik játszani hivott: nagy mérgesen 
néztem reá, aztán elkeseredve szaladtam el 
onnan. Határozottan nevetséges volt visel-
kedésem s ma sem tudom megmagyarázni 
magamnak az okát, ha csak azt nem teszem 
föl, hogy: féltem tőlök, mert attól tartottam, 
hogy egyszer valamelyik ki talál csúfolni! 

Az borzasztó gondolat volt előttem. Ha fiú 
csúfolt, hát azt csak eltűrtem, vagy vissza-
vágtam neki, de mit csináljak akkor, ha egy 
leány csúfol meg? Azt meg nem üthetem, 
azt nem tudom visszacsúfolni, ott tehetetlen 
dühösködöm s ráadásul kinevet az egész iskola. 
Ha följelentem a tanító urnák, hát az is el-

mosolyogja magát. Azt hiszem, azért kerültem 
én őket s esett rosszul még a hangjukat is. 
hallanom. 

Hanem, de másképen voltam kis Ilonkával I 
Mennyire szerettem azt a fecsegő, aranyos 

kis jószágot! 
Ha hozzánk jöttek az édesanyjával, no hiszen 

akkor volt öröm! Elbujtunk a szobának vala-
melyik zugába, vagy ki a bársonyfüves, láncz-
virágos gyümölcsösbe s vége-hossza nem volt 
a játéknak, boldog jókedvnek. Kötöttünk bok-
rétát : apának, a két mamának, Ilonkának, 
nekem; virágszárból remekeltünk hosszú-hosszú 
lánczot, futkároztunk aranyos pillék után s ha 
elfáradtunk, a vén körtefa alá telepedtünk le, 
én mondtam a mesét, kis Ilonka nevetett, úgy 
csengett a hangja, mint egy üvegcsengő . . . 
a kis madárkák segítettek neki a nevetésben, 
az öreg fa lehajló lombjai komoly elégült-
séggel bólintgattak fölöttünk . . . 

Mikor Ilonka az iskolába került, én már 
másodosztályos „deák" voltam és — különben 
szörnyen lenéztem az „ABC"-ét, — de kis 
Ilonka kedvéért mégis csak kézbevettem 
valahányszor nálunk volt. Aztán rendeztünk 
tanulást! Én ünnepélyes komolysággal muto-
gattam neki a betűket, ő meg nagy igye-
kezettel rajzolgatta azokat utánam s nagy 
volt az öröme, ha megelégedtem azoknak a 
formájával. 

Egyszer ezeket a betűket irtam föl a táb-
lájára : i l o nh a és megneveztem azokat, mik 
még neki bemutatva nem voltak. Az volt 
aztán az öröm, mikor nagy fejtörés után 
rájött, hogy azok együtt nem kevesebbet jelen-
tettek, mint az ő nevét! No hiszen volt is 
erőlködés, palavessző-kopás és hegyezés! Nem 
nyugodott addig, míg meg nem ismerkedett 
azoknak a betűknek az alakjával. Pedig nagy 
dolog volt ám ez neki még akkor: egyik erre, 
másik arra csavarodik, egyik szerényen megfér 
a két vonal között, kettőnek a nyele azonban 
kirúg magasra, úgy, hogy egy harmadik vonal 
is kell neki. Valóságos tudomány! 

— Hát a maga nevét, Andorka, le lehet e 
írni? Oh mutassa meg nekem! 

Olyan szépen tudott kérni, pedig a nélkül 
is szívesen megtettem volna. Azon is volt neki 
mit bámu'nia. Ezentúl aztán mindig ezzel a 
két névvel volt teleírva a táblája, mint az 
otthoni szorgalom eredményével. Nekem meg, 
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— magam sem tudom miért, — de olyan jól-
esett, hogy ő ógy szerette az én nevemet 
írni. Büszke is voltam rá. 

— Jött azonban egy nap, mely nagy szo-
morúságot hozott nekem: Ilonka beteg lett. 
Mikor Veri néni hozzánk jött, nekem rögtön 
föltűnt, hogy ő nincsen vele. Meg is kér-
deztem azonnal: 

— Kedves Veri néni, hol van Ilonka, isko-
lába sem ment ma? 

Az asszony még búsabb volt, mint máskor 
s alig hallhatólag mondta: o O 

— Ilonka beteg. 
Oh de elkeseredett a szivem erre. Istenem! 

Istenem! talán meg is hal ? Félve kérdezős-
ködtem tovább: , 

— Kedves Veri néni kérem, aztán nagyon 
teteg Ilonka? 

— Nem, Andorka. Csak volt, már jobban 
van, de iskolába még nem mehet. 

— De legalább hozzánk eljöhetett volna, —-
mondám mintegy szemrehányólag. 

Ma nem Andorka, majd holnap, vagy 
aztán. 

Megkönnyebbültem. Ilonka tehát Dem hal 
meg! De aztán megint csak elfogott a félsz: 
hátha Veri néni nem akarta megmondani az 
igazat és Ilonka csakugyan meghal! ? 

E gondolatra vége lett minden kedvemnek, 
félrehúzódtam a szobában s ott gubbasz-
tottam nagybúsan. Egyszer aztán eszembe-
jutott valami. 

Édesanyám ágya fölött egy Krisztus-kép 
függött. Odamentem, letérdeltem s keserves 
sóhajtások között buzgó imába merültem: 

— „Édes Jézuska,— mondám elszántan, — 
nem bánom, ha nem hozsz is semmit kará-
csonra, csak Ilonkát gyógyitsd meg. Én csak 
vele szeretek játszani. Kedves jó Jézuskám, 
engedd, hogy hamar iskolába jöhessen, mert 
akkor ő nem fogja azt olyan jól tudni, mint 
a többiek, hogy: c cim cicu uccu uri cim ! — " 

No de volt is foganatja az imádságomnak. 
A kedves Jézuska csakugyan meggyógyította 
Ilonkát, sőt olyan jó volt, hogy ezért még 
áldozatot sem kivánt tőlem, mert karácson 
estéjén azért nem maradt el a szokott láto-
gatás s még több ajándékot hozott, mint 
máskor. Többek között Ilonkának egy olyan 
kényes babát, mely rögtön nyafogott, ha az 
ember hozzányúlt. 

No nyafogott is aztán szegény, a míg birt, 
mivelhogy örökké a kezünkben volt. Azonban 
csakhamar megszokhatta társaságunkat, mert 
rövidesen elhallgatott örökre . . . 

. . . . Szegény kis Ilonka, milyen rövid ideig 
játszottunk együtt! Még ma is elszorul a 
szivem, ha eszembe j u t . . . . 

Úgy volt az, hogy Veri néni egyszer 
csak kimaradt a házunkból, meg a másokéból is. 
Ilonka azt mondta, hogy — „édesmama nappal 
is fekszik és sokat sír —" . . . 

Ilonka sem jött többet hozzánk, sőt kimaradt 
az iskolából is. 

Mennyit keseregtem én azon! Egy darabig 
megálltam s reménykedtem, hogy „talán 
holnap, — talán azután" — csak följön újra, s 
eljönnek élesanyjával együtt hozzánk, de csak 
nem jött, pedig nagy ideje volt, hogy nem 
láttuk. Nem birtam ki tovább a bizonytalan-
ságot, fölkerestem a házukat. 

Mikor odaértem, Ilonka a kapu alatt állott 
olyan mozdulatlanul, mintha nem is élne. 
S.ipadt volt szegénykének az arcza és rongyos 
a ruhácskája. 

— Mit csinál kis Ilonka? Miért nem jön 
iskolába, meg hozzánk? kérdeztem tőle. 

— Nem mehetek, — mondta bús, vontatott 
hangon, — várom édesmamáékat. 

— És hová ment az édesmama ? 
Ilonka lehajtotta aranyhajú kicsi fejét s 

mélyet sóhajtott: 
— Elment az édesapához a temetőbe, 

— meg a — jó Istenkéhez. 
Ugy megfájult a szivem, mintha beleszúrtak 

volna. El is fakadtam ríva azon mód. 
—- Csitt, csitt, — mondta kis Ilonka, — 

nem szabad sírni. Édesmama mielőtt elment, 
azt mondta, hogy ne sírjak és ne legyek szo-
morú . . . 0 csak azért ment el, hogv édes-
apát visszahívja . . . Azt mondta, hogy ha jó 
leszek és nem sirok, eljönnek nemsokára 
mindaketten 

. . . S míg ezeket mondta, lígy mosolygott, 
úgy nevetett nefelejtskék szeme, halavány 
orczája! . . . 

(Mezőhegyes.) Nagy Sándor. 

IRODALOM. 
Mátyás király Emlékkönyv. Ezt az egyszerű 

czímet viseli az a hatalmas kötet, mely a nagy 
király szobrának leleplezése alkalmára, Kolozs-
vár szabad királyi város hozzájárulásával éppen 
most jelent meg. Emlékkönyvnek nevezi tudós 
és ékes tollú szerkesztője: Márki Sándor dr., 
a kolozsvári egyetem nagynevű historikusa, de 
ez a nagyszabású munka messzi túlnő annak 
a fogalomnak a keretén, a melybe az ilyes 
könyveket szoktuk foglalni. Mert ez a munka 
komoly és maradandó emlék valóban, mara-
dandó, mint a szobor, mely alkalmat adott 

! megjelenésére és méltó a nagy királyhoz. Hazai 
és külföldi irók és művészek minden tudásukat 
és tehetségüket egyesítve buzgólkodnak benne, 
hogy Hollós Mátyás dicső alakja minél élet-
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hűbben, minél fényesebben domb n'odjék ki a 
késő utódok előtt. Nem kevesebb, mint 2 tér-
kép, 12 önálló kép és 35 szövegrajz diszíti. 
Elsőrangú magyar művészek és az Athenaeum 
müintézete vállvetve buzgólkodtak, hogy a 
kötet művészi része a legkényesebb Ízlést is 
kielégítse. Es mint a rajzok, űgy az egyes 
czikkek is nemcsak tanul.-ágosak, hanem 
gyönyörködtetők is. Könnyedén, érdekesen írvák, 
mindenki figyelmét lebilincselők. Tekintve a 
hatalmas kötet gyönyörű kiállítását, drága 
mellékleteit, kötésének pazar diszítését — ára, 
melyet a kiadó intézet 24 koronában szabott 
meg, valóban olcsónak mondható. 

Megjelentek: Phonomimikaj élőgyakorlatok az 
olvadás és írás tanításához. I r ta : Tomcsányiné 
Czukrász Róza. II. javított kiadás. Budapest, 
ifj. Nagél Ottó kiadása, VIII., Muzeum-körút 
2. szám. Ára 2 K. — II. Rákóczi Ferencz. 
Jósika Miklós regénye, az ifjúság számára 
átdolgozta Gaál Mózes. Szép illusztrácziókkal. 
Ára fűzve 3 K , színnyomatú vászonkötésben 
4 K. 40 f. (Franklin - Társulat.) — Lnd- és 
kacsa-tenyésztés. Minőjiziszárnyast tenyészszünk 
gazdaságunkban, hogy az jövedelmező legyen. 
A szöveg közé nyomott 35 szép képpel. I r ta : 
Hrebluy Emil. Ára 2 K. Megrendelhető a 
szerzőnél (Budapest, VII., Csömöri-út 15., 
II. 8.) — Emlékkönyv a bártfai áll. el. nép-
iskola új épületének fölavatása alkalmából. 
Összeállította Fodorószky Jenő. — A Mária-
kép. Elbeszélés. Ir ta: Boul M. Fordította 
Sziklay János dr. Kiadja a Szent-István-Tár-
.sulat. A Családi Regénytár 14. kötete. Buda-
pest. Stephanaeum. 1901. Ara csinos angol 
vászonkötésben egy korona. — Requiem, ének-
hangra orgona-kisérettel írta Grentzner Antal. 
Ára 1 K. 20 f. Kapható a szerzőnél: Budapest, 
VIII. Rigó-utczai el. iskola. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Barabás Ede oki. tanítót az 

arad-szt.-mártoni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Marschálkó Vilmos oki. tanítót a kis-szebeni 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Mocsáry Malvin 
•oki. tanítónőt a kispesti áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Bokor János oki. tanítót a sándor-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónvá: Csók 
Károly oki. tanítót a mácsai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Kapdebó Mariska oki. tanítónőt 
az új-panáti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Wladimír Endre oki. tanítót a bukóczi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Horváth Etelka oki. 
tanítónőt az ó-léczei áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Vaszkó Gizella oki. tanítónőt az izai 

áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Egeli Mária 
oki. óvónőt az odvasi áll. óvodához óvónővé; 
Kintner Ottilia oki. tanítónőt a hollóházai áll. 
el. népisk.-hoz tanítónővé; Dottál Károly 
tanárjelöltet a csongrádvármegyei kir. tanfel-
ügyelőséghez tollnokká. 

Előléptet i e : Csathó Alajos keszthelyi áll. 
polg. isk. r. tanítót, Baló László kézdivásárhelyi 
áll. polg. isk. igazgató-tanítót, Müller Adolf 
orsovai áll. polg. isk. r. tanítót és Várossy 
Mihály homonnai áll. segély, közs. polg. isk. 
r. tanítót a IX. fiz. oszt. első fokozatába; 
Bene József pásztói áll. polg. isk. r. tanítót, 
Nagy Imre baróthi áll. polg. isk. r. tanítót, 
Patekné-Kailbach Anna moóri áll. polg. isk. 
r. tanítónőt, Seres Géza somorjai áll. segély, 
közs. polg. isk. r. tanítót és Kertész János 
turócz-szent-mártoni áll. polg. isk. r. tanítót a 
IX. fiz. oszt. második fokozatába; Miklósné-
Zuna Melánia somorjai áll. segély, közs. polg. 
isk. r. tanítónőt, Elefántné-Sikor Jolán újpesti 
áll. polg. isk. r. tanítónőt, Szakonyi Géza 
nagykanizsai áll. polg. isk. r. tanítót, Hegyessy 
Béla és Sándor Imre gyöngyösi áll. polg. isk. 
r. tanítókat, Nagy Lajos orosházai áll. polg. 
isk. igazgató-tanítót, Bakos Kálmán dobsinai 
áll. polg. isk. r. tanítót, Kárpáti Sándor kőszegi 
áll. segély, közs. polg. isk. r. tanítót, Nagy 
Lajosné orosházai áll. polg. isk. r. tanítónőt, 
Némethy Samu, Pál Ernő és Csók György 
orosházai áll. polg. isk. r. tanítókat a X. fiz. 
oszt. első fokozatába; Nánay Sándor balaton-
füredi áll. felsőnépisk. r. tanítót, Okányi Sándor 
alsókubini áll. polg. isk. r. tanítót, Burai 
Dömötör zólyomi áll. polg. isk. r. tanítót, 
Jeszenszky Etel galgóczi áll. polg. isk. r. 
tanítónőt, Bertalan Károly veszprémi áll. polg. 
isk. r. tanítót, Weszelovszhj-Kacskovics Ilona 
újvidéki áll. polg. isk. r, tanítónőt, Ganovszky 
Gizella munkácsi áll. polg. isk. r. tanítónőt, 
Mitsky Aladár szombathelyi áll. segély, közs. 
polg. isk. r. tanítót, Halász Gizella keszthelyi 
áll. polg. isk. r. tanítónőt, Beőthyné-Lehoczky 
Gabriella túrócz-szent-mártoni áll. polg. isk. 
r. tanítónőt, Miklós György beszterczei áll. 
polg. isk. r. tanítót, Szentkirályi N. Attila 
oraviczabányai áll. segély, közs. polg. isk. r. 
tanítót, Újhelyi Károly nagyszőllősi áll. polg. 
isk. r. tanítót, Pallos Verona hosszúfalusi áll. 
polg. isk. r. tanítónőt, Schmidt Károly karán-
sebesi áll. polg. isk. r. tanítót, Kosztolányi 
Gyula szerb-nagy-szent-miklósi áll. polg. isk. 
r. tanítót, Benedek Frigyes pinkafői áll. polg. 
isk. r. tanítót, Illyés Gizella beszterczei áll. 
polg. isk. r. tanítónőt, Zorkóczy Ede késmárki 
áll. polg. isk. r. tanítót, Urbanetz Hona szeniczi 
áll. polg. isk. r. tanítónőt, Nagy József újvidéki 

I áll. polg. isk. r. tanítót, Pilászy Margit sátor-
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alja-ujhelyi áll. polg. isk. r. tanítónőt, Csiszár 
László pancsovai áll polg. isk. r. tanítót, 
Gzirják Hermin fogarasi áll. polg. isk. r. 
tanítónőt, Czöndör László zsombolyai áll. 
segély, közs. polg. isk. r. tanítót, Neubrum 
Tóbiás mohácsi áll. polg. isk. r. tanítót, 
Jelinek Márk nagykanizsai áll. polg. isk. r. 
tanítót, Badius Simon oraviczabányai áll. 
segély, közs. polg. isk. r. tanítót, Kurcz 
Erzsébet nagykárolyi áll. polg. isk. r. tanítónőt, 
Nagy né-Molnár Júlia nagyszőllősi áll. polg. isk. 
r. tanítónőt a X. fiz. oszt. második fokozatába. 

Áthelyezte: Ulicsny Guido simonyífalvai 
áll. el. isk. tanítót a nagy-daádi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Hegedűs Lajos sonkolyosi 
áll. el. isk. tanítót a mező-telegdi áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Micsinay Pál 
domonyi munkaképtelen ág. ev. tanító részére 
évi 980 koronát; Zsivkovies Szilárd temes-
kubini munkaképtelen közs. tanító részére évi 
840 koronát; Taflán György bethleni munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 340 koronát; 
Fullér Lajos bikityi ideiglenesen munkakép 
telennek talált r. kath. tanító részére évi 660 
koronát; JJede Dániel hosszufalui munkaképtelen 
áll. polg. isk. tanító részére évi 2580 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott : 
néhai Z.-urma (Jurma) Péter saághi gör. kel. 
volt tanító Traján nevű kiskorú árvája részére 
évi 107 korona 16 fillért; néhai Schrancz 
Tófor szepes-merényi ág. hitv. ev. tanító özv., 
szül. Psenyeczky-Nagy Berta részére évi 624 
koronát; néhai Dom János volt pozsonyi ág. 
hitv. ev. tanító özv., szül. Steltzer Terézia 
részére évi 750 koronát; néhai Bodnár Kálmán 
beregszászi róm. kath. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Tittt Mária részére évi 476 korona 50 
fillért; néhai Román Miklós pískii gör. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Susán Eva és 4 kiskorú 
árvája részére együtt évi 583 korona 32 
fillért; néhai .Vemes Gyula torony-ondódi közs. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Fehér Mária 
részére évi 450 koronát; néhai ifj. László 
Miklós maros-szt-györgyi gör. kath. el. isk. 
nyug. volt tanító özv., Pap Eszter részére évi 
300 koronát; néhai Bragomir Trifán tóháti 
g. kath. nyug. volt el. isk. tanító özv., szül. 
Olteári Zsuzsanna és kiskorú árvája részére 
együtt évi 350 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. ' 
^ A nyitramegyei taní tótes tüle t Vág-

ujhelyen tartotta ez évi közgyűlését. A köz-
gyűlést megelőző igazgató-választmányi gyűlés 
után a tanító-sereg fáklyás-zenével tisztelte meg 
a megye szeretett tanfelügyelőjét Libertiny 

Gusztáv kir. tanácsost. Fáklyás-zenével tisztelte-
meg Kropácsy István tantestületi elnököt is. 
Ez a szeretet tüntetése volt. A közgyűlésen 
szép munkát végzett a tanítóság. Legkiemel-
kedőbb mozzanata e gyűlésnek Szalag Pál 
értekezése s határozati javaslata „A tanító-
egyesületi élet fejlesztéséről" volt. A gyiilés 
nagy lelkesedéssel elfogadta a következő hatá-
rozati javaslatot: 1. Mondassék ki kormány-
rendeletileg, hogy a hivatalos tanítóegyesület-
nek kötelezett tagja legyen minden tanító az 
iskola jellegére való tekintet nélkül. 2. Ren-
deletileg állapíttassák meg a gyűlésekre járó 
minden tanítónak fuvar- és napidíja, tehát a 
felekezetieknek is; a napidíj 4 korona legyen. 
A költségeket legkésőbb a gyűlést követő nap 
valamelyikén utalványozzák ki. 3. A pénz-
birságolás — a gyakorlatban nem vált be — 
törültessék el, a gyűlésekről igazolatlanul távol-
maradó erkölcsileg legyen felelős a kir. tan-
felügyelőnek. A tanfelügyelő ilyenekkel szemben 
fegyelmi hatáskörrel ruháztassák föl. A gyűlések 
elnökei pontos kimutatást készítsenek a távol-
maradókról, küldjék azt a tanfelügyelőnek, 
hogy ez hatáskörében megtehesse intézkedéseit 
az igazolatlanul mulasztó tanítókkal 'szemben. 
4. Az egyesületi tevékenység és nemes ver-
sengés fokozására a közokt. minister úr tűzzön 
ki évenkint minden egyesület számára pálya-
díjat. 5. Az apró-cseprő fiókkörök szűnjenek 
meg s két-három ilyen fiókkör egyesíttessék. 
6. Az egyesülés eszméje, az együvétartozás 
érzete gondosan ápoltassák már a tanítóképző-
intézetekben, a növendékeknek a tanári kai-
vezetése alatt adjanak alkalmat az aktiv 
szereplésre is. 7. A felvidéki tanítóegyesületek 
egymással szövetségre lépve alakítsák meg a 
felvidéki általános tanítótestületet," mely 2—3 
évenkint egy nagyobb, mindenesetre nemzeti-
ségek által lakott városban tartsa meg köz-
gyűléseit. A gyűléseken megjelenő tanítóknak 
eszközöltessék ki vasúti szabadjegy. A kultusz-
kormány részesítse a szövetkezetet szubven-
cziókban. 8. A „Felvidéki általános tanító-
testület" lépjen szerves összeköttetésbe a 
F. M. K. E.-tel. Hogy pedig a fölvetett javaslatok 
ne legyenek pusztában elhangzó kiáltások, a 
következő intézkedéseket javasolja Szalay Pál: 
a) Az előadottak értelmében memorandum 
nyújtassák be az „Országos Bizottság" utján a 
közokt. ministeriumhoz. b) A felvidék megyei 
tanítóegyesületeinek egy fölhívás küldessék 
szét, melyben a szövetkezet eszméjének meg-
vitatására, megalakítására fölhívjuk figyel-
möket, érdeklődésűket. Végül, ha az eszme a 
megvalósulás stádiumába lépne, a F. M. K. E.-t 
fölkérjük, hogy lépjen szövetkezetünkkel szerves 
összeköttetésbe, támogassa erkölcsileg és anyagi-
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lag a szövetkezetet. Koncz Dániel alaposan 
ismertette az áll. iskolák számára kiadott utasí-
tást. Bemutatta a javulást s a minister úrnak 
atyáskodó jó ipdulatát tanítói irányában. A 
közgyűlés tetszéssel fogadta az előadást. Sok 
szó, okos és szives szó esett az Eötvös-alapról, 
a „Tanítók Házáról'1 (Csak „szó" ? Szerk) A 
közgyűlés újra megválasztotta volt tisztikarát. 

(M. EJ 
t A budapesti népnevelők egyesületének 

pedagógiai szakosztálya érdekes gyűlést tar-
tott Sehön József elnöklete alatt, melyen Ében 
Mihály dr. élénk, szép előadást tartott az általa 
föltalált számológépről. A gyűlés kívánatosnak 
mondta ki ezen számológépnek a főváros elemi 
iskoláiban való elterjesztését. Az egyesület 
köszönetét fejezte ki dr. Ébennek ezen elő-
adásáért és fölkérte, hogy tartson előadásokat 
a jövőben is. Az egyesület elhatározta, hogy a 
kultuszministerhez föliratot intéz az elemi iskolai 
ianítók továbbképző-tanfolyama ügyében. Schőn 
József indítványára a gyűlés kimondja, hogy 
mivel a fővárosi elemi iskolák által használt 
tankönyvekben kiadott költemények nem felel-
nek meg teljesen a mai modern pedagógiai 
kívánalmaknak, kérést fog intézni a szék.-főv. 
tanácshoz, hogy engedje meg az olvasókönyvek 
használata mellett oly nyomtatott füzetkék 
használatát is, melyekben a legújabb gyermek-
versecskék (Pósa versei) is fölhasználtatnának. 
A gyűlés a költemények összeválogatására és 
a füzetkék összeállítására háromtagú bizott-
ságot küldött ki, melynek tagjai Schőn József, 
Simon Lajos és Gyórjf'y János. 

$ Jász-Nagy-Kun-Szolnokvármegye tanító-
testülete Szolnokon tartotta évi rendes köz-
gyűlését, melyen a ministert Eötvös K. Lajos 
kir. tanfelügyelő képviselte, kit Polónyi Mátyás 
elnök lendületes beszédben üdvözölt. Zsilinszky 
Mihály államtitkárt 40 éves jubileuma alkal-
mából táviratilag üdvözölték. A fölolvasások 
során Kovalik József főgimnáziumi tanár „a 
dohányzásról," Stappinger József tanító pedig 
a hebegők és dadogók oktatásáról értekezett. 
Babarezy Lukáes, Vöröss Ferenez szolnoki 
lakatos-iparos által készített czélszerü iskola-
padot mutatott be. Fontos munkát végez az 
egyesület azzal, hogy gyűjti a „gyermekcsínyek 
és helytelenségeket"; az összegyűjtött adatokat, 
melyeknek rendezését Adamkovits Győzőné áll. 
óvónő vállalta magára, kiadták megvitatásra a 
járásköröknek. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
0. R. Adótörvényeink, a hol a néptanítóknak 

a községi adótól való mentességéről szólnak, 
nem említik egyszersmind az óvókat is. Ezen az 

alapon rótta ki a jegyző önre a községi adót. 
Jó volna, ha megpróbálná a fölebbezést elvi 
szempontból is s a határozatot majdan velünk 
is közölné. — B. Nagy-Galambfalva. Ha az 
elnök meghatalmazza: a jegyző is fölbonthatja, 
ellenkező esetben csak a gondnoksági elnököt 
illeti meg ez a jog. — Főtanító. Róm. 
kath. felekezetű tanítóknál a főtanítói czímet 
külön erre jogosító vizsgálati eredmény alapján 
adták; t. i. az absolut kormány osztrák minta 
szerint igyekezett népoktatásügyünket beren-
dezni. Akkor jött divatba a „főelemi", „elemi" 
és „altanítói" oklevél. Elégedjék meg ön is a 
„tanító" czímmel „főtanító" titulus helyett. 
A herczegprimás 1893-ban jóváhagyta tanító-
képesítő szabályzat nem szól „főtanítói" okle-
vélről. — Cz. R. Szomolnok. Azt kérdi ön: 
a budapesti paedagogiumban polgári iskolai 
tanítói képesítőre készülők a statisztikából a 
régi, vagy már az új népszámlálás adatait 
tanulják-e meg? Mindenesetre jobb lenne az 
újabb számadatokat megtanulni; de ezek még 
nem jelentek meg. A másik (statisztikai hivatali) 
kérdésben forduljon György Aladár úrhoz 
(Orsz. Statisztikai Hivatal, Budapest, II. ker., 
Oszlop-utcza). — M. K. B. Egy 100 korona 
ötödéves pótlékot élvezett községi tanítót állami 
polgári iskolához segédtanítóul neveztek ki; 
de korpótlékát nem folyósították: vájjon ezt 
jogosan kérheti-e ? Nem kérheti jogosan, 
mert hiszen ön pályázata alkalmával önként 
belement a kisebb javadalom elvállalásába. — 
H. S. Gy. Az útadó-kivetés ügyében fölebbez-
zen. — Kovarcz. Számtalanszor megmondtuk 
már, hogy a mely tanítói állásért az iskolafen-
tartó évi járulékot fizet az orsz. tanítói nyugdíj-
alap részére, ott a 30 fillért be kell szedni. — 
Gy. N. I . Dévény. A földmívelési ministeriummal 
nem állván hivatalos összeköttetésben, ott levő 
ügye felől nem adhatunk fölvilágosítást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics minis ter díszpolgársága. 

Újpest községe Wlassics miaistert egyhangúlag 
díszpolgárává választotta s az erről szóló 
oklevelet Illek Yincze esperes-plebános vezetése 
alatt mintegy 50 tagú küldöttség adta át a 
ministernek. Wlassics minister válaszában 
hangsúlyozta, hogy kitartást, sokszorosan foko-
zott erőt ad neki kötelességei teljesítésében 
annak látása, hogy munkájánál hazánk jobbjai 
és érdemes polgártársai mindig vele vannak. 
Szükség is van ilyen összetartásra és egyetér-
tésre, a mikor arról van szó, hogy egy, a 
haza érdekében szükséges, széles alapokra 
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fektetett nemzeti kultúrpolitikát csináljon. A 
minister benső örömet érez Újpest gyors föl-
virágzása fölött, a minek érdekében a maga 
részéről is mindig szivesen működött közre és 
fog közreműködni ezután is. Benső meggyőző-
dése, bogy a magyar fajnak kulturális fajsulyát 
folyton fokozni kell, hogy vezetőszerepét ebben 
országban egyszersmindenkorra biztosítsuk. 

— Uj beosztás a kuí tuszminister iumban. 
A kultuszministerin m népoktatásügyi szak-
osztálya — a dolgok természetes fejlődésénél 
fogva — egyre nő, nagyobbodik s mindegyre 
súlyosabb föladatokat ró az osztályvezetőre, 
úgy, hogy annak egész ágazatát egy ember 
ma már át nem tekintheti. A népoktatáshoz 
fűződő fontos állami és kormányzati érdekekre 
való tekintettel Wlassics minister elhatározta 
tehát, hogy a jelenleg egy főnök vezetése alatt 
álló VI. ügyosztályt három, egymástól el-
különített, önálló ügyosztályra osztja. Az 
új fölosztás folytán a VI. osztály a), b), c) 
alosztályra oszlik. Az a) osztály magában 
foglalja a tulajdonképeni elemi iskolai ügyeket 
szinte kizárólag, úgy, hogy e kérdéseket kizá-
rólag Halász Ferencz osztálytanácsos fogja 
irányítani. Ezzel Halász Ferencz megnyerte 
azt a hatáskört, mely kiváló tehetségének 
megfelel s melyet — mint eddig — bizonyára 
ezentúl is nagy lelkesedéssel fog szolgálni. 
Ez az osztály két csoportra oszlik. Az első 
csoportba tartoznak a királyi tanfelügyelő-
ségek, az állami kisdedóvás, az állami elemi 
népoktatás, a gazdasági ismétlő - oktatás, a 
Néptanítók Lapja és a népoktatási statisztika. 
E csoport vezetője: Kuliszeky Dezső ministeri 
osztálytanácsos. A második csoportba tartoznak 
a nem állami kisdedóvás és nem állami elemi 
oktatás, a tanítóegyesületek, a Tanítók Háza 
és a tanítói internátusok ügyei, az iskolai 
egészségügy és a közigazgatási bizottságok 
jelentései. E csoport vezetője Kacskovics 
Mihály dr. ministeri osztálytanácsos. Ez osztály 
ügyrendjére vonatkozólag elrendelte a minister, 
hogy tekintet nélkül két csoportra történt 
föloszlására, egységes osztályképen szerepel a 
többi ügyosztályokkal szemben. Ez ügyosztály 
tagjai: Mosdóssy Imre, Jankovich György dr. 
és Körösi Henrik kir. tanfelügyelők; Neiszer 
Antal dr. segédtitkár, Edvi Tllés Zoltán dr. és 
Imre Miklós dr. fogalmazók; Kálenciik Lajos 
dr. segédfogalmazó, Porth Béla ministeri szám-
vizsgáló és hat berendelt állami tanító. A b) 
osztály élére Morlin Emil került s ez az 
osztály a magasabb fokú népoktatás és a 
szakiskolák vezetését lesz hivatva intézni. Ide 
tartoznak e szerint: e felső népiskolák, a polgári, 

felsőbb leány- és kereskedelmi iskolák, az 
iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák és a tan-
folyamok ügyei, a kereskedelmi akadémiák, a 
keleti akadémia és kereskedelmi tanárképző, a 
női kereskedelmi tanfolyamok, a kereskedelmi 
és iparoktatási főigazgatósági, stb. ügyek. 
Ez ügyosztály tagjai : Gönczi Mór dr. titkár, 
Goszthony Aladár segédtitkár, Berecz Antal 
ministeri biztos, Kirchner Béla főigazgató és 
Varjas István dr., felsőbb leányiskolái tanár. 
A harmadik c) alosztály Axamethy Lajos dr. 
vezetése alatt a kisdedóvónő, tanító- és tanítónő-
kéosők ügyeivel, a továbbképző tanfolyamok, a 
tanszermúzeum, pedagógiai könyvtár, ösztön-
díjak s egyéb pedagógiai ügyekkel fog foglal-
kozni. Ez ügyosztály tagjai: Neményi Imre 
dr., cz. min. osztálytanácsos, Radnai Rezső 
dr., titkár, Józsa Mihály tanfelügyelő. Végül 
igen fontos és előrelátó intézkedés volt, hogy 
az iskolakönyvek és tanszerek engedélyezésére 
vonatkozó ügyek megoszlanak az egyes osz-
tályok közt oly módon, hogy piindegyik osztály a 
maga körébe utalt intézetekben szükséges tan-
szerek ügyeit maga intézi. 

— A taní tók biztosítása ügyével foglal-
kozott az a bizottság, melyet e végből a M. T. 
Orsz. Bizottsága és az Eötvös-alap nyári köz-
gyűléseik alkalmával kiküldöttek. A bizottság 
Somlyay József, Meszlényi Zoltán, Lakits Vendel 
és Schőn -József hozzászólásai után elhatározta, 
hogy igyekezni fog a biztosítás ügyét oly 
módon megoldani, hogy a díjtételek alacsonyab-
bak legyenek a biztosítási társulatok díjtételei-
nél s e mellett a tanítók a díjakat részben vagy 
egészben a tűz- és jégkár elleni biztosítások 
szerzésével meg is kereshessék. A végleges 
megoldáshoz még kell néhány hónap, de ha 
sikerül a kérdést megoldani, a tanítóság 
számára nagy vívmány lesz ez s az Eötvös-alap 
is föllendülhet általa. Annak idejében rész-
letesen imertetni fogjuk ezt az ügyet, most 
csak jelezni akartuk, hogy a kiküldött bizott-
ság nem pihen, hanem keresi a legkedvezőbb 
megoldást. 

— A nyugdíjtörvény revíziója tárgyában 
több tanítóegyesület agitácziót szándékozik 
kifejteni. Ez legalább is idő előtti. Nem ismerjük 
még a törvényjavaslatot. A Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága, mely tudvalevőleg memo-
randumot nyújtott át ez ügyben a minister 
urnák, mindenkor készségesen áll a tanítóság 
szolgálatára, mindenkor kész megvédeni a 
tanítók érdekeit, de ez esetben még nem 
indíthat országos mozgalmat, mert nem ismeri, 
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nem tudja, hogy mi ellen dolgozzék. Ha a 
nyugdíjtör vényjavaslat ismeretes lesz, nem fog 
késni az Orsz. Bizottság azzal foglalkozni s ha 
esetleg szükséges lesz, nem fog késni egy 
országos mozgalom megindításával. Addig is 
kérjük kartársainkat, hogy higgadtan tárgyalják 
a kérdést, elhamarkodva, a javaslat megismerése 
előtt ne szervezkedjenek s ne agitáljanak, hátha 
téves egyes napilapok közlése. (Téves is. Szerk.) 
S ha téves, akkor meg nemcsak hogy hiába-
való, de káros is volna minden mozgalom. 
Minden mozgalom csak akkor ér czélt, ha 
leellő időben hello erőt fejt ki. Kartárs i üdvöz-
lettel Budapest, 1901 nov. 29.-én — Lakits 
Vendel, Hajts Mihály, a Magyarorsz. Tan. 
Orsz. Biz. elnöke és titkára. 

— A magyar nyelv sikeres taní tása 
érdekében Kosztka Mihály, Trencsénvár-
megye kir. tanfelügyelője körlevelet intézett 
az egyházkerületi esperesekhez és tanfelügye-
lőkhöz, melyet a nyitrai megyés püspökhöz is 
megküldött. Az érdemes kir. tanfelügyelő e 
körlevélben rámulat a magyar nyelv sikeres 
tanításának nagy fontosságára s fölszólítja az 
egyházkerületi tanfelügyelőket, hogy 1902. év 
április végéig hivatalát értesítsék, hogy „a 
fönhatóságuk területén létező népiskolák melyi-
kében taníttatott a magyar beszéd oly ered-
ménynyel, hogy a népiskolából kilépő tanulók 
azt elsajátították s vájjon a törvényesen előírt 
ismétlő-iskolákban ugyancsak magyar nyelven 
eszközöltetik-e a tanítás? — továbbá: tör-
téntek-e már oly irányban intézkedések, hogy 
minden tanító elodázhatlan kötelességének 
tartsa, miként rendelkezésére álló minden esz-
közt használjon föl arra, hogy a vezetése és 
gondozása alá helyezett gyermekek a hat évig 
tartó mindennapi és 3 évig tartó ismétlő-
tanfolyam alatt a magyar beszédet elsajátítsák. 
E tárgynál szükségesnek tartom megjegyezni — 
folytatja a körlevél — hogy azon nem ma-
gyar ajkú iskolák tanítóival szemben, a kik a 
magyar nyelv tanításának néhány magyar szó 
vagy egyszerű mondat gépies bemagoltatásával 
eleget tenni vélnek, annál inkább alkalmazni 
fogom a törvény szigorát, mivel ilyen tanítás 
egyébnek, mint puszta időrablásnak nem 
tekinthető, mert ily tanítási mód és rendszer 
mellett a magyar beszédet elsajátítani nem 
lehet. Épp azért hivatalos könitaim alkalmával 
mindenkor szigorú birálat alá veszem a magyar 
beszédben elért eredményt." 

— Rövid hírek. Az „Egységes Nemzeti 
Közoktatásügy", melyet Deme Károly szer-
kesztett és adott ki, az 5. füzettel megszűnt, 
mert annyi előfizetője sem akadt, hogy a 
kültségek 1 * része megtérült volna. Deme 
Károly most egy hozzánk küldött levélben 

köszönetet mond munkatársainak s jelenti, 
hogy az előfizetési pénzeket, levonva az .> 
füzetre eső részt, mindenkinek visszaküldi, 
mihelyt jobbra fordul egészségi állapota, mert 
most fekvő beteg. — A pápai tanítók 3000 kor. 
alapítványt létesítenek a Tanítók Házára s 
erre 691 koronát már le is fizettek. — Elis-
merő díszoklevelet nyert a „Felsővidéki Magyar 
Közművelődési Egyesületitől Séhivarcz Elza 
német-lipcsei állami iskolai tanítónő a magyar 
nyelv sikeres oktatásáért. — Zih Károly 
„Síribeszédek" cz. folyóiratára nem a szarvasi 
nyomdásznál (mint lapunk utóbbi számában 
tévesen állott), hanem a szerkesztőnél Békés-
Szent-Andráson lehet előfizetni. — Sopron-
megyei Tanügy czímmel új nevel és-oktatásügyi 
folyóirat indult meg Sopronban. Szerkesztik 
Bíró Samu és Geleji Frigyes; megjelenik 

; havonkint egy szám. Az első szám ügyesen 
van összeállítva. — A Tanítók Háza gyufáját 
és szappanját a német-lipcsei állami iskola 
tanítótestületének fölszólítására Német-Lipcsén 
Haberern László nagykereskedő meghozatta 
és árusítja. Pusztavacson meg Kormos József 
tanító közbenjárására Olearcsek Pál ottani 
kereskedő hozatta meg és árusítja a mi gyúj-
tónkat ; Aradgájában Zob Vazul gör. kel. tanító 
buzgólkodására Mandl D. és Mandl A. vegyes-
kereskedők. — Gyűlés. A fogara>rnegyei tanító-
testület f. évi rendes közgyűlését Fogarason, a 
vármegyeház nagy üléstermében 1901. évi 
deczember 7.-én tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: a Tanítók 
Házára: Simonidesz Pál (Nógrád-Szent-Péter) 
gyűjtése 16 K. 88 f. (hozzájárultak: nógrádi 
ág. hitv. ev. tanítók balassa-gyarmati köre 
9 K. 06 f.; Frenyó Gyula lelkész 4 K.; Zatykó 
János lelkész 2 K.; felső-esztergályi asztal-
társaság 80 fillér; szentpéteri asztaltársaság 
1 K. 02 fillér = 16 K. 88 f.); Czúczay Gyula 
herendi igazgató-tanító gyűjtése növendékei 
közt: 2 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
urnák (VII., Wesselényi-utcza 52. sz.) 

= Minden magyar tanító határozottam 
követelje az üzletekben mindenütt a ,Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját /" 

T a r t a l o m : Az 1902. évi állami költségvetés. 
H. — A Délmagyarországi Tanítóegyesület az 
új gondnoksági Utasításról. — Az ifjúság romlása. 
Láng Mihály. — A tanító házi fegyelmi jogának 
túllépése. K. Nagy Sándor. — Az iparostanonoz-
iskolák bajai. Kiss Károly. — S z ü n ó r a : Ilonka. 
Nagy Sándor, — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A wittkoviczi bánya- és vaskohómű - társulat 

kotterbachi telepén legkésőbb 1902. évi január ' 
l-ig elfoglalandó róm. kath. tanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Az állomás jövedelme: 1. A 
társulati pénztárból havi részletekben fizetendő évi 
450 frt. 2. Egy kis kert haszonélvezete. 3. Kényelmes 
lakás, annak fűtésére és világítására szükséges 
anyaggal. 4. Az iskolaterem tisztításáért és befűté-
seért évi 50 frt, megjegyeztetvén, hogy a fűtő-
anyagot a társulat adja és befuvaroztatja. 5. Kilátás 
van még egyéb jövedelmekre is. A zenében járta-
sabb okleveles tanítók előnyben részesülnek. A ma-
gyar, német és tót nyelvekben jártas pályázók 
kérvényeiket legkésőbb f. évi deczember 10-ig a 
wittkoviezi társulat igazgatóságánál Kotterbachon 
(Szepesmegyében) nyújtsák be, a hol a tanító köte-
lességeiről bővebb fölvilágosítás nyerhető. 

(2156—III—3) 
Felsö-Apáthy (Barsvmegye) róm. kath. tót-

magyar tannyelvű ideiglenes kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: készpénzben és 
termesztményekben, lakáson kívül, 800 korona. Kér-
vények a felső-apáthy iskolaszékhez deczember 15-ig 
küldendők. Janóvszky János plebánosh. és iskola-
ezéki elnök. (2195—II—2) 

A berzova i államilag segélyzett községi iskolában 
a tanítói állás választás utján betöltendő lévén, a 
választás napja f. évi deczember 'i 1 -re tűzetik ki. 
Ezen évi 800 korona fizetés, természetbeni lakás 
vagy ennek hiányában 100 korona lakpénzzel java-
dalmazott állomásra pályázni szándékozó okleveles 
tanítók fölhivatnak, hogy kellően fölszerelt pályázati 
kérvényeiket a berzovai községi iskolaszék elnökének 
deczember 20-ig annál is inkább nyújtsák be, mert j 
később beérkező kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Berzova, 1901. évi november 1-én. Kovács Aladár, 
iskolaszéki elnök. (2104—II—2) 

A Szeretet országos egyesület hülyék menházában a 
nyugdíjjal egybekötött vezető-oktatói állásra pályázat 
nyittatik. Fizetés : 800 korona évente és teljes ellátás. 
Pályázhatnak okleveles tanítók. Nősek, ha nejük a 
gazdasszonyi teendőket ellátni képes, előnyben része-
sülnek. A megválasztott egy évi próba-idő után vég-
legesítetik. Kellően fölszerelt kérvények Scherer 
István titkárhoz (Budapest VIII., Mátyás-tér 5/b) 
deczember 10-ig nyújtandók be. (2177—11—2) 

K ó k á r a (Pestm.) róm. kath., okleveles, jő hangú 
kántortanító-segédet keresek. Fizetése: 600 kor., 
élelmezés, szobabútor harmoniummal. Kötelessége: 
az I. fiúosztály tanítása és a kántoriakban — esetleg 
önálló — segédkezés. Pályázati határidő: deczem-
ber 20. Laukó Ferencz, kántortanító. (2199—II—2) 

A királykai községi elemi iskolai tanítói állásra 
a Néptanítók Lapjának 45. számában hirdetett 
pályázat deczember 26-iki határnappal újra kitüzetik. 

(2197—III—2) 
A b a r a c z a i róm. kath. kántortanítói állomásra 

pályázat decz. 15-kére megujíttatik. Jövedelme: 
800 kor. ebből államsegély 358 kor. Gyönyörű lakás 
hozzátartozóval. Személyes megjelenés igényeltetett. 

(2221—1—1) 
O-Pécska (Aradm.) községben rendszeresített 

óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik s az arra 
pályázni óhajtók felszólíttatnak, hogy képességüket 
igazoló és egyéb okmányaikat folyó évi deczember 
hó 20-ig az óvodabizottsághoz küldjék be. Az állás 
1902. év január hó 15-ig foglalandó el. Javadal-
mazás : szabad lakás, 720 kor. fizetés, — dajka-
tartásért évi 160 kor. és 16 köbméter tűzifa. A 
román nyelvben járatosak előnyben részesülnek. 
Ó-Pécskán, 1901. év november 14-én. Nóvák István, 
elnök. Momák Floris, b. jpjryző. (21G5 III—2) 

Üllőn, Budapest mellett, róm. kath. tanító keres-
tetik. Javadalma: 800 korona havi előleges részle-
tekben, két szoba, konyha, kamrából álló lakás. 
Kötelessége : az első vegyes-osztály tanítása, kántor-
ságban való segédkezés. Okleveles tanítók deczember 
8-ig pályázhatnak. Kubinyi Endre, plébános. 

(2188-11-2) 
A hodrusbányai evang. egyház kántortanítót 

keres, kinek lakáson, kerten, 42 köbméter tűzifán 
kívül készpénzben 800, stólában és egyebekben 200 
kor. fizetést biztosít. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Tannyelv: tót-magyar. Pályázati kérvények az egy-
ház lelkészi hivatalához küldendők. (2204—II—2) 

Az aszódi kir. javító-intézetben két családfő-
gyakornoki állás betöltésére deczember hó 15-ig 
pályázat hirdettetik. Pályázónak legalább elemi 
iskolai tanítói oklevelének kell lenni. Javadalmazása: 
a családban való élelmezés és lakás. Előléptetés az 
alkalmazhatóságtól függ. Kérvények az intézet 
igazgatóságának- küldendők. Aszód, 1901 november 27. 
Cseh Lajos, igazgató-helyettes. (2220—I—1) 

A csókái községi iskolánál üresedésbe jött egy 
tanítói és egy tanítónői állás betöltésére pályázat 
hirdettetik, fölhivatnak pályázók, hogy fölszereli 
kérvényeiket folyó évi deczember hó 10-dik napjáig 
alulírott elnöknél benyújtsák. Fizetés egyenkint: 
készpénzben 800 korona, fűtési átalány 120 korona, 
tisztogatási átalány 48 korona, iroda-átalány 14 ko-
rona, szabad lakás, esetleg 120 korona lakbér és 
600 Q-öl kert élvezete. A megválasztandók köte-
lesek lesznek az ismétlő-iskolában is külön díjazás 
nélkül tanítani. Enyedi Mór, iskolaszéki elnök. 

(2222—1—1) 
A hegyközuj laki evang. reform, egyház állam-

segélylyel fölállított 2. iskola tanítóságára pályázatot 
hirdet. Javadalom: (800) nyolezszáz korona, tisztes-
séges lakás kerttel. Kötelessége: a két alsó vegyes 
osztály, esetleg az í—VI. osztályú leánynövendékek 
tanítása az egyházkerületi tanterv szerint. Pályáz-
hatnak evang. reform, vallású, oklevéllel bíró férfi-
vagy nőtanítók. Az okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek 1901 deczember 24-ig az evang. reform, lelkészi 
hivatalhoz Hegyköz-Újlakra utópósta Nagyvárad 
küldendők. Az állomás 1902 január elsejére elfogla-
landó. (2223—II—1) 

Betöltendő a maros-csapói állami elemi isko-
lánál a vallás- és közokt. m. kir. minister úr 
43.753/1901. számú rendeletével szervezett s évi 800 
korona fizetésből és szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítónők 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1901. évi deczember hó 20-ig Kis-Küküllő-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítónők előnyben 
részesülnek. Az állomás az 1902. évi január hó 1-én 
foglalandó el. Kis-Küküllővármegye kir. tanfelügyelő-
ségétől. Dicső-Szent-Márton, Í901 november 26. 
Schwetz Vilmos, kir. tanfelügyelő. (109/h—I—1) 

Az ot tovai (u. p. Vulka-Pordány, Sopronmegye) 
róm. kath. horvát-német-magyar tannyelvű osztály-
tanítói állás megüresedvén, erre deczember 12-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona a 
község pénztárából havi részletekben pontosan folyó-
sítva, szép bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: 
egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlőket föl-
váltva oktatni és a kántoriakban segédkezni. Horvátul 
tudó tanítók előnyben részesülnek. Pályázhatnak 
tanítónők is. A folyamodványok az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(2213- II—1) 
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A m o g y o r ó d i (Pestmegye) ágostai evang. leány-
egyházban a kántortanítói egyszersmind élőim ád-
kozói állomás megürült. Ez állás javadalma 2 szobás 
lakáson és mellékhelyiségeken kívül 800 korona 
készpénz és két öl fa. Tannyelv: magyar. Fölszerelt 
pályázatok deczember 8-ig Szeberényi Lajos, lelkész-
alespereshez Fótra (Pestmegye) intézendők. 

(2216-1-1) 
P i n c z e h e l y e n kántortanítóvá választás folytán 

az osztálytanítói s egyszersmind kántorsegédi állomás 
megüresedett, az állomásra pályázat hirdettetik. Évi | 
fizetés : 300 korona havi részletekben a kántortanító-
tól, s ugyan a kántortanító asztalánál élelmezés, 
beleértve a szünnapokat is, mosatás, bútorozott 
szoba fűtéssel, takarítással (ágynemű nem adatik). 
Kötelessége : egy osztályt önállóan vezetni, a kántor-
ságban segédkezni, egyik ismétlő (vasárnapi) iskolát 
vezetni. Állomását, esetleg kántortanítóvá választáson 
kívül, évközben nem változtathatja. Pályázhat oki., 
kath., nőtlen tanító. Okmányai az iskolaszék elnöké-
hez intézendők. Nyelv: magyar. (2207—1- 1) 

V ö r ö s v á g á s i (Vasmegye) ág. hitv. evang. leány-
egyházközség néptanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés: szabad lakás, házikerttel, 600 korona kész-
pénzben, 326 korona terményekben; temetkezési 
stóla esetenként 62 fillér. Korpótlék állami segély-
ből. Tannyelv : német. Okmányokkal kérvény alul-
írotthoz deczember 22-ig. Manninger György evang. 
lelkész, Borostyánkőn (Vasmegye). (2219—II —1) 

A baradnai ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-
tanítói állomására űjra pályázatot hirdet. Fizetés: 
800 korona, 472 korona államsegélyt is beleértve. 
Ezenkívül 80 korona egyházi jegyzőségért, lakás és 
melléképületek használata. —Ugyanazon anyaegyház-
hoz tartozó ra tkó-zd ichava- i egyházközség tanítói 
állomására kántortanítót keres. Javadalma: a régi 
hiványban jegyzett, hatóságilag 212 koronára becsült 
jövedelmen kívül eddig 388 korona államsegély, 
melynek 200 koronávali emelése biztosra vehető. 
Baradnára orgonálásbani jártasság, mindakét állo-
másnál tanítói oklevélen kívül a tót nyelv bírása 
szükséges. Pályázni szándékozók jelentkezhetnek 
alulírottnál. Baradna, u. p. Nyűstya, 1901 nov. 
29-én. Langhoffer Károly, ev. lelkész. (2224-11—1) 

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-tár-
saság kegyurasága alá tartozó ka l inai (Krassó-
Szörénymegye) magyar-bolgár elemi népiskolájánál 
elhalálozás folytán a tanítói állomás megüresedvén, 
ez azonnal betöltendő. Ezen tanítói állás rendszere-
sített javadalmazása 600 korona évi fizetés, szabad 
lakás és 20 ürméter tűzifa. Az alkalmazás egyelőre 
egy próbaévre történik és csakis ennek sikeres le-
folyta után következik a végleges kinevezés. Az ezen 
állásra pályázók sajátkezüleg írt bélyegtelen kérvé-
nyeiket, a tanítói oklevél, esetleg működési bizo-
nyítvány, valamint erkölcsi és egészségi bizonyítvány 
kapcsán alulírott igazgatósághoz (VI., Teréz-körút 
24/a) f. évi deczember hó 15-ig küldjék be. A magyar 
és bolgár nyelv megkívántatik. A társaság föntartja 
magának azt a jogot, hogy az illető tanítót szükség 
esetén, a kegyurasága alá tartozó bármelyik más 
iskolájához áthelyezhesse. Szabadalmazott osztrák-
magyar államvasut-társaság magyar bányái, hutái és 
uradalmainak igazgatósága. (2228—II—1) 

Erdötarcsa i kántortanítói állomásra a Néptanítók 
Lapja 46-ik számában folyó évi november 14-én 
hirdetett pályázat 1902 január 2-ig meghosszabbít-
tatik. A személyesen jelentkezők előnyben fognak 
részesülni. (2226—1—1) 

A r é d e i reform, egyházban másodtanítói állásra 
deczember 25-ig pályázat nyittatik. Javadalom: 800 
kor. évi fizetés és egy szobából álló lakás. Pályáz-
hatnak okleveles férfi- vagy nőtanítók. Győrffy József. 

(2231—1—1) 

Az árvamegyei Jablonka községben megüresedett 
Bori te lepi államilag segélyezett községi el. népiskola 
tanítói állomására ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 800 korona évi készpénzfizetés, mely élő-
leges havi részletekben pontosan ki lesz szolgáltatva; 
irodai átalány czímén évi 10 kor , 2 szoba, 1 konyha, 
1 éléskamrából álló szép lakás az iskola külön 
épületében. Tannyelv : tót-magyar. A keresztlevéllel, 
képesítő- és működési-bizonyítványokkal fölszerelt 
kérvények, f. évi deczember 12-ig bezárólag az 
iskolaszékhez küldendők. Csakis r. kath. vallású 
egyének, kik a hittant és az ismétlő-iskolát is minden 
külön díjazás nélkül kötelesek tanítani. Jablonszky 
János, iskolaszéki elnök. Sperlágh Antal, ig.-tanító. 

(2225—I—I) 
Z s a r n ó c z a - K o h ó (Barsvármegye) róm. kath. 

magyar-tót tannyelvű tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme : 600 kor., tisztességes lakás, 
failletmény és házikert. Kötelessége VI osztályt nem-
különben ismétlőtanfolyamot is vezetni. Okleveles 
tanítónők is pályázhatnak. Folyamodványok bélyeg-
gel ellátva a zsarnóczai m. kir. tek. erdőhivatalra 
czímezve, alulirotthoz f. évi deczember 25-ig külden-
dők. Újbányán (Barsmegye), 1901 november 29-én. 
Vlesák György, kerületi tanfelügyelő. 

(2227—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Szabadalom 
alapján készült 14-féle — praktikusabbnál prakti-
kusabb — mézpergetőről küld — kívánatra — 
árjegyzéket W l e l a n d János , török-szent -miklós i 

róm. kath. tanító. (2187 -11—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomm.) (2160—XX—3) 

Ismétlő- és gazd. ismétlő-iskolák részére 
a tanügyi sajtó és a tanítóság Ítélete szerint leg-

kiválóbb mű a 

K m i - í ^ t t l ö p - O s a t l i - í e l e 

olvasókönyv, 
melyet a nm. földmívelésügyi minister rendkívüli 
jutalomban részesített, s a vallás- és közoktatásügyi 

minister által használatra engedélyezett. 
Kiváló életrevalósága mellett fényes bizonyság, 

hogy az ilynemű könyvek közül ezt vezették be: 
Ada, Mohács, Siklós, Villány, Bavaniste, Aranyos-
Marótli, Rimaszombat, Csáktornya, Nagy-Kikinda, 
Duna • Pataj, Solt, Félegyliáza, Hajdú - Hadház, 
Szatmár, Jász-Kisér, Makó, Nagy-Szalonta, Nyír-
bátor, Udvard, Szaniszló, Nádudvar, Csongrád, 
Szarvas, Hódmező-Vásárhely, Eger, Székes-Fehérvár, 
Pécs, Temesvár, Kassa, Győr, stb. stb. jelentős helyek 
iskoláiban. Az 1 koronás könyv tanítók részére 84 
filléren küldetik. Rendelések hozzám intézendők. 

I n g u s z I . é s F i a 
(2208-11—1) könyvkereskedő 

A R A D . 
Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
• 

K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi 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 pénz k 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 egyhaeábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDIPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAC.Y. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Vándor-könyvtárak. 
Nemzeti népnevelésünknek egyik leg-

hatalmasabb tényezője: a népkönyvtárak 
ügye örvendetes fordulatot vett. Fél-
századot meghaladó kisérletek után, 
mert hiszen már a 40-es években 
igyekeztek jobbjaink népkönyvtárakat 
alapítani, az utolsó pár év alatt egy-
szerre több jelentékeny tényező rend-
szeres munkát kezdett meg e. tekin-
tetben. 

A legelső volt közöttük Wlassics 
minister, ki ismét fölelevenítette azt a 
régi üdvösnek bizonyult rendeletet, 
hogy a népiskolai beiratási díjak egy 
részét iskolai és népkönyvtárak léte-
sítésére kell fordítani és ennek értelmé-
ben megbízta a közoktatásügyi tanácsot, 
hogy az ily könyvtárak szervezetére 
javaslatot és egyúttal alkalmas könyv-
jegyzéket készítsen. 

Hatalmas munkát végzett a mi 
ministerünk üdvös kezdeményezésével 
párhuzamosan Darányi Ignácz föld-
mívelési minister is, ki a gazdasági 
egyesületekkel és különösen a falusi 
gazdaszövetkezetekkel kapcsolatban már 
eddig közel ezer falusi népkönyvtárt 
létesített. 

E két jelentékeny reform munkál-
kodását most igyekszik rendszeresíteni 
a muzeumok és könyvtárak országos 
tanácsa, melyet szintén Wlassics minister 

létesített és melynek vezetője kezdet-
ben Széli Kálmán, a jelenlegi minister-
elnök és újabban Berzeviczy Albert, a " 
volt közoktatásügyi államtitkár. A tanács 
költségvetésében e czélra megszavazott 
összeg jelenleg már közel negyedmillió 
korona. Segélyezésre ajánlja a fönnálló 

| muzeumokat és könyvtárakat, újak léte-
sítését és kiegészítését hozza javaslatba 
és mindenekfölött felügyel a*. A helyes 
és czélszerű vezetésére. A népkönyvtárak 
ügye ebben a tanácsban mindeddig 
alárendelt szerepet játszott, a tanács 
eddig csak a nagyobb közművelődési 
egyesületeknek ajánlott némi segélyt 
népkönyvtárak fölállítására és föntar-
tására. Ujabban azonban már rend-
szeres munkálkodást kezdett ezen a 
téren és a jövő évben egyelőre 50.000 
koronát fog ily munkálatokra fordítani. 

A muzeumok és könyvtárak országos 
tanácsa egyelőre megtartja a közműve-
lődési egyesületek segélyezését. Segély-
ben részesítésre ajánlják a jövőre is az 
erdélyrészi, felvidéki és dunántúli köz-
művelődési egyesületeket, az orsz. iskola-
egyesületet, a sárosmegyei Széchényi-
kört, a niigvváradi Szigligeti kört, mint 
ily népkönyvtárak föntartóit. De a 
mellett már ebben a jövő évben 2000— 
2000 korona költséggel öt és 1000— 
1000 korona költséggel tíz gondosan 
kiválogatott községben kellő előtanul-
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mányozás után állítanak föl új nép-
könyvtárakat, melyek vezetését a tanács 
tagjai személyesen fogják ellenőrizni. 
E mellett a tanács külön részletes 
utasításokat készített a népkönyvtárak 
szervezésére és kezelésére nézve, vala-
mint többnemű könyvjegyzéket, melyek 
alapos szakértői bírálat után fognak 
forgalomba hozatni. 

Az új népkönyvtárak fölállítása, 
valamint a régiek kiegészítése és czél-
8/ erűvé tétele részben az államsegély 
nagyságától függ, részben pedig attól, 
hány ügybuzgó és szakavatott egyén 
akad azok kezelésére. Hogy ez a czél 
is mindinkább eléressék, a tanácscsal 
egyesülten működő muzeumi és könyv-
tári országos főfelügyelőség megkészí-
tette a muzeumok és könyvtárak jegy-
zékét, mely ..Magyar Minerva" czím 
alatt külön évkönyvben jelenik meg 
és a mellett a nemzeti múzeumban 
évente a nagy szünidőben külön tan-
folyamokat tart a múzeumok és könyv-
tárak leendő kezelői számára. Ily tan-
folyamokat később egyes helyeken a tanítók 
számára is terveznek létesíteni. 

Legjelentékenyebb terve azonban a 
muzeumok és könyvtárak országos taná-
csának a vándor-könyvtárak intézményé-
nek országos rendezése. Közel 10.000 
apró község és nagyobb tanya vagy 
telep lelki szükségletén lehet ily módon 
segíteni. Maga a tanács gondosan kivá-
logatott könyvekből tömegesen, tehát 
lehető olcsón, bevásárol néhány száz 
példányt, hogy lehetőleg minden járás-
bírósági székhelyre, hol azt óhajtják, 
bocsáthasson ki csekély díjért vagy, a 
hol múlhatatlanul szükséges, teljesen 
ingyen egy-két sorozatot. Rendesen 
3—400 kitűnő mű megy ki a járás 
székhelyéről vándorútra, egy-egy Buda-
pesten készített és teljesen fölszert lt 
szekrényben, ellátva minden szükséges 
nyomtatványnyal. A szekrényt a község 
házában vagy az iskolában, de minden-
esetre jóelőre kijelölt helyen állítják 

föl, a könyveket ingyen kiosztják a 
lakosok között és félév múlva vagy 
esetleg egy év múlva tovaküldik az 
egészet a szomszéd kis faluba. De ugyan-
akkor jő a másik szekrény, melyben 
hasonló mennyiségű, de egészen más 
művek vannak. Mivel a nagyobb köz-
ségekben rendesen már van könyvtár, 
a vándor-könyvtáraknak alig 10—15 
községben kell megfordulniok és így 
nem is avulhatnak el. A községeknek 
és hatóságoknak ez a könyvtár alig 
kerül költségükbe, de szűkebb körben 
jobban lehet egy-egy ügybuzgó egyén-
nek az egészet ellenőriznie és ha a 
használat módja az utasítások szerint 
történik, az ily vándor - könyvtárnak 
óriási erkölcsi és kultúrális haszna lesz. 

Magyarország 400 és egynehány 
járása közül különböző okok miatt 
jelenleg a felében is elég volna egy-
két ily vándor-könyvtár ós így, ha 
évente 10—20.000 koronát fordítaná-
nak ily czélra az állampénztárból, 
nagyon valószínű, hogy egy évtized 
múlva már az állami segély egészen 
fölöslegessé lenne. Mert az olvasás 
úgy rohamosan nő, községek és magá-
nosok, ha egyszer megérezték azt a 
boldogságot és hasznot, mit a jó 
könyvek olvasása nyújt, habozás nélkül, 
sőt versenyezve adakoznának ily czé-
lokra, sőt valószínű az is, hogy e 
vándor-könyvtárak maguk mindiukább 
fölöslegesekké lesznek majd, mert az a 
nép, mely két-három évig élvezte a 
vándor-kö ny vtáxak hasznát, csakhamar 
maga is buzgólkodni fog, hogy állandó 
községi könyvtárt léttsítsen. 

A népkönyvtárak tervszerű fejlesztése 
és mindenekfölött az eddig teljesen 
hiányzott vezető el enőrzés létesítése 
ragyogó képet tár elénk a népkönyv-
tárak jövőjéről. Ezer és ezer példa 
tanúskodik a mellett, hogy az olvasás 
szeretete nem muló szenvedély, hanem 
égő láng, mely megoszolva nő és 
nagygyá nőve kultúrális fényt áraszt. 
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És szerencsére azt is tudjuk már, hogy 
a tanító nemcsak a gyermekek okta-
tója, hanem első sorban a népnek 
nevelője. A népkönyvtárak ügye tehát 
nem idegen tőlünk. Önérdekünkben kell 
előmozdítanunk annak fölvirágzását, 
mert a népkönyvtárak fölvirágzása a 
tanítók összes munkáját fogja meg-
könnyíteni és áldásosabbá tenni. 

(Budapest.) (iyi'rryy Aladár. 

A népkönyvtárak és a tanítók. 
Nemzeti jólétünk és sokat igérő 

jövőnk elengedhetetlen követelménye 
az, hogy a nép műveltségét, annak 
ízlését a minden jó és nemes iránt 
fejleszszük és bővítsük, mert nemzeti 
önállóságunk és jövőnk leghatalmasabb 
biztosítéka a nép műveltsége. Csak 
azoknak a népeknek, nemzeteknek jósol-
hatunk tartós jövőt, a melyek a folyton 
fejlődő kultúrával lépést tudnak tartani. 

Nemzeti irányú iskoláink, ember-
baráti és egyéb kulturális intézeteink 
a művelődés terjesztésének forrásai, de 
mindezeknél talán még hathatósabb 
tényezők a könyvek. A mi ezekből 
kiárad, a mit elénk tárnak, az ural-
kodik ma is országokon, nemzeteken 
s ezeket tekinthetjük korunk leghatal-
masabb fegyvereinek. 

A könyvnyomtatás elősegítette a 
könyvek terjedését, s ezzel kapcso-
latosan a kultúra is mind jobban és 
jobban fejlődött. A könyvnyomtatás 
óta terjedt és fejlődött csak igazán ama 
hatalmas tényező, melynek nemzetünk 
is ezredéves fönnállását köszönheti. 

D.e elbizakodnunk nem szabad, mert 
bár népünk lépést tartó műveltsége a 
nyugoti államok sorába emelt, mégsem 
haladtunk annyira, hogy • művelt szom-
szédainkkal versenyre kelhetnénk. Nincs 
ugrás a természetben. A mi lépést tartó 
kultúránk a reá fordított munka, áldozat 
és körültekintő buzgalom daczára is 
még sok kívánni valót hagy hátra. 
Iskoláink és tanítóink lelkesen buzgól-

kodnak e téren, melyhez még hazafias 
közönségünk rokonszenve is járul. 

Sajnos, hogy népünk jelenlegi olvas-
mánya még ma, nagyobbrészt a ponyván 
árult irodalom. Ne csodálkozzunk tehát, 
ha nemes törekvéseink nem termik 
meg ama nemes gyümölcsöket, melyeket 
lelkesedésünk hozzájuk fűz. 

A nyilvános nagy könyvtárak csak 
azok számára valók a kik nap közben 
is búvárkodhatnak s azért fő- és szék-
városunk gondoskodhatnék oly nép-
könyvtárakról, melyek tisztán a munkás-
nép számára nyitnák meg kincseiket, s 
melyekben a munkától elfáradt munkás-
osztály szellemi szórakozást lelne. Ily 
fajta népkönyvtárakról hallgat a krónika 
hazánk szép fővárosában, s népünk ily 
fajta szellemi szórakoztatására nincs 
pénzünk. 

A vidék, melynek kultúrája szűkebb 
keretek között mozog, már jóval túl-
haladt e tekintetben és sok helyen 
találunk már népkönyvtárakat olvasó-
körrel összekötve, melyek eredményes 
tevékenységet fejtenek ki és állami 
iskoláink szaporodásával kapcsolatosan 
mind nagyobb és nagyobb tért hódíta-
nak úgy, hogy ma már mintegy 6000 
népiskolával kapcsolatos könyvtárunk 
és 2000-nél több önálló népkönyvtárunk 
terjeszti a nép között szellemi kincseit. 

Ennél a számnál azonban nem szabad 
megállapodnunk, hanem rendületlen 
kitartással kell buzgólkodnunk a további 
fejlesztésen. Nagy hála és köszönet éri 
e tekintetben közoktatásügyi és föld-
mívelésügyi kormányainkat, hogy kar-
öltve iparkodnak a nép e szükségleté-
nek kielégítésén segíteni. Ez azonban 
még mindig kevés arx-a, hogy az ország 
egész könyvtár - szükségletének meg-
feleljen. 

Czéltudatos és tervszerű alkotásra, s 
jól szervezett tevékenységre van szük-
ség, hogy nemzeti művelődésünk ügyét 
hatalmas lépéssel előre vigyük. Népünk-
nek, a magyar népnek, a mint azt többször 

5 1 * 
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bebizonyította már, fogékony lelke van 
a szép és komoly dolgok iránt, s csak 
vezetőkre, útmutatókra van szüksége, 
a kik átérezve a népműveltség nagy 
nemzeti jelentőségét, lelkiismeretes gon-
dossággal vezessék a művelődés lassú, 
de biztos eredménynyel kecsegtető 
munkájában. 

Közoktatásügyi kormányunknak régi 
programmja már a nép művészeti ízlésé-
nek fejlesztése. Ennek a legelső fölté-
telét képezi az, hogy a legalsóbb nép-
rétegek előtt se legyen a könyv elér-
hetetlen. Ne legyen megközelíthetetlen 
ama terület, az a közkincs, a melynek 
verőfényt sugárzó melegében mindenki 
melegedhessék. Ilyen értelemben való 
munkára hivom föl összes kartársaimat. 
Nézzünk körül iskoláinkban, községeink-
ben vájjon van-e azokban ifjúsági, 
tanítói vagy népkönyvtár? S ha nincs, 
ne nyugodjunk addig, míg azt létre 
nem hoztuk, s a jól elvégzett munka 
érzete, a tiszta öntudat fog el majd 
bennünket mindannyiszor, valahányszor a 
közreműködésünkkel létrehozott könyv-
tárból egy-egy könyvet veszünk majd elő. 

Legyen minden iskolánál ifjúsági s 
tanítói, minden községben népkönyvtár. 
Forduljunk bizalommal közoktatásügyi 
s földmívelésügyi kormányainkhoz, s ha 
nemes törekvésünk bármi okból is ott 
hajótörést szenvedne, ne csüggedjünk; 
ne veszítsük el kedvünket, ne lohadjon 
lelkesedésünk, hanem akkor forduljunk 
hazafias és komoly gondolkozású közön-
ségünkhöz, népünkhöz, hogy ismert 
áldozatkészségükkel járuljanak nemzeti 
kultúránk hatalmas tényezőinek meg-
teremtéséhez : a népkönyvtárak meg-
alapításához. 

Mi e tekintetben igen sokat tehetünk 
tisztelt kartársaim, mert tiszteletre 
méltó állásunk s műveltségünknél fogva 
fölvilágosíthatjuk népünket a könyvtárak 
áldásos hatásairól, s nem merem hinni, 
hogy kellő ismertetés, meggyőzés és 
fölvilágosítás után népünk megvonná 

azoktól segítségét. Csak a csökönyös 
szellemi sötétség és maradiság idegen-
kedhetik a művelődés e hatalmas épü-
letének alkotásától. 

Bontsuk ki zászlónkat s írjuk föl arra 
lángoló betűkkel a népkönyvtárak 
létesítését. Lengessük azt hazafiúi lelke-
sedéssel, kitartással. 

Ölelje körül e nemes eszme hazafias 
népünket, s ne hagyjuk kisebb csaló-
dásoktól s hideg közönytől magunkat el-
tántoríttatni. Mutassuk meg az ország-
nak, hogy nemes eszmékért lelkesülő 
tanítósága van, mely népünk szocziális 
kóros állapotát kiirtani, s biztos ala-
pokon nyugvó nemzeti kultúránknak 
állandó jövőt biztosítani igyekszik az 
által is, hogy a közkincseket, a jó köny-
veket mindenki számára hozzáférhe-
tőkké tenni akarja. Ekkor fogjuk csak 
igazán fénykoszorúval körülvenni hiva-
tásunkat, ekkor fogunk igazán meg-
felelni szép és magasztos nevünknek — 
a néptanítói névnek. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

Az elemi népiskolai „Értesítő-
könyvecske". 

Az ilj gondnoksági utasítás 89. §-a értelmé-
ben minden állami elemi népiskolai tanuló 
részére a vallás- és közoktatásügyi minister 
által külön kiadott minta szerint szerkesztett 
„Értesítő-könyvecske" állítandó ki. Ezen érte-
sítő-könyvecskék czélja a tankötelezettség tel-
jesítésének igazolása s e mellett az, hogy a 
népiskolai tanuló részére legfontosabb anya-
könyvi és életrajzi adatokat, valamint iskolai 
tanulmányára vonatkozó előmeneteli jegyeket 
tartalmazza, a melyeket a tanuló az élet külön-
féle viszonylataiban használhasson. A minis-
terium ebból a czélból állította azt ki akép, 
hogy magába foglalja a legszűkebb térre szo-
rítva (hogy olcsó legyen) az évközi értesítőt, 
valamint az osztálybizonyítványt az elemi nép-
iskola mindakét tanfolyamáról, a 6-éves minden-
napi és a 3-éves ismétlő-tanfolyamokról egy-
képen. 

így hát ezen Értesítő-könyvecskék haszna 
már magában azon körülményből szembetűnő, 
hogy az általános adatokat egy tanulóra 
nézve csak egyszer kell egész tankötelezett-
ségi kora alatt kiállítani, — az összes iskolai 
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adatok állandóan együtt vannak minden 
osztályból a tanulóra nézve és a tanító bár-
mely perczben tájékozhatja magát a tanuló 
egész tanulói pályájáról. 

Ám a kritika a könyvecskének egy nagy 
hibáját (?) fedezte föl. Azt olvastuk ugyanis róla 
egy-két helyen, hogy a könyv egy lényeges 
fogyatkozásban szenved: mert nem tudni, 
hogy ha valamelyik tanuló ismétel egy osztályt, 
mi lesz akkor? — hova íija a tanító az 
ismételt évre szóló értesítő, — illetve évvégi 
bizonyítvány adatait ? erre nincs a könyvecské-
ben hely, tehát a könyvecske használhatatlan 
stb. stb., el kell dobni ? vagy az ismétlő tanuló 
részére új könyvecskét kell kiállítani?? 

E jelen kérdés körül fölmerülhető minden 
további aggály eloszlatása végett a könyvecske 
érintett állítólagos hiányára egyenesen a nép-
oktatási törvényből merítjük a fölvilágosítást. 
A törvény szerint ugyanis, az elemi minden-
napi tanfolyam 6 évig, az ismétlő tan-
folyam 3 évig tar t ; ennek természetes folyo-
mánya az, hogy a mindennapi tanfolyamba 
csak 6 évig köteles minden tanuló járni, tekin-
tet nélkül arra, hogy megbakott-e valamely 
osztályban, vagy sem, ismételt-e vagy nem? 
Így tehát részére az Értesítő-könyvecskében 
a mindannapi tanfolyamra feltétlenül elég a 
hat kötelezett évnek megfelelő 6 lap, az ismét-
lőre pedig a neki szánt 3 lap. Ha tehát valaki 
az I-ső osztályban megbukott és az osztályt 
az 1901/902-ik tanévben megismételte, ^egysze-
rűen annyi történik vele, hogy az Értesítő-
könyvecskében két éven át fog I-ső osztályos-
képen szerepelni; a tanító a Il-ik osztály 
lapját átigazítja I-sőre, a Ill-ikat II-ikra s így 
tovább, odaírván ezt a szót: „ismétlő," vagyis a 
mostani Il-ik osztályos tanulónak szánt Értesítő 
és tanévvégi bizonyítványlap fog az ilyen tanuló 
részére az ismételtÍ-ső osztályúértesítőlenni — a 
mi minden legkisebb nehézség — sőt a köny-
vecske belső csínjának legkisebb érintése nél-
kül keresztülvihető. Az illető tanuló pedig az 
Y-ik osztálylyal befejezi hatévi mindennapi tanu-
lását. Természetes, hogy ezen tanulóra nézve a 
könyvecske Vl-ik osztályú értesítője fog szol-
gálni az V-ik osztály elvégzésénél, a mikor 
is a VI. lapot V-ikre igazítja át a tanító és 
a „természettan és vegytan" rovatát a tanév-
végi értesítőből — mint a mely tárgyak az 
V. osztály tárgyai között nem fordulnak elő, 
ki fogja törülni. Ilyképen látható, hogy az 
Értesítő-könyvecske fölvetett hiánya, nem 
hiány — és sem új Értesítő-könyvecskét nem 
kell a bukott tanuló részére kiállítani, sem 
semmiféle komplikált eljárásra nincs szükség 
az ily esetek bejegyzésére. 

(Budapest.) .r. 

A fizetési előlegekről. 
Beszéljünk röviden erről is. 
Fizetési előlegre minden kishivatalnok s így 

az állami tanító is rászorul. Ezt belátták a 
ministerek is és ezelőtt 14 évvel egy közös 
tanácsban elhatározták, hogy mindazon állami 
hivatalnokoknak s így az állami tanítóknak 
is, kik önhibájukon kívül betegség, családi, 
vagy vagyoni csapás miatt szorult helyzetbe 
jutnak, egy-, két- vagy-három havi kamat-
nélküli fizetési előlegek adhatók. A szorult 
helyzetet azonban igazolni kell orvosi vagy 
más bizonyítványnyal. A bizonyítványon kívül 
van még egy szükséges kellék. Azok tart-
hatnak ugyanis igényt előlegre, „a kik szolgá-
latuknak minden tekintetben megfelelnek." 
A közoktatásügyi minister úr 1877 április 
15.-én adta ki e tárgyban az első rendeletet, 
melyben tudomásunkra adja a következőket: 
három-havi előleg csak kivételesen enge-
délyezhető ; azoknak, kik még előbb kapott 
fizetési előlegük törlesztésével hátralékban 
vannak, új előleg semmi szin alatt, még az 
esetben sem engedélyezhető, ha az ú j elő-
legből, a régiből fönmaradt hátralék egyszerre 
levonatnék is. Az előleg iránti kérelmek az 
illető tanintézet iga7gatója és a tanfelügyelő 
véleményes nyilatkozataival terjesztendők föl. 
A kérvényt el kell láttatni adóhivatali zára-
dékkal is, mert a kinek esetleg meg van 
terhelve a fizetése, előleget nem kaphat. Az 
előleg 12-havi egyenlő részletekben törlesztendő. 
(Megemlítünk még egy fontos körülményt. 
Némely tanító, hogy újabb fizetési előleghez 
jusson, a még hátralevő egy-két havi tarto-
zását egyszerre letörleszti. Ez esetben az 
adóhivatal kötelességszerűleg rávezeti kérvé-
nyére, hogy „Folyamodó fizetése tehermentes 
stb." De a ministeri számvevőség az ily kér-
vényt megészrevételezi, a minek az a szomorú 
következménye, hogy az adóhivatal az előleget 
mindaddig ki nem fizeti, a míg a régi előleg 
ideje le nem jár.) 

A fizetési előlegek tárgyában kibocsátott 
14.395/87. sz. alatti közoktatásügyi ministeri 
rendelet a tanítók bajain kívánt segíteni. De 
lassan-lassan visszaéltünk a ministeri kegygyei. 
Kicsi bajt és sötét színben állítottunk minis-
terünk elé, kinek megesett a szive rajtunk 
s „kivételesen" oly alkalmakból is engedélye-
zett előleget, a melyek ezt nem tették föltétlen 
szükségessé. Az indokok között gyakran ál-
betegség is szerepelt. Nemsokára odáig men-
tünk, hogy lakásunknak új bútorzattal való 
ellátását is előlegből akartuk födözni. Könnyen 
jutván kamatnélküli pénzhez, könnyelműen 
kezdtünk költekezni. Végre alaposan beadósod-
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tunk. Mert akárhogy vegyük is a dolgot, az 
előleg: adósság. Még pedig kérlelhetetlen adósság, 
melyet akarva, nem akarva fizetnünk kell. 
Levonja az adóhivatal minden teketória nélkül. 
Más adósság, még a váltó-adósság is vár bizonyos 
időt. Az előleg egy perczet sem. A fizetési 
előlegekkel való visszaélés tette szükségessé a 
legújabban 72.006/901. sz. a. kibocsátott szigo-
rúbb rendeletet, mely nemcsak az államkincs-
tárnak, hanem magának a folyamodónak is 
jól fölfogott érdekében látott napvilágot. E 
rendelet megjelenése után számos folyamodó 
lőn elutasítva. 

Az elutasítottak nem a ministerhez, hanem 
egy jól ismert tanügyi laphoz mentek panaszra. 
Oly laphoz, a mely szivesen vesz minden hírt, 
a mi a tanügyi főhatóságnak kellemetlen. Azt 
mi is igen jól tudjuk, hogy a tanító rá van 
szorulva az előlegre s százszor is elmondtuk, 
hogy fizetése a tisztességes megélhetésre még 
mindig csekély; de ha valakinek kellően nem 
indokolt kérelmét elutasítják s ezért bosszúját 
kiöntendő, oly ellenzéki újságnál keres elég-
tételt, a mely eddig még mindent és midenkit 
„lerántott", véleményünk szerint hasonló ahhoz 
a beteghez, a ki ahelyett, hogy tanult orvos-
hoz fordulna, a javasasszonyt keresi föl. 

A fizetési előlegek által nyújtott előnyökkel 
visszaéltünk. Ez tagadhatatlan. Hogy még 
szigorúbb rendeletet ne kapjunk, határozzuk el 
magunkban, hogy csak akkor fordulunk elő-
legért, a mikor arra valóban szükségünk van. 

(Budapest.) Szt. 

Kongassuk a vészharangot! 
Elhangzott a vészkiáltás » az egész nemzet 

közvéleményének szól a tetemrehívás. Arad-
vármegye jeles főjegyzője mondta ki a szót 
és mi érezzük, hogy e szavakban több igazság 
van, semhogy egy-két szóval napirendre tér-
hetnénk fölötte. 

Megelégedéssel tölti el a lelket az a tudat, 
hogy éppen a legilletékesebb tényezők ismerték 
föl a baj nagyságát, s talán a nemzet őrködő 
lelke szólalt meg ajkukon, a mikor az orvoslás 
szükséges voltát fölismerve, vállvetve akarnak 
a küzdelemre kiállani. 

A szózat elhangzása óta sokat foglalkoztatott 
e kérdés, sokat töprengtem azon, hogy vájjon 
hol is van itt a baj ? Kutatásaim olyan térre 
vezettek, hol egyáltalán nem szerettem volna 
föltalálni, de a hol föltalálva, a bizonyítékok 
súlya alatt meg kellett állapodnom és kimon-
danom, hogy a baj forrása itt van, ide kell erős 
kézzel visszanyúlni, ha egyáltalán komoly szándé-
kunk a gyógyítás. Kikeli tehát mondanom — bár 
lehet, hogy nem mondok újat — hogy a bajnak 

igazi forrásai: a szülői ház, de még inkább a 
szülök, kiváltképen az anya. Szomorú dolog, 
súlyos vád, a mely bizonyításra is szorul, mert 
egy egész nemzetet a szülőkben megtámadni 
bizony nagy merészség. De hát, fájdalom, 
bizonyítékaim is vannak. 

Előre bocsátván azt, hogy szavaim a köz-
népre vonatkoznak, kérdem: kicsoda az, a ki 
gyermekeinek, már csecsemő korukban altató-
szert készít mákból s nem tudom még miből, 
hogy a gyermek ébrenlétével munkájában ne 
zavarja ? Kicsoda az, ki gyermekeit már zsenge 
korában a pálinkához szoktatja, úgy, hogy nem 
ritkák a gyermek-részegek ? Kicsoda az ismét, 
a ki serdülő fiainak, helyesebben gyermekeinek 
a dohányzást nemcsak megengedi, de a figyel-
meztető szóra még mentséget is talál arra ? 
És ki az végre, a ki gyermekeinek a korcsmázást 
nemcsak megengedi, de oda őt maga viszi;: 
a ki fölserdült leánygyermekét minden korlá-
tozás nélkül engedi korcsmázni, ki leánygyer-
mekének esteli járás-keléséről, szórakozásáról 
egyáltalán tudomást sem vesz, annak gátat 
nem szab? 

A felelet ezekre: a szülő, az anya! ki előbbi 
tettével tönkre feszi a gyermeke testét, az 
utóbbiakkal megfertőzteti lelkét. 

Mi a mentsége neki ? Mentségét e szavakban 
fejezi ki : „Hát, kérem, engem is csak így 
neveltek!" — Mi mentséget találhatunk mi e 
szülőkre ? Társadalmi és szocziális bajokat 
egyrészről, a melyekről a szegény nép nem 
tehet, de a melyeknek orvoslását jogosan követeli. 
Igaz, hogy ez csak igen kis része a dolognak, 
s a súlyosabbik fele rajta áll a szülőn; éppen 
itt kell a társadalomnak segítenie, itt kínál-
kozik a tér, a hol a segítő kéz a szülőnek 
támogatást nyújthat. Be kell azonban látnunk, 
hogy e mai állapotokon egyelőre, a mostani 
szülői-nemzedékkel gyökeresen segíteni nem 
lehet, mert fölnőtt emberekből, megcsontosodott 
rögeszméket kiirtani nagyon nehéz. 

Többféle hivatás vár itt a segítő kézre: 
1. a szülők társadalmát kell annak a beis-

merésére vezetni, hogy mily óriási könnyelműség 
és vétek, a midőn meggondolatlanságával azokat 
igyekszik megrontani, a kik hozzá legközelebb 
állanak. Ezzel lehet a bajt — nem ugyan meg-
szüntetni, de — enyhíteni; 

2. fölvilágosodottabb generácziót kell nevelni, 
mely a mostam hibákon okulva: önmérséklő 
bölcseséggel igyekezzék a társadalmi állapotok 
ezen rákfenéjét kiirtani; ha ez sikerül, úgy egy 
évtized óriási változásokat idézhet elő; 

3. intézményes biztosítékok kellenek, a 
melyek míg egyrészt a korlátolt elfogultság 
által teremtett akadályokat, ha kell rázkód-
tatások árán is, lerontsák; másrészt azonban. 
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szeretetteljesen, de kitartóan, lépésről-lépésre 
hódítsák vissza a polgárságot önmagának. 

Mindhárom szempontból a tanítói és lelkészi 
karra vár Magyarország ezen újabb meghódítása; 
működésük biztosítására és hatékonyabbá 
tételére pedig elengedhetetlen, hogy a közok-
tatásügyi és közigazgatási hatóság a leg-
szigorúbb rendszabályokkal támogassa műkö-
désüket. 

A szülői elfogultság leküzdésében számítunk 
a magyar lelkészi kar támogatására; ők állanak 
hivatásuknál fogva is legközelebb a nép lelké-
hez. Kérjük őket, igyekezzenek bennünket ezen 
fontos missiónkban támogatni. Világosítsák, 
győzzék meg a népet botlásairól; magán érint-
kezéseik és hivatalos ténykedéseik alkalmával 
ne szűnjenek meg vétkeiket ostorozni. A tanító-
ság is fejtse ki ily irányban munkásságát a 
legintenzívebben, társas összejövetelek, szülőkkel 
való érintkezés, társaskörökben hasonló irányú 
fölolvasások, stb. által. 

Hogy a tanítóság csakugyan nevelhessen egy 
jobb nemzedéket, arra nézve szükségesek, hogy: 
a népoktatási törvény szigorúan keresztül-
vitessék ; az ismétlő-oktatásra nagy gond fordí-
tandó ; különösen a leányismétlő-iskolások, mint 
leendő anyák nevelésére. A tanítás nevelő 
hatásának kifejtésére az egész vonalon nagyobb 
súly fektetendő. Ügy a mindennapi iskolások, 
mint az ismétlő fiuk és leányok kézimunkára 
oktatandók, a házi-ipar egyes ágai vidék enkint 
meghonosítandók, mert : a munka nemesít. Az 
ismétlő- és iparostanoncz-iskola növendékeit 
szintén részesíteni kell vallásoktatásban. A 
fejlődésben levő test erősítésére sem vagyunk 
elég figyelemmel, tehát: a tornatanításra, játékra 
több időt fordítsunk, mert: mens sana in corpore 
sano. 

A hatóság intézkedéseivel hasson oda, hogy: 
a 16 éven aluliak korcsmázása végre csakugyan 
megszűnjék. Okét korcsmák körül megtűrni 
nem szabad; ezt hatósági közegek szigorúan 
ellenőrizzék. A korcsmai mulatozások szigorít-
tassanak meg. Gyermekek este az utczákon 
ne tartózkodjanak, a veszekedések, duhaj-
kodások — mivel rossz példát statuálnak — 
szigorúan büntetendők. Népkönyvtárak, ifjúsági 
egyesületek alakítandók. 

Ezek volnának főbb észrevételeim, melyekhez 
csak azt kívánom még fűzni, hogy az egyes 
szocziális bajok orvoslása a fenti czél szolgá-
latában szintén nagy jelentőségű, s megoldásuk 
igen sok kérdést vezet a természetes fejlődés 
útjára. Minden körülmények között nagyon 
sok jóakaratra és valamennyi társadalmi tényező-
nek együttes működésére van szükség, ha csak 
csekélyke javulást akarunk is elérni. Hálával 

tartozik tehát a nemzet, bármely oldalról jövő 
segítségért is, minden oly tényezőnek, a mely 
csak a legkisebb mértékben is hozzájárul 
Magyarország eme újabb meghódításához. 

(Török-Becse.) IÁnd Gyula. 

A tanítói fizetések leszállítása. 
Szomorú jelenség, hogy az iskolaföntartók 

meg-megnyirbálgatják a tanítói állás javadalmát, 
megnyugtatván lelkiismeretüket azon kijelen-
téssel, hogy a megválasztott tanító a kor-
pótlékok kiszolgáltatása által idővel majd csak 
kárpótlást talál. Vájjon jogos-e ezen eljárás ? 

A tanítói fizetések leszállítása czímű czikkek 
írói, véleményük nyilvánításánál egyedül az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 144. §-át és az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. 10. §-át, valamint az 1887. 
évi deczember 2.-án 47.578. sz. a kelt ministeri 
rendeletet tartották szem előtt. Ha egyedül 
eme paragrafusok intézkedéseit tartanok dön-
tőnek, úgy vajmi sokszor követtetnék el a 
tanító rovására jogsérelem. Ámde ne téveszszük 
szem elől az 1893. évi XXVI. t.-cz. végre-
hajtása tárgyában kiadott m. ministeri utasí-
tások 8. §-át,*) mely minden kétséget kizárólag 
még az 1887. évi 45.578. sz. ministeri ren-
deletet is hatálytalanítja. Az említett utasítás-
ban a legpragnansabb módon jut amaz elv 
kifejezésre, hogy nemcsak a tanítói fizetések 
összege, de, — a mi az egyes iskolák bel-
életére nézve döntőbb befolyású, — még maga 
az állás javadalma sem csorbítható. Kartársaim 
tájékoztatása végett idézem e helyt az utasítást 
szószerint is. 

„Az üresedésbe jövő községi és felekezeti iskolai 
tanítói állomásokra mindenkor az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 133. §-ának és az 1879. évi XVIII. t.-cz. követel-
ményeinek megfelelő képesítéssel bíró tanítók alkal-
mazandók az illető tanítói állomásokra nézve meg-
állapított illetményekkel. 

Ha kétely merülne föl az iránt, hogy a tanító 
részére biztosíttatnak-e az azon állomással egybekötött 
illetmények, a tanfelügyelő fölvilágosítást kiván az 
illetékes iskolai hatóságtól s ha szükséges, a köz-
igazgatási bizottságnak jelentést tesz, hogy a községi 
elöljáróságot utasítsa az iUető tanítói állomásra nézve 
megállapított illetmények behajtására." 

Félreértések kikerülése végett szükségesnek 
tartom azonban annak föl említését is, hogy az 
„állás illetményei" alatt nem szabad az elődnek 
minden illetményét, pl. a már több ízben ese-
dékessé vált korpótlékot, személyi vagy helyi 
pótlékokat is érteni, hanem kizárólag azon 
alap-, illetőleg törzsfizetést, melylyel az állás 
annak idején kreáltatott. így ha például vala-
mely tanítónak 1200 korona törzsfizetése a 
korpótlékokkal, vagy más egyéb személyi 

*) Lásd Morlin-Suppán: Magyarországi népoktatás-
ügy szervezete és közigazgatása II. k. 846. 1. 
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járulékokkal idők folyamán tegyük föl: 1600 
koronára emelkedik, ennek távoztával az utód 
csakis 1200 K. fizetésre tarthat igényt. 

Ezen bölcs ministeri intézkedés hiányában a 
tanítói állások jövője helyenkint csakugyan 
veszélyeztetve lenne, az iskolaföntartók pedig 
könnyű szerrel találhatnának egérútat, melyen 
a jog és méltányosság teréről menekülhetnének. 

Vagy nem válnának-e illuzióriussá mindazon 
nemes törekvések, melyeket az utolsó évtized 
alatt kormányaink a tanítók anyagi helyzeté-
nek javítása érdekében egyrészt a fizetések 
rendezése, másrészt pedig a korpótlékok köte-
lező kiszolgáltatása tárgyában oly atyai gondos-
kodással foganatosítottak ?! 

Összegezve az előadottakat, azokból az 
hüvelyezhető ki, hogy valamely tanítói állás 
betöltésénél az újonan megválasztott tanító 
javadalmának megszabásánál az azon állásról 
távozott tanító törzsfizetése szo'gálhat zsinór-
méitékül. — így hát csakis örömmel üdvözöl-
hető Dudás Gyula dr. s.-tanfelügyelő úr ama 
lelkes indítványa, hogy a tanítói fizetések mini-
muma törvény által 1200 vagy legalább 1000 
koronában állapíttatnék meg, miáltal a tanító, 
az egyéniségét lenyűgöző megélhetési gondok-
tól megszabadulva, egész Jényét, minden tudását 
igazi szeretettel és nemes ügybuzgalommal a 
népnevelés magasztos föladatának szentelhetné. 
Adja az Eg, hogy ez mielőbb megvalósuljon \ 

(Zevta.) Bodrogi Ignácz. 

Foglalkozzunk a néppel! 
Folyó évi november hó 2.-án foglaltam el 

a zólyommegyei herencsvölgy- I. karvaczi áll. 
segélyezett községi iskola tanítói állását. E 
nagy község közel hétezer, tiszta tót anya-
nyelvű lakosa 22.000 kat. holdnyi területen 
elszórva, az úgynevezett „irtványokon" lakik. 
A község két államilag segélyezett községi és 
tizennégy szükségbeli ú. n. „irtvány-iskolát" 
tart fönn, mely utóbbiakban 160—220 koro-
nával dotált parasztemberek verik az ártatlan 
kisdedek bejébe és kezébe az olvasás és írás 
mesterségét. Az államilag segélyezett községi 
ké t iskola közül egyik az üveggyártelepen 
fekszik, a másik ettől egy óra járásnyira, a 
legnépesebb, I. Karvacz nevezetű inványok 
közepette van s ez az enyém. 

Hogy miért nem alkalmaznak minden irt-
ványban okleveles tanítót ? Mert a nép nagyon 
szegény, többnyire napszámos, favágó, fafuva-
rozó, nincs tehetség, nincs pénz, amúgy sem 
birja már ki sokáig a vállára nehezedő 
mindenféle közteher viselését. 

Tulajdonképen az én iskolám is irtvány-
iskola, távol a világ zajától, csendes magányban, 

egy szép kis völgy ölén, szomszédságában egy 
bádogtetejü fatornyos kápolnának. 

Legközelebbi tanítványom egy negyedórá-
nyira lakik tőlem, de vannak oly gyermekek is, 
a kik öt negyedórát gyalogolnak, a míg a tan-
terem kályhájának melegét élvezhetik. Pedig már 
a közeli „Polyána" ugyancsak fehérlik a hótól! 
86 beiratkozott tanuló között hat leánykára és 
kél fiúra akadtam, a kik úgy a hogy tudnak 
olvasni. Az iskola és a könyvtár búsan kong 
az ürességtől Már kérvényeztem tan-
eszközökért, különösen szemléltető-képekért s 
erős a hitem, hogy kérésemnek lesz foganatja. 

A felnőttek ? Oh azok a felnőttek! Külö-
nösen a „Polyáná"-hoz közel lakók, azok 
nagyon halvány fogalmával birnak az enyém 
s tied közötti különbségnek. Az iskola teher 
nekik. Sajnos — mint a legtöbb tót vidéken — 
a szesznek hódolnak s ez kiirtja bennök a 
szép, a hasznos, a nemes iránti hajlamot. Es 
vájjon mi ennek a szomorú állapotnak az 
oka ? Egyedül csak az, hogy ez a nép magára 
van hagyatva. Gondolatvilágával nem törődik, 
ahhoz nem ereszkedik le senki. Lelkének sötét 
hátterében szunnyadozó nemes érzelmei alusz-
nak, azokat nem költögeti senki. 

Én foglalkozni akartam és akarok e néppel 
Igen ám, csakhogy én hogy tarísak téli esti 
előadásokat az én felnőtteimnek, a kik tőlem 
messze laknak s a kiknek őrizniök kell a jószá-
got, mert különben reggelre hült helye volna 
csak? „Est modus in rebus." Én így csináltam: 
Mikor már egy csomó beiratkozott tanulóm 
volt s az első három hetet ismerkedés, szok-
tatás, játék, dalolással eltöltöttük, mert első-
sorban nemcsak irni-olvasni, de magyarul 
beszélni is kell megtanítanom tót gyerme-
keimet, szabad időmben elkészülve a szülőkhöz 
intézendő fölolvasásommal, egy napon így 
szóltam gyermekeimhez: „Kedves gyemekeim! 
Mondjátok meg édesapátok s édesanyátoknak, 
hogy nagyon szeretnék velők beszélni, velők 
megismerkedni, tiszteltetem őket, hogy vasárnap 
legyenek szivesek engem meglátogatni, de 
mindjárt reggel, hogy még idejük lehessen 
Gyetvára. a templomba is elmenni. Értettétek ?" 
„Igen." „Mit fogtok otthon mondani?" S 
elmondattam majdnem mindegyikkel a tisztel-
tetést. Másnap mindegyik azzal állott be, hogy 
azt üzenték apámék, hogy minek jöjjenek? 
Ismét csak szivükre kötöttem, hogy csak 
mondják meg még egyszer azt, a mit tegn-tp 
mondtam és hogy kérem, csak jöjjenek el. 
Számítottam arra, hogy az új tanító iránti 
kíváncsiság csak becsal az iskolába vagy kettőt. 

Ily várakozás és kíváncsiság között elér-
kezett a vasárnap, november 24.-ike. Korán 
reggel befűtettem a tanterembe s olvasgattam 
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programmbeszédemet. Egyenként, félve, a tót 
nép aiázatosságával köszöntöttek be. Kilenez 
órára 59-en jöttek össze. Szivem repesett az 
örömtől, ennyire nem számítottam. Helyet 
foglaltak a padokban s láttam arczukon a 
kíváncsiságot, hogy mi fog itt történni ? 

Egyszerű nyelvükön írt fölolvasáis ómban 
elmondtam nekik, hogy mi minden szépre és 
jóra akarom gyermekeiket megtanítani. Meg-
magyaráztam nekik, hogy mi az ő szülői 
kötelességük gyermekeikkel s az iskolával 
szemben, hogy engem nemes munkámban ők 
is támogassanak. Fölvilágosítottam őket az 
ismétlő-iskola fontosságáról. Fölhivtam figyel-
müket magamra s az iskolára. Megmondtam 
nekik, hogy bizalommal jöjjenek hozzám ügyes-
bajos dolgaikban, ajtóm mindig nyitva áll 
számukra. Az idősebbek jöjjenek el vasár-
naponkint délután, elbeszélgetünk. Kifejeztem 
abbeli óhajomat, hogv minden irtványt szép 
gyümölcsfákkal szeretnék körülvéve látni. 
Jöjjenek! annak idején megtanítom őket oltani; 
elmegyek szabad időmben magam is hozzájuk 
és szívesen oltogatok nekik magam is. Stb. stb. 

Ott feküdt a padon mindegyik előtt imád-
ságos könyve, de a beszélgetés közben meg-
feledkezett mindegyik Gyetváról s a templomról 
és azt vettük észre, hogy # pár perez múlva 
dél lesz. Avagy nem az Urnák szolgáltunk-e 
mindnyájan e szent hajlékban ? Nem építet-
tünk-e templomot keblünkben s nem áldoz-
tunk-e kedves áldozatot a Mindenhatónak ? 

Bár azelőtt mindennap üzengettem a tanulók-
kal, hogy hát jöjjenek már azok az ismét-
lősök is beiratkozni, nem nézett felém senkisem, 
de a „nagy nap" délutánján nem győztem az 
ismétlősöket fölvenni, még aznap huszon-
kilenczen iratkoztak be. Harmadnap egy szom-
szédom azzal a kéréssel jött hozzám, legyek 
szives valami „ujságocskát" hozatni, ő szívesen 
megfizeti az árát, csak olvasgassak nekik, ha 
majd vasárnap délutánonkint összejönnek az 
iskolában! 

Ugyanaznap egy pár ismétlő-iskolából mái-
kikerült leány és legény áhított be, hogy 
szabad-e nekik vasárnap reggel az ismétlő-
sökkel eljönni ? Hogy ne volna szabad! Csak 
jöjjetek minél többen! 

Még egy kedves epizód. A „nagy napon" 
föltűnt egy, az első padban ülő öreg özvegy 
nénikének a falon függő kemérypapir dobozka 
s meg merte kérdezni, hogy mitől jó az ott? 
Elmondtam nekik a „Tanítók Háza" s az 
„Eötvös-alap" történetét, egyszerű szavakkal, 
meseszerűen. Megzörgettem a benne csalogató-
nak lévő pár fillért, s ők meghatva hall-
gatták mesémet. Néhány nap múlva, vasár-
napiasan fölöltözve, beköszönt az én nénikém 

szobámba s ájtatosan elmondja, hogy neki 
nincsen gyermeke, mindahárom meghalt s 
azzal előhúz hóna alul egy hófehér szép 
kakaskát, s azt mondja: „Édes tanító uram! 
Nagyon szegény vagyok. Pénzem nincs. De 
elhoztam ezt a kakaskát, legyen szives azoknak 
a szegény árva gyerekeknek elküldeni, mái-
elég kövér, vasárnapra akartam leölni." Meg-
hatva mentem át a másik szobámba, hogy 
letörölhessem a legigazibb örömkönyeket. 
Átvettem a kakast, megköszöntem neki s ő 
boldogan távozott. A kakas ára fejében 
pedig négy darab 20 filléressel szaporodott a 
dobozka . . . . 

Meri-e valaki kétségbe vonni, hogy a czil'ra 
gyetvai varrottas alatt nemes szivek vannak ? 

Igen, a néppel csak bánni kell tudni. Szive-
lelke nem romlott még egészen. Ha a tanító 
nem riad vissza semmi akadálytól, könnyen 
bejut az egyszerű szivekbe s ha már ott van, 
akkor a tér nyilt, szabad s annak ő az ura. Meg-
nyeri a nép szeretetét s akkor nincs legyőz-
hetetlen akadály. Szentül hiszem, hogy mire 
mégegyszer fogom tiszteltetni atyafiaimat, 
nem ötvenkilenczen, de legalább kétszerannvian 
fognak meglátogatni. 

(HerencsvülgyJ Jó/cövi Emil. 

— Tanszer - engedélyezés. A vallás- és 
közoktatásügyi minister a dr. Ében Mihály 
által szerkesztett arab számológépet az állami 
elemi iskolák részére tanszerül engedélyezte. 

Luczanapi, karácsonyi, újévi, víz-
kereszt i és Gergelyiiapi babonák és nép-
szokások. A M. Néprajzi Társaság főtitkári 
hivatala a következő fölhívás közlésére kért 
föl bennünket: „Tisztelettel kérem a Nép-
tanítók Lapja olvasóit, a kiknek a hazai nép-
hagyomány gyűjtése terén máris sokat köszönhet 
társaságunk, hogy a czímben foglalt napok 
összes babonáit és népszokásait lehető pontos-
sággal összejegyezni s czímemre megküldeni 
szíveskedjenek. A hazai német, tót, szlovén, 
horvát, szerb, ruthén és román terület gyűjtőit 
figyelmeztetem, hogy az elmondott, vagy 
elénekelt szöveget kiejtés szerint s lehetőleg 
hü magyar prózai fordítás kiséretében jegyezzék 
le. A hozzám beérkezett magyar és idegen 
nyelvű közleményeket társaságunk (a gyűjtők 
neve alatt) külön füzetben adja ki. A nagyobb 
közlemények külön díjazásban részesülnek (a 
szöveg íve 32 korona, a kottázásé 60 korona), 
a füzet pedig minden gyűjtőnek ingyen 
megküldetik. Budapest, Nemzeti Muzeum. 
Dr. Sebestyén Gyula, főtitkár." 
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Az első egzámen. 
Tanító-gyerek vagy. A bölcsődre nézve 
Úgy tetszik, párnácskád a G-önczy-ábécze, 
Takaród a beszéd- s értelemgyakorlat, 
Bölcsöd ringása meg mindegyre számolgat. 

Összevész az i-ir, s less belőle rí-i, 
Biz ez a mulatság nem valami úri, 
De ha betűvetés már kész mesterséged, 
A könyv lesz forrása hitnek, bölcsességnek. 

Amibe pályázták: a pehely-vánkosod, 
Beszédgyakorlatnak hívják a táltosok. 
Amit a szevi meglát s amit a szív érez, 
Ez a szép tudomány mindent tieddé tesz. 

A. bölcsőd fája meg, sok darabból róva, 
Úgy döczög, úgy motyog, mintha csak számolna. 
Egy meg egy az kettő, kétszer kettő a' négy: 
Ha ezt az életben jól tudod, sokra mégy. 

De bezzeg ha tovább számolsz, a kivonás, 
Vagy épen az osztás kész vagyoni romlás. 
Mégsem: amit elvoniz magadtól s megosztasz 
Szegény társaiddal, rád bő áldást hoz az. 

Bár tanfelügyelő az, aki úgy leczkéztet, 
Ni a sok tudomány szendergésre késztet. 
Aludj csak csöpp diák, mivel mesém zárom, 
Az úgyse földi lét: boldog égi álom. 

Tudod, mi a lég, mely verőfénybe foglal, 
Vidámságra ébreszt s átölel álmodban ? 
E lég a szeretet, apád, anyád lelke, 
Földi s égi üdvnek egyetlen rejtekje. 

Szeretni az embert és a liazát itt lent, 
És mindenek fölött szeretni az Istent: 
Erre tanít téged majd a Katekizmusz, 
Ezt tanuld legjobban, boldogsághoz így jutsz. 

Szeretetet szívj be, szeretetet lehelj, 
Isten, ember előtt kedves csak így leszel. 
Ez a bölcsőbeli egzámened vége, 
S ez az egész világ legfőbb bölcsessége ! 

Eötvös K. Lajos. 

„Vészharang" zúgása. 
Vannak szavak, melyekre sokat sokat gon-

dolunk, vannak szavak, melyeket olyan nehezen 
tudunk elfelejteni! Egy-két szó cseng a 
fülemben napok óta, melyet nem hallottam, 
olvastam csupán; egy-két szó, melyet Barabás 
Béla dr. mondott az „Aradvidéki Tanítóegye-
sület" közgyűlésén. Ezt a néhány szót hallom 
mindig és én is megkérdezem vele, vájjon ki 
állítja meg az utczán szivarzó gyermeket: 
„Fiam, ezt ne tedd, mert hamar meghalsz, 
idő előtt el fogsz pusztulni." 

Elgondolkozom rajta és azokat a fehér 
hópelyheket nézem, melyek libegve szállnak 
odakünn. Libegnek-lebegnek, a künn játszadozó 
gyermekek ajkára szállnak és elolvadnak azon. 
Fehér lepkék szálldogálnak, fehér hópelyheket 
küldenek le az égből kicsi angyalok. Nemsokára 
leborítja a földet a hónak takarója és én azon 
gondolkozom, hány kis, új sírhalmot fog 
befödni ez a csillogó, fehér takaró ? Hány 
sírnak lesz új lakója, kik még nálunk marad-
hattak volna, kik tán segítettek volna szebbé, 
gazdagabbá tenni e hazát! De én Istenem, 
vájjon ki állítja meg a havat, jeget evő 
gyermeket: „Fiam, ezt ne tedd, mert hamar 
meghalsz, el fogsz pusztulni idő előtt." 

Szomorú vagyok és gondolataimat egyre 
tovább fűzöm. Képzeletem kicsi falukba visz 
el és megállok az apró házaknak, csöppnyi 
ablaka előtt. Nézem, nézem a sárral betapasz-
tott ablakot és elgondolom, milyen borzasztó 
lehet ott benn a levegő és milyen sápadtak, 
satnyák a gyermekek. De kinek jut eszébe 
ezt mondani: „Fiam, kérd meg szépen édes-
anyádat, ne tapaszsza be sárral az ablakot." 
Es hány anya venné le onnét sárdarabjait, 
mikor nem hiszi ezt nekünk: „Néni, meglássa, 
gyermekei hamar fognak elhalni, elpusztulni 
idő előtt." 

Képzeletem csak nem hagy nyugodni, még 
mindig látok valamit. Reggelinél ül a család. 
Az asztalon egy tál párolgó burgonya, mellette 
a kenyér. Ki ne vágyódott volna madárlátta, 
kakas tejjel sütött kenyér után? Ám azok, 
kik az asztal körül ülnek, nem ezekre néznek 
vágyakozva, hanem egy fehér üvegre, melyben 
tudjátok-e mi van ? Méreg a tartalma, csúnya 
a neve: pálinka. Előbb a szülők isznak belőle, 
aztán a gyermekek is átadják kenyerüket 
és az apa csepegtet reá nekik. Ok mosolyogva 
nyúlnak utána, korán hozzászokva ahhoz, 
melyről senkisem mondja nekik: „Ne vedd 
magadhoz fiam! Méreg az, ne kóstold meg, 
mert hamar meghalsz, el fogsz pusztulni 
idő előtt." 

Szomorú képek, sötét árnyak, melyeket 
előttem látok, melyek itt suhannak el mehettem 
és nem hagynak nyugodni. Kicsi rózsabimbókat 
látok, melyek csak most fakadnak, melyek még 
ki sem nyilottak és mégis lehullanak idő előtt. 
Kicsi rózsabimbók mosolyognak felém, élet, 
öröm sugárzik arczukon. 
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Kedves, kis virágok, mosolygó arczu gyer-
mekek, hát mi, kik úgy szeretünk benneteket, 
mi hagynánk elveszni titeket ? A gondos 
kertész is gyógyítja a beteg virágokat, meg-
szabadítja őket a csúnya bogártól, mely rágódik 
a kicsi szirmokon és sok esetben virágja nem 
is hull le idő előtt, hanem a karcsú szíron 
továbbra is megmarad. Mi, kiket szintén 
kertészeknek neveznek a költői lelkű emberek, 
mi is megmutatjuk, hogy virágot ápolni, virágot 
szeretni, gyermeket védeni mi is tudunk. 

Szivesen adjuk át nekik jó tanácsainkat, 
hisz adott az Isten hangot nekünk; szivesen 
kölcsön adjuk szerető szivünket és akkor csak 
megértenek bennünket a gyermekek. Eddig 
is intettük, óvtuk őket az iskolában és egy-
egy jó szót, egy-két jó tanácsot talán nem 
adhatunk nekik ott künn is ? Ne mondjuk, 
hogy ott semmi közünk hozzájuk, mert akkor 
tévedünk csak igazán. 

Nem, ezt nem fogjuk tenni és ha igaz az, 
hogy a női szív, a női kéz oly sokra képes, 
magyar tanítónők, hozzátok is fordulok. Ti 
olyan sokan vagytok, sokat segíthettek a 
nehéz bajon. Tanítónők, kedves Testvéreim, 
tihozzátok, a ti jó szivetekhez szólok: ne 
hagyjátok el a gyermeket! A ti kezetek, mely 
ápolni tudja a virágot, tán megmenthet egy-
két gyermeket a hazának. Higyjétek el, ha 
künn sétáltok az utczán elegáns hölgyek 
között és szemetek véletlenül meglát egy kis 
haszontalant, a mint két kezével tömi szájába 
a hideg havat, egy pillanatra lehajolhattok 
hozzá és megmondhatjátok neki: „Dobd el 
fiam! Ne edd ezt meg, légy szófogadó, gyer-
mekem." Megmondhatjátok és azt a kezet, 
melylyel egy kis szurtos gyermeket simogat-
tatok meg, átnyújthatjátok bárkinek, nem hagy 
nyomot az elegáns hölgyek keztyüjén. 

A baj nagy, tudja azt mindenki; hogy ezen 
egyszerre segíteni nem lehet, erre elkészül-
tünk már, de ha a népet tanítjuk, ha a 
gyermekeket, az ifjúságot védjük, jó tanácscsal 
ellátjuk, hogy kerülje, ne tegye ezt vagy azt, 
egyszer csak meghallják, egyszer csak meg-
értik ezt. Ha mi vállalkozunk reá, ha segít 
bennünket a társadalom, lehetetlen, hogy idővel 
meg ne lássék a munka gyümölcse. Meg-
kondult Aradon a „vészharang," melynek „be 
kell járnia az országot." Be is járta, meg-
hallotta azt minden tanító és én reménylem, 
hiszem, tudom, hogy lesznek olyanok, kik két 
kezükkel visszatartják a halálba rohanó gyer-
meket és szelid hangon megadják a figyelmez-
tetést: „Ne tedd azt édes fiam! Légy szó-
fogadó, édes gyermekem." 

A sötét árnyak eltávoztak tőlem, szinte 

hallom azt a harangot, melynek a mi lapunk 
szerkesztője szerint megkell csendülnie. Hiszem, 
hogy így lesz és mintha máris látnám, hogy 
hajnalodik. Kedves testvéreim, mondjátok csak, 
úgy-e ti is látjátok derengeni a szebb jövőnek 
rózsaszínben uszó hajnalát ? Távolból mintha 
lágyan csengő harangszót is hallanék: ébred-
jünk föl, dolgozzunk serényen addig is, míg e 
csengő-bongó harangnak erősebb lesz a hangja 
és minden szivhez rést talál. 

(Sopron-Újlak J Oszolt/ Jolán. 

IRODALOM. 
B író Eötvös József összes munkái. Két esz-

tendeje, hogy az Országos Eötvös-Bizottság 
magalakult, élén Jókai Mór, Wlassics Gyula 
és Beöthy Zsolt elnökökkel, míg a díszelnök-
séget Vaszary Kolos, Széli Kálmán és gróf 
Károlyi Tibor vállalták el. A bizottság czélja 
volt br. Eötvös József munkáinak valóban 
teljes kiadását megalkotni és méltóan elter-
jeszteni. Eötvös József minden munkáinak 
tulajdon jogát örök időkre az Eötvös-alapra 
ruházta át e jog örököse, br. Eötvös Lóránt, 
akadémiánk elnöke. Az Eötvös-alap a kiadás 
tiszta jövedelmét a Tanítók Háza föntartására 
fordítja, melyben szegénysorsú tanítók és 
tanárok érdemes fiai nyernek részben ingyenes 
ellátást főiskolai tanulmányaik ideje alatt. A 
kiadás — rossz közgazdasági viszonyaink miatt 
mostanig késett. Most jelent meg a húsz kö-
tetes nagy vállalatból az első sorozat, öt kötet, 
mely a Karthausi, a Falu jegyzője és Magyar-
ország 1514-ben cz. regényeket tartalmazza 
dr. Voinovich Géza előszavával és jegyzeteivel. 
Az előszó a kiadás szempontjairól számol be, a 
jegyzetek az illető munkára vonatkozó egyéni 
és történeti adatokat állítják össze nagy 
gonddal, megemlítve az egykori kritikákat s a 
kiadásokat és fordításokat is. A következő 
sorozat br. Eötvös József egyéb szépirodalmi 
munkáit fogja tartalmazni, regényét, elbe-
széléseit, irodalmi beszédeit és tanulmányait; 
két eddig kiadatlan novelláját s egy regény-
töredéket, melyet főművének szánt. A vaskos 
kötetek igen szép kiállításban, finom papiron, 
elegáns betűvel jelentek meg, s rendkívül 
olcsók. Egy 35—40 ívre terjedő kötet 2 fr t 
(4 korona). Az öt kötetből álló sorozat 20 
korona. Kapható minden hazai könyvkeres-
kedésben. Bizonyára erősen el fog terjedni e 
kiadás, tekintettel írója óriási érdemeire s a 
hazafias és jótékony czélra. 

Remekírók Képes Könyvtára. Örömmel üdvö-
zöljük a Lampel Róbert-féle (Wodianer F. és 
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fiai) cs. és kir. udvari könyvkiadóczég jelentő-
séges új vállalatát, a mely Remekírók Képes 
Könyvtára czimmel indult meg s egyöntetű 
díszes kiadásban föl fogja ölelni a magyar és 
a világirodalom remekíróinak szinét, javát. 
A könyvek élén ott lesz az irók arezképe, 
életük rajza, a legkiválóbb szakemberek tol-
lából, s a szöveget végigkísérő jegyzetek és 
magyarázatok formájában minden, a mi a 
teljes megértéshez szükséges. A Remekírók 
Képes Könyvtárát Radó Antal szerkeszti. Az 
egyes köteteket, a magyar remekírókat épp 
úgy, mint az idegeneket, képek díszítik: első-
rangú magyar és külföldi művészek rajzai. 
A díszes bekötési táblát az illető író arany 
domborművű medaillon arczképe ékesíti. A 
gyűjtemény első sorozata 50 kötetből fog 
állani, a melyekből évente legalább hat kötet 
jelenik meg. A vállalat első három kötete mái-
megjelent, méltó képet nyújtva az egész nagy-
szabású vállalkozásról s jogosult várakozást 
keltve az egész gyűjtemény iránt. A vállalat 
két első kötete Petőfi Sándor Összes költemé-
nyeit adja. Életrajzi bevezetést dr. Ferenczy 
Zoltán írt hozzá. A két kötetet AJcantisz, 
Neogrády, Telegdy és Tuti 52 szines nyomású, 
eredeti illusztráeziója disziti. A harmadik kötet 
Kisfaludy Sándor Összes Költeményeinek első 
része. Himfy szerelmei és a Regék egy része 
van benne. Az életrajzi bevezetést Zilahi-Kiss 
Béla (Junius) irta. A kötetet Neogrády Antal, 
Réthy Lajos, Telegdy László és Tull Ödön 
30 szebbnél szebb illusztráeziója díszíti. Ez év 
karácsonyáig megjelenik még a vállalat IV., V., 
VI. és VII. kötete is; Kisfaludy Sándor összes 
költeményeinek második része, Shakspere Reme-
keinek 1. kötete, Moliére Remekeinek I. kötete 
és Tóth Kálmán válogatott költeményei beve-
zetésével. A további kötetek gyors egymás-
utánban fognak megjelenni. E nagyszabású 
vállalat, a mely egyesíti legjavát mindannak, 
a mit a magyar remekírók, a külföldi remek-
írók, a magyar műfordítók, a magyar mű-
vészek és a magyar nyomdaipar produkálhat, 
díszes kiállításánál fogva ékessége lesz a leg-
előkelőbb szalonoknak is, s könnyű megszerzési 
módozatainál fogva hozzájuthatnak a legszegé-
nyebbek is. S ez a körülmény kulturális szem-
pontból legnagyobb • rdeme a kiadó czégnek. 
Az 50 kötet ára fűzve 200 korona, vászon-
kötésben, többszörös szinnyomatban, az írók 
dombornyomásu arczképével 250 korona s 
amatőr félbőrkötésben 500 korona. A 200 és 
250-koronás kiadást havi 3-koronás részlet-
fizetés mellett, tehát napi 5 fillér megtakarítás 
árán, az amatőr kiadást havi 10-koronás 
részletfizetésre lehet megszerezni. Megszerez-
hetők néhány kötet kivételével az egyes 

kötetek külön-külön is, valamivel magasabb 
bolti áron minden könyvkereskedésben. 

Megjelentek : A Magyar Könyvtár novemberi 
sorozatában: A 260—261. szám Jókai Mór: 
Az új földesúr czímű regényét teszi hozzá-
férhetővé olcsó iskolai kiadásban. Rendkívül 
érdekes füzet a 259. szám, Galeotto Marzio 
hires könyve Mátyás király találós bölcs és 
tréfás mondásairól és cselekedeteiről. A 262. 
szám egy füzet ZewaM-költemény Feleki Sándor 
fordításában. A 257—258. szám Brieux szen-
zácziós színművének: A vörös talár-nak a for-
dítása. — Komédiás Palkó. Irta Gaál Mózes; 
ára fűzve 2 korona. (Franklin-Társulat.) — 
Nefelejcsszál Jézuskának. Vallásos színjáték 
vízkereszt napjára, 2 szólamra hangjegyezett 
alkalmi énekekkel. Irta Jósvay Gábor kántor-
tanító. Megrendelhető, portómentesen egy ko-
ronáért, a szerzőnél Poroszlón, Hevesmegye. — 
A Lampél- (Wodianer F. és fiai) czég kiadá-
sában : Atala. Chateaubriand világhírű elbe-
szélése. A „Franczia Könyvtár" legújabb füzete. 
Ara 70 fillér. A XX. század asszonya. Irta 
Ménits Rozina. Érdekes könyv; nő írja a nők-
nek a nőkérdésről. Ara 2 K. — A „Magyar 
Földrajzi Társaság Könyvtára" czímmel hézag-
pótló vállalat indult meg dr. Lóczy Lajos 
egyetemi tanár szerkesztésében ugyancsak a 
Lampel-Wodianer-féle udvari könyvkereskedés 
kiadásában. A vállalatnak az a czélja, hogy a 
földrajzi tudomány-irodalmának ama termékeit, 
a melyek közérdekű módon tárgyalják a 
tudomány legújabb eredményeit, az érdeklődő, 
művelt magyar olvasóközönség számára könnyen 
hozzáférhetővé tegye. Eredeti és külföldi út-
leírásokat fog közölni ez a könyvtár, a melyek 
tartalma nemcsak becses és ismeretterjesztő, 
hanem érdekes olvasmány is. A vállalat első 
kötete már megjelent. Ez Hédin Sven: Ázsia 
sivatagjain keresztül czímű híres útleírásának 
fordítása. A világhírű munkát, a melyet 50 
kép és 2 térkép diszít, dr. Thirring Gusztáv 
dolgozta át magyarra. Változatos, élvezetes 
olvasmány, mely mindvégig lebilincsel, s egyes 
fejezeteiben szinte a regények érdekfeszítő 
voltával vetekszik. A kötet kiállítása stílszerű, 
Ízléses és tartós. Ára 6 korona. A könyvtárból 
évente 3 kötet jelenik meg. A második 
kötet: A mennyei birodalom története, í r ta: 
dr. Lóczy Lajos, már sajtó alatt van. — A 
Népnevelők Könyvtárának (Lampel-Wodianer 
kiadásában) megjelent a 12. füzete: Az akarat 
nevelése; írta Geőcze Sarolta. Ára 1 K. — 
Bozóky Mihály emlékezete. Irta Karácsonyi 
Béla tanító. (Esztergom, Bazárovits könyv-
nyomdája.) 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyi lvání tot ta : dr. Pazár Andor 

csizi fürdőorvosnab, a ki az országos tanítói 
árvaházakból gyógykezeltetés végett a esizi 
fürdőbe küldött tanító árvákat három éven át 
ingyen gyógykezelte és ottani gyógytelepük 
költségeihez is jelentékeny összeggel hozzá-
járult. 

Kinevezte: Hennig Izabella oki. óvónőt a 
rajkai áll. kisdedóvodához óvónővé; Zachariás 
Mária oki. óvónőt a tolvádiai áll. kisdedóvodá-
hoz óvónővé; JPára Mária oki. tanítónőt a 
domásniai közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Török János áll. el. isk. tanítót Pest-Pilis-Solt-
Kis - Kunvár megye kir. tanfelügyelőségéhez 
tollnokká; Mina János oki. tanítót a miava-
bárányvölgyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Domoszlay Olga oki. tanítónőt a temes-kutasi 
áll. _el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Lebanovics Vilmos szilasi áll. 
el. isk. tanítót a horgosi 3.-ik tanyai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Jekly Irén nagy-
rőczei áll. el. isk. tanítónőt a nagyszőllősi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Pongráez 
Mihály verespataki és Barna Margit abrud-
bányai áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
kölcsönösen. 

Végleg megerős í te t te : Schlőgl János szt.-
helenai közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Arnot Zsófia számosi közs. el. isk. r. tanítónőt 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Duma Arszén 
lunkai munkaképtelen g. kel. tanító részére évi 
360 koronát; Lázár Partén lapusniki munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 440 koronát; 
Kakas Gábor páprádi munkaképtelen ev. ref. 
tanító részére évi 680 koronát; Lacsny András 
kovácsvágási róm. kath. munkaképtelen tanító 
részére évi 500 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néhai Nagy Vendel nyug. báth-monostori róm. 
kath. tanító özv., szül. Teppert Borbála részére 
évi 300 koronát; néhai Brossai János gyergyó-
tölgyesi nyug. volt róm. kath. tanító özv., 
szül. Baricz Anna és Imre nevű kiskorú árvája 
részére együtt évi 350 koronát; néhai Stern 
József Éliás nyug. volt gönczi izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Friedmann Katalin részére 
évi 520 koronát, Bertalan, Erzsébet, Juliska, 
Árpád, Pál és Elza nevű kiskorú árvái részére 
együtt évi 440 koronát; néhai Pap Béla kózdi 
nyug. volt r. kath. tanító özv., szül. Bartos 
Anna részére évi 326 korona 67 fillért; néhai 
Schwartz Ferenez mátyásfalui róm. kath. volt 
tanító özv., Bichtartsik Johanna részére évi 
300 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
^ A „baranyavármegyei általános tanító-

tes tü le t" népes közgyűlést tartott Pécsett. 
Beberics Imre tartalmas elnöki megnyitója és 
beszámolója után fölolvasták a „Ferenez József 
Tanítók Háza" javára gyűjtött alapítványra 
vonatkozó bizottsági jelentést. A gyűjtés örven-
detes eredménye 6337 K. így a baranyamegyei 
tanítótestület két alapítványi helyet létesíthetett. 
A f. iskolaévre az alapítványi helyekre kijelöl-
tettek: ifj. Fejes Zsigmond Il-od éves bölc'sészet-
tan-hallgató és Frank Richárd I. éves orvostan-
hallgató. Az előbbi ingyenes helyre, az utóbbi 
teljes fizetéses helyre. A jelentés alapján kimon-
datott, hogy a kijelölést mindenkor a kir. tan-
felügyelő eszközli pécsi és baranyamegyei nép-
és polg. isk. tanítók és tanítónők gyermekei 
közül. Az Eötvös-alap ügyének fölkarolásáról 
lelkes beszédet tartott Bódizs Béla vaiszlói 
közs. tanító, mely élénk viszhangra talált a 
tagok közt s a következő határozati javaslat 
fogadtatott el: A Bar.-m. ált. Tanítótestület 
azon óhajának ad kifejezést, hogy minden tagja 
lépjen be az Eötvös-alap rendes tagjai közé, 
tetszés szerint az 50 koronás részesjegynek 10 
koronás évi díj lefizetésével, illetőleg a 3 koronás 
évi díj mellett, miért is az aláírási gyűjtőivek 
e czélból kitétetnek, illetőleg köröztetnek. A 
Tanítótestület saját kebelében megalakítja a 
helyi gyűjtő-bizottságot.Kimondja, hogy minden 
tőle telhető tisztes módot fölhasznál a Tanítók 
Háza jövedelmének gyarapítására. A Taní'ók 
Háza iparczikkei és egyéb kiadványai terjesz-
tésével, alkalomszerű gyűjtési módozatok ú. m. 
mulatságok, műkedvelői előadásokkal mozdítja 
elő a tanítók e szent és nemes ügyét. A 
Tanítótestület saját pénztára terhére egy részes-
jegyet vált, hogy az Eötvös-alap kebelében 
létesült árvaalaphoz megszerezze a jogot egy 
baranyamegyei tanító árvája részére. Hasonló 
mozgalom megindítására és keresztülvitelére 
fölhivatnak a társ tanító-egyesületek is. A 
gyűlés kiemelkedő pontját képezte az elnök 
ama indítványa, hogy Lakits Vendel fővárosi 
ig.-tanító és Ujváry Béla kir. tanácsos, a 
Néptanítók Lapja szerkesztője, a tanítóság ezen 
két nagynevű bajnoka, kik maradandó és 
hálára kötelező érdemeket szereztek, tiszteletbéli 
tagsággal tüntettessenek ki. A közgyűlés ritkán 
tapasztalható lelkes elragadtatással tette magáévá 
elnöknek az érdemek szerint megokolt indít-
ványát, melylyel egyúttal a magyar tanügy e 
két kiváló s hervadhatatlan érdemeket szerzett 
apostolának hálás elismerés szavaztatott buzgó 
működésükért. — Ezután öt pereznyi szünet 
után Futima Sarolta pécsi közs. polg. isk. 
tanítónő magvas és gyakorlati tapasztalatok 
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földerítésével kapcsolatos előadást tartott a 
földrajz (állításáról a nép- és polg. iskolában. 
A közgyűlés az előadás keretében kifejtett 
módozatokat teljesen elfogadta és annak helyes-
ségét kimondotta. Schviidt Boldizsár pécsbánya-
telepi ig.-tanító, az országos hírnévnek örvendő 
pedagógus, lelkes, érvekben gazdag és a tanítói 
tekintélyt féltékenyen őrző és megóvni minden-
kor kész tüzes beszéddel tárgyalta és méltatta 
az áll. el. népiskolai gondnokságok új szabály-
zatát, mint napirenden levő kérdést. Ennek 
hatása alatt a tanítótestület hozzájárult követ-
kező hat. javaslatához. 1. A baranyamegyei ált. 
tanítótestület örömmel és hálás elismeréssel 
fogadja az állami elemi népiskolákra kiadott 
ú j utasítást azon meggyőződésben, hogy ennek 
életbeléptetese és szigorú, következetes végre-
hajtása nagyban fokozza a ianítókban az ügy-
szeretetet, a buzgóságot és hazafias, erkölcs-
vallásos munkásságot — és elhárítván mindazon 
akadályokat, melyek az iskola szellemi vezeté-
sében a haladásnak kerékkötői voltak, előmozdítja 
a népnevelés fölvirágoztatását és ez/el a haza 
boldogságát. 2. Kérjük a vallás- és közoktatási 
minister úr ő nagyméltóságát, hasson oda, h< gy 
ezen Utasítás szellemében tett észrevételeink-
nek figyelembevételével a községi iskolán ékek 
számára kiadott utasítás is mielőbb átdolgoz-
tassék és kiadassék, hogy esek is azon jogokvak 
részesei legyenek, melyeknek az állami tanítók, 
mert kötelességeik azonosak. 3. Kéljük meg a 
nagyméltóságú vallás- és közokt. minister urat, 
hogy hívja föl az egyes felekezetek iskolai 
főhatóságait is az iskolai szellemi élet vezetésé-
nek az Utasításban lefektetett alapelveknek meg-
felelő rendelkezések tételére. Ezzel a gyűlés 
véget ért. (B. Gy.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Dr. Ében (Zsámbokról) 

tisztelettel jelenti, hogy a kik számgépe 
mellett (az aszódi javító - intézet tévedése 
folytán) Vezérkönyvet nem talaltak. azt egy-
szerű fölszólamlásra azonnal megkaphatjuk.— 
A. Filiniou. Ha nem volt kikötve, hogy i.ko'ai 
évre számítva adták önnek kezéhez a tiszto-
gatási átalányt, akkor, julius 1-től kezdve, midőn 
nyugdíjba lépett, fizette vissza a f. évi átalány-
összeg felerészét. — W. 1. J t i s -Mdniér . A 
korpotlékért 'egczélszerűbb az esedékesség előtt 
2 hónappal folyamodni. A kérvényhe/. csato-
landó mellékletek föl vannak sorolva a „Tanítók 
Tanácsadója" cz. útmutató könyv 147. lapján. — 
Cs. 0 . Nagy-Halász. Ön nem „követelheti," 
hogy gazdasági ismétlő-iskolát állítsanak f i. 
Ez az ügy a kir. tanfelügyelő hatáskörébe 
tartozik. — „Peregrinus." Államosítás alkal-

mával, ha nincs alapos kifogás ellene, az állam 
rendesen átveszi a tanítót, még pedig addig 
élvezett fizetésével s ha kántor volt, a kán-
torság gyakorlatától sem tiltja el. Hogy a 
hitközség mit fog tenni, azt természetesen mi 
nem tudhatjuk. — K. J . Hosztót. A gyümöl-
csészeti orsz. biztos: Molnár István királyi 
tanácsos, V. ker., Nádor-utcza, földmívelési 
ministerium. — Y. D. F . Kérdéseire a nép-
iskolai törvény határozott és világos feleletet 
ad. A gyermek életének betöltött 6.-ik évétől 
a 12.-ik év betöltéséig köteles iskolába járni. 
Ha a tanév folyama alatt tölti be 12.-ik évét, 
az osztályt, melybe jár, köteles bevégezni. — 
V. M. Iglincz. 1. 6.' Még nem tudjuk. Olvassa 
el a költségvetésről közölt czikkeinket. 2. Az 
állami iskolához kinevezett tanító költözködési 
átalányt nem kap. 3. A kérvényre 1 K, a 
mellékletekre (ha még nincs rajtuk) 30—30 f. 
bélyeg kell. 4. A beiratási díjat a tanító nem 
fordíthatja „a maga czéljaira" (!) 5. Az állami 
tanítók nem részesülnek sem „failletményben", 
sem „szolgatartási díjban." — S. M. Községi 
tanítóuö. Már több ízben megüzentük, hogy 
az egyetemre rendes hallgatónak csak közép-
iskolai érettségi vizsgálat alapján lehet beirat-
kozni. Okleveles tanítónő tehát nem lehet 
rendes hallgató. — A. J . Füzes. A fuvart 
jogosan kérheti, ha nem is nagy a távolság. 
A tandíjon fölül a 4°/o szedése nem jogosult s 
a gondnok úr helyesen teszi, ha hallani sem 
akar róla. — ac. Az ön vegyesosztályá-
nak leánj növendékei nem tanulhatnak kézi-
munkát abban az időben (a kézimunka tanító-
nővel), a mikor a fiútanulókkal közös óráik 
vannak; csak a torna-órák alatt. 

K t L Ó M É L E H . 
— Wlassics minis ter a taní tók nyugdíj-

ügyéről az országgyűlés képviselőházának f. 
hó 7.-i ülésén fontos és minden tekintetben 
megnyugtató nyilatkozatokat tett. Kérvények 
kapcsában került s>óba a tanítók nyugdíjügye, 
illetőleg a nyugdíjtörvény revíziója, A minister 
azzal kezd:e, hogy ő „igen természetesnek 
találja, hogy a Ház minden oldala meleg érdek-
lődéssel, sőt odaadással csüng a magyar taní-
tóság során", de — tette hozzá — ő ebben 
„senki által sem engedi magát megelőztetni". 
Majd így folytatta: „Nincsen egyáltalában olyan 
része ezen igen sokoldalú tárczának, melyre 
annyi gondot fordítottam volna, mint éppen 
a népnevelés ügyére (Igaz! Ügy van ! jobbfelól.) 
és abba az ízléstelenségbe nem akarok esni, 
hogy fölsoroljam mindazt, a mit, a mennyire 
módomban állt, a tanítók fizetése dolgában is 
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tettem. Azt is vagyok bátor hangsúlyozni és a 
Ház előtt kifejezni, hogy éppen az ő érdekük-
ben követtem el mindent és e tekintetben a 
t. pénzügyminister urnák teljes szeretetével és 
helyeslésével is találkoztam, hogy t. i. az állami 
ÜSÍ tviielölt fizetésrendezésénél az állami tanítóit 
is be fognak vonatni és e tekintetben legalább 
az állami tanítók tokkal élőnyösebb helyzetbe 
jutnak, mint a minőben ma vannak. Trubinyi 
t. képviselő úr azt mondja, hogy alacsony 
fizetésük van a felekezeti tanítóknak. Erre 
nézve csak azt vagyok bátor konstatálni, hogy 
a fizetés kiegészítéséért mindig lehet kérvényt 
beadni és ez elől, ha a törvényes föltételek 
iénforognak, a kormány egyáltalában nem zár-
kózik el, annyira, hogy éppen bízva a Háznak 
ezen ügy iránt tanúsított meleg érdeklődésé-
ben, a budgetben megszavazott összegen felül 
is, de támaszkodva a törvény szavára, messze 
tulmenőleg adatnak fizetéskiegészítések és kor-
pótlékok, úgy, hogy 7—8 ezerre megy azon 
felekezeti tanítók száma, a kik fizetéskiegészítés 
és korpótlék czímén az állam részéről fizetési 
kedvezményben részesülnék". Ezek után a minister 
azt mondotta, hogy mihelyt a 10. év zár-
számadási eredménye készen lesz, beterjeszti a 
nyugdíjtörvény revíziójáról a javaslatot, a mikor 
majd a képviselőház érdemileg foglalkozhatik 
ez ügygyei. Addig is ígéri, „hogy a tanítóság 
iránt érzett meleg szeretettél, minden méltányos 
kívánságot teljesíteni iparkoiUk". Ezt a kijelentést 
a Ház minden oldaláról helyeselték. Ahhoz, hogy 
minden tanítónak egyenlő nyugdíja legyen, a 
minister nem járul hozzá, „mert minden nyug-
díjnak mindig a fizetési összeg után kell 
számíttatnia." Arra a kérésre, hogy a mint 
a k intorjavadalom a tanítói fizetésnek állam-
segélylyel való kiegészítésénél beszámíttatik, 
épp úgy számíttassák be a kántorjavadalom 
a nyugdíjazásnál, a minister így nyilatkozott: 
„Erre nézve iparkodni fogok arra, hogy az 
1893 : XXVI. törvényczikk rendelkezései a 
nyugdíjtörvény rendelkezésével lehetőleg ki-
egyenhttessenek a készülő törvényjavaslatban, 
mert az félig-meddig készen van, csak a 
mérlegrész hagyatott ki, ezt csak a 10-ik zár-
számadási év eredménye után tudom meg-
állapítani." Majd így folytatta és fejezte be 
a minister nagyhatású beszédét: „Ebben a 
kérvényben az is van, hogy a földjövedelemnek 
megállapítására ne a kataszteri jövedelem 
szolgáljon alapul, hanem a tényleges jöve-
delem. Ezt annyiban méltányosnak tartom, 
hogy a kataszteri jövedelem magában véve 
tényleg nem alkalmas a tanítói földjövedelem 
meghatározására (Igaz! Ugy van!) és az új 
törvény javadatban ez iránt is méltányosan 
akarok gondoskodni. (Helyeslés.) Ebben a kér-

vényben az is van, hogy a kántortanítók 
javadalmazásához tartozó földek mind főtanítói 
jelleggel ruháztassanak fel és a nyugdíjba 
beszámíthatók legyenek. Ez a kérelem nem 
tartozik a nyugdíjtörvény keretébe, de minden-
esetre a kántortanító előnyére leend az, hogyha 
az új nyugdíjtörvény amaz intézkedése, hogy 
a földek hovátartozandóságának megítélésére 
első sorban a telekkönyvi bejegyzés lesz irány-
adó, méltányos elbánásban részesül. Tetszett 
látni, hogy minden kérelemre nyilatkoztam, 
mely a kérvényben foglaltatik. Az ötödik pont 
alatti kérelem az, hogy a tanítók szolgálati 
ideje 35 évre redukállassék. Én a lehető leg-
érettebb megfontolás alá veszem ezt a kérdést, 
már eddig is sokat foglalkoztam e kérdéssel 
s én azt a határozott nézetemet fejeztem ki 
bizalmas megbeszéléseinken, hogy, ha a nyug-
díjalapot úgy tudom konstruálni, hogy elég 
fedezettel birjon, — és erre természetesen 
törekszem — akkor a szolgálati éveknek leszál-
lítását a magam részéről is méltányosnak tartom. 
(Altalános tetszés ) Azt hiszem, t. képviselő-
ház, ezúttal tovább már nem mehetek, midőn 
e tárgyban nyilatkozom. (Helyeslés és tetszés.) 
Azért kérem a t. képviselőházat, hogy ezt a 
kérvényt csak egyszerűen méltóztassék nekem 
kiadni. (Helyeslés.) Mert hiszen a tanítók 
kérvényét pártolni a kultuszminis térnél, azt 
hiszem, felesleges, (Elénk helyeslés.), mert 
nálamnál senkisem viseli jobban a szivén a 
tanítók helyzetének és a tanítók társadalmi 
állásának érdékeit. (Általános élénk tetszés és 
helyeslés.)" 

— Áthelyezés és kirendelés. A vallás- és 
közoktatásügyi minister dr. Pintér Gábor kir. 
tanfelügyelőt Szebenvármegyéből Brassóvár-
megyébe helyezte á t ; a szebenvármegyei tan-
kerület önálló vezetésére pedig dr. Vértessy 
Gyula, székesfővárosi kir. segédtanfelügyelőt 
rendelte ki. Dr. Pintér Brassóban is előbbi 
állásához hasonló fontos pozicziót fog betöl-
teni, hogy mindenek megelégedésére, arra 
nézve biztosíték az ő eddigi működése. Dr. 
Vértesy Gyula nemcsak szép képzettségű, 
finom és megnyerő modorú ember, hanem 
a magyar irodalomnak is országos nevű 
munkása. Az erdélyrészi kitűnő tanfelügyelői 
kar az ő személyében határozottan nyer s mi 
hiszszük, hogy dr. Vértesy Gyula kitűnően meg 
fog felelni annak a nagy fontosságú állásnak, 
a melybe ÜVaííics minister bizalmából jutott. 

— Röck Szilárd nagy alapítványa a 
budapesti elemi isk. tanítók jutalmazására jövő 
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évben már életbe lép. A közokt. minister az 
alapító oklevelet helybenhagyta s a székes-
fővárosi tanács 1902-ik évtől fogva kiosztja a 
kamatokat. Ez idő szerint mintegy 14—16.000 
koronát lehet jutalmazásra fordítani. Lapunk 
még e jelen év folyamában önálló czikkben 
fogja ismertetni e maga nemében páratlan nagy 
alapítványt, melynek alaptőkéje jelenleg 60 drb. 
400 K. névértékű értékpapír és 42.601 K. 
46 fillér készpénz Budapest székesfőváros 
kezelése alatt van. 

— A virág és a gyermek. Mauthner Ödön, 
az ismert magkereskedő, hogy a virágokat a 
gyermekekkel megkedveltesse, e hét folyamán 
valamennyi budapesti iskolába, a tanulók szám-
arányának megfelelő utalványt küldött, melyeket 
a tanítók szétosztottak ama tanulóik közt, a 
kik növényeket óhajtottak kapni továbbnevelésre 
és további gondozásra. Ez utalványok alapján 
a gyermekek cserép-növényeket kaptak egészen 
ingyen. Mauthner minden évben kis kiállítást 
fog rendezni a gyermekek gon lozta növények 
bemutatására, az egyiket tavaszszal, a másikat 
őszszel. Azok a gyermekek, a kiknek növényei 
tanújelét mutatják a figyelmes gondozásnak, 
arany-, ezüst- és bronz-érmeket s elismerő 
okleveleket kapnak. 

— Méhek a Tanítók Házáért . V. Papp 
László közs. tanító (Mohi-P.-Szakáld, Borsod-
megye), mint nekünk írja, sokat gondolkodott 
azon, hogy mi módon használhatna ő is a 
Tanítók Házának? „Deszkát, fürészt és gyalut 
vásároltam — írja — és a hosszú téli estéken 
gyalultam, fürészeltem és addig dolgoztam, a 
míg a deszkából egy kis házat tudtam össze-
rakni. A házat, a melyre ezt írtam: „Tanítók 
Háza javára," egy szép májusi napon bené-
pesítettem s a ház lakói kora reggeltől késő 
estig szorgalmasan dolgoztak és fáradoztak, 
hogy gazdájuknak (a Tanítók Házának) a ház-
bért pontosan kikeressék. Ki is keresték, mert 
már ma nagy örömemre kezemhez vettem a 
házbért: 10 koronát; hogy ezt tulajdonosának 
(a Tanítók Házának) elküldjem. Csekély ugyan 
a házbér, de az ügyes és szorgalmas kis lakók, 
ha a jó Isten megtartja őket jövőre is, azaz 
minden évben pontosan meg fogják fizetni 
házbérüket a Tanítók Házának. E lakók: szor-
galmas kis méhek és a házuk: egy méhkaptár, 
a mit a „Tanítók Háza" javára szántam. 
Szivem megtelt örömmel, midőn láttam, hogy 
megtaláltam a módját, hogy valamely csekély 
összeggel járulhassak ezen szent oltárhoz. 
Ajánlom minden kartársamnak ezt az eljárást, 
mely nem jár nagy fáradsággal s még rá-
adásul a legnemesebb szórakozást nyújtja. Csak 
egy kis akarat kell hozzá s ha már egyszer 
hozzáfogott, félbe nem fogja hagyni, mert a 

szorgalmas méhecske megkedvelteti magát 
munkája által. Szép haszonnal jár; csak 10 
koronát számítsunk évi hasznot egy-egy csa-
ládra, így egy tanító, a ki 100 családot kezel, 
1000 korona mellékjövedelemre tehet s?ert 
minden évben." 

— Rövid hirek. A „Gazdasági Lapokra 
mely most lép 54. évfolyamába, mint velünk 
a szerkesztőség közli, lelkészek és tanítók 
féláron, tehát egy évre 8 koronával fizethet-
nek elő. Mutatványszámot kivánatra készsé-
gesen küld a „Gazdasági Lapok" kiadóhiva-
tala : Budapest, IV., Muzeum-körút 7. sz. — 
A Zágoni Mikes Kelemen-emlék bizottsága föl-
hívással fordul a tanuló ifjúsághoz, hogy 
rendezzen a tél folyamán bármily egyszerű 
estély eket Mikes Kelemen szobra javára. A 
Mikes-emlékbizottság elnöke Bodor János, 
Zágonban. — A Tanítók Háza javára Mérán, 
a gyalu-nádasmenti kör 1901. év november 
16.-án tartott közgyűlése alkalmával táncz-
mulatságot rendezett a gondnokság. E táncz-
mulatság tiszta jövedelme 5 korona volt. Fölül-
fizettek : dr. Kürti/ Dezső 20 K., Tósa László 
10 K., Toczaúer Ödön 6 K., dr. Pertián Viktor 
6 K., Dregán László 2 K., Zivnyi Antal 2 K., 
Móritz Lajos 3 K., Both Antalné 1 K., Nyárádi 
Lajos 1 K., Straub Domokos 1 K., Weres 
Kálmán 1 K. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Mihályi Margit, Szolyva 1 K.; V. Papp 
László, Mohi P.-Szakáld 10 K.; Lengyel Béla 
1 K. — 2. Eötvös-alapra: Szalay József, Szt.-
András (évi tags. díj 1901 re és kötelezte 
magát, míg él, a 3 K.-t évenkint megfizetni) 
3 K.; Beney Antal 10 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII ker., Wesselényi-
utcza 52. sz.). 

— Halálozás. Papp János volt alsó-szopori 
gör. kath. tanító 63-éves korában, 40 évi szol-
gálat után meghalt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját!" 

Tarta lom : Vándor-könyvtárak. György Aladár. — 
A népkönyvtárak és a tanítók. Vörösváry Béla. —• 
Az elemi népiskolai „Értesítő-könyvecske." x. — 
A fizetési előlegekről. Szt. — Kongassuk a vész-
harangot! Lincl Gyula. — A tanítói fizetések 
leszállítása. Bodrogi Ignácz. — Foglalkozzunk a 
néppel! Jökövi Emil. — Szünóra : Az első egzámen. 
(Vers.) Eötvös K. Lajos. — „Vészharang" zúgása. 
Oszoly Jolán. — Irodalom. — Hivatalos vész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók Tanácsadója. — Külön-
félék. 

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

Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A királykai községi elemi iskolai tanítói állásra 

a Néptanítók Lapjának 45. számában hirdetett 
pályázat deczember 26-iki határnappal újra kitüzetik. 

(2197—III—3) 
A hegyköznj laki evang. reform, egyház állam-

segélylyel fölállított 2. iskola tanítóságára pályázatot 
hirdet. Javadalom: (800) nyolczszáz korona, tisztes-
séges lakás kerttel. Kötelessége: a két alsó vegyes 
osztály, esetleg az I—VI. osztályú leánynövendékek 
tanítása az egyházkerületi tanterv szerint. Pályáz-
hatnak evang. reform, vallású, oklevéllel bíró férfi-
vagy nőtanítók. Az okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek 1901 deczember 24-ig az evang. reform, lelkészi 
hivatalhoz Hegyköz-Újlakra utópósta Nagyvárad 
küldendők. Az állomás 1902 január elsejére elfogla-
landó. (2223—II-2) 

Az ottovai (u. p. Vulka-Pordány, Sopronmegye) 
róm. kath. horvát-német-magyar tannyelvű osztály-
tanítói állás megüresedvén, erre deczember 12-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona a 
község pénztárából havi részletekben pontosan folyó-
sítva, szép bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége : 
egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlőket föl-
váltva oktatni és a kántoriakban segédkezni. Horvátul 
tudó tanítók előnyben részesülnek. Pályázhatnak 
tanítónők is. A folyamodványok az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(2213-11—2) 
A baradnai ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-

tanítói állomására újra pályázatot hirdet. Fizetés: 
800 korona, 472 korona államsegélyt is beleértve. 
Kzenkívül 80 korona egyházi jegyzőségért, lakás és 
melléképületek használata. —Ugyanazon anyaegyház-
hoz tartozó ratkó-zdlchava-i egyházközség tanítói 
állomására kántortanítót keres. Javadalma: a régi 
liiványban jegyzett, hatóságilag 212 koronára becsült 
jövedelmen kívül eddig 388 korona államsegély, 
melynek 200 koronávali emelése biztosra vehető. 
Baradnára orgonálásbani jártasság, mindakét állo-
másnál tanítói oklevélen kívül a tót nyelv bírása 
szükséges. Pályázni szándékozók jelentkezhetnek 
alulírottnál. Baradna, u. p. Nyústya, 1901 nov. 
29-én. LanghofFer Károly, ev. lelkész. 

(2224-11—2) 
Vörösvágás i (Vasmegye) ág. hitv. evang. leány-

egyházközség néptanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés: szabad lakás, házikerttel, 600 korona kész-
pénzben, 326 korona terményekben; temetkezési 
stóla esetenként 62 fillér. Korpótlék állami segély-
ből. Tannyelv : német. Okmányokkal kérvény alul-
irotthoz deczember 22-ig. Manninger György evang. 
lelkész, Borostyánkőn (Vasmegye). (2219 — 11- 2) 

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-tár-
saság kegyurasága alá tartozó kalinai (Krassó-
Szörénymegye) magyar-román elemi népiskolájánál 
elhalálozás folytán a tanítói állomás megüresedvén, 
ez azonnal betöltendő. Ezen tanítói állás rendszere-
sített javadalmazása 600 korona évi fizetés, szabad 
lakás és 20 ürméter tűzifa. Az alkalmazás egyelőre 
egy próbaévre történik és csakis ennek sikeres le-
folyta után következik a végleges kinevezés. Az ezen 
állásra pályázók sajátkezüleg írt bélyegtelen kérvé-
nyeiket, a tanítói oklevél, esetleg működési bizo-
nyítvány, valamint erkölcsi és egészségi bizonyítvány 
kapcsán alulírott igazgatósághoz (VI., Teréz-körút 
24/a) f. évi deczember hó 15-ig küldjék be. A magyar 
és román nyelv megkivántatik. A társaság föntartja 
magának azt a jogot, hogy az illető tanítót szükség 
esetén, a kegyurasága alá tartozó bármelyik más 
iskolájához áthelyezhesse. Szabadalmazott osztrák-
magyar államvasut-társaság magyar bányái, hutái és 
uradalmainak igazgatósága. (22°8—II—2) 

Ó-Pécska (Aradm.) községben rendszeresített 
óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik s az arra 
pályázni óhajtók felszólíttatnak, hogy képességükét 
igazoló és egyéb okmányaikat folyó évi deczember 
hó 20-ig az óvodabi/.ottsághoz küldjék be. Az állás 
1902. év január hó 15-ig foglalandó el. Javadal-
mazás : szabad lakás, 720 kor. fizetés, — dajka-
tartásért évi 160 kor. és 10 köbméter tűzifa. A 
román nyelvben járatosak előnyben részesülnek. 
Ó-Pécskán, 1901. év november 14-én. Nóvák István, 
elnök. Momák Floris, b. jegyző. (2165—111—3) 

Karmácson (Keszthely mellett) a községi iskolá-
nál megüresedett másodtanítói állásra folyó évi 
deczember hó 2l-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
polgári évre 800 korona, egy bútorozott szoba tiszto-
gatással. Kötelessége : az I—II. osztályt és az ismét-
lősöket tanítani, kántorságban segédkezni, az összes 
tanköteleseket templomba kisérni és azokra fel-
ügyelni. Áll ását tanév közben hasonló állásért el 
nem hagyhatja. Az állás azonnal elfoglalandó. Ok-
levéllel fölszerelt kérvények Páller János iskolaszéki 
jegyzőhöz küldendők. (2245—1—1) 

Gáboltó (Sárosvárm.) róm. kath. mezővárosában 
kántortanítóságra deczember végéig pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: 266 korona államsegélylyel 800 ko-
ronára kiegészíttetett. Nem gazdálkodás esetében 
400—600 koronáig földbérlet biztosíttatik. Kiutalt 
k^rpótlék. Stóla és egyéb 100 korona. Rieger-féle 
új orgonán istenitisztelet tót-magyar, a tanítás is 
ugyanaz. Kérvények ft. Zapotoezky Mihály iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. (2246—1—1) 

Sárdon (Somogymegye) egyik osztálytanító kántor-
tanítóvá választatván, helyére pályázatot hirdetünk. 
Fizetése: 800 korona, bútorozott szoba, fűtés és tisz-
togatás. Tanítja egy tanterem növendékeit, ismétlők 
egyik csoportját. Tanulókkal templomba megy. 
Kántorságban segédkezik. Okleveles r. kath. pályázók 
pályázatai hirdetés megjelenésétől 8 napon belül 
iskolaszékhez küldendők. Egri, főtanító. 

(2247—1-1) 
A kopcsányi ág. hitv. evang. leánygyülekezet 

tót tannyelvű rendes tanítói (tanítónői) állomására 
pályázatot hirdet. Jövedelem: lakáson kívül 800 K 
(állami segélylyel), két öl fa, kis há/.ikert. Pályázatok 
az evang. lelkészi hivatalhoz Holicson (Nyitramegye) 
küldendők. (2248—1—1) 

A Néptanítók Lapja 47. számában közölt pe lsőczi 
pályázati hirdetés határideje deczember 19-ig meg-
hosszabbíttatik. Iskolaszék. (2241-—1—1) 

Erdőtelekhez (Hevesmegye) tartozó Hányi pusztán 
levő községi tanyai iskolához okleveles róm. kath. 
tanító kerestetik. Javadalmazása: 800 korona, 758 
Q ö l kert, az iskola-épületben két szoba, konyha, 
kamra. Tartozik a mindennapi és ismétlők tanításán 
kívül a vallás-oktatást is végezni. Pályázni óhajtók 
kérvényeiket deczember 30-ig Erdőtelekre, a községi 
iskolaszék elnökéhez küldjék be. (2249—II—1) 

A csolnokl (Esztergommegye) r. kath. iskolánál 
a 4. tanítói állásra deczember 23-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése; 800 korona az államsegélylyel 
és lakás némi bútorzattal. Miután az előd 30 mm. 
gratis szenet élvezett, azért valószínűleg az űj is 
meg fogja kapni Az állást január l-ig okvetlen el 
kell foglalni Oly okleveles pályázók, kik a német 
nyelvet némileg bírják és a kántoriakban tudnak 
segédkezni, előnyben vészesülnek. Az iskolaszék meg-
bízásából : Vogl Károly, iskolaszéki jegyző. 

(2251—I— I) 
Egy okleveles segédtanítót keresek. Fizetése : havi 

40 korona és teljes ellátás, ágynemű, mosás és vilá-
gítás nem adatik. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Megkeresések Visnyovazky Ödön tanító úrhoz, Felsö-
Telekesre (Borsodmegye, u. p. Rudóbánya) kül-
dendők. (2252— II— 1) 
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Bokodon (Komáromm.) az ág. ev. gyülekezetben, 
a másodtanítói állásra pályázat nyittatik. Kötelessége : 
az alsó három osztály vezetése és a kántori teen-
dőkbeni segédkezés. Fizetése: a gyülekezet pénz-
tárából 600 korona, államsegély évi 170 korona, 
4 mt. cser-tuskófa és egy szobából álló lakás. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Ev. iskolaszék. 

( 2 2 5 3 - 1 - 1 ) 
A lemondás folytán üresedésbe jött k l s - toráki 

(u. p. Nagy-Torák) községi óvónői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek s fölhívom mindazokat, a kik 
ezen 600 korona (hatszáz korona) fizetéssel javadal-
mazott állásra pályázni óhajtanak, hogy pályázati 
kérvényüket folyó évi deczember hó 15-éig annál is 
inkább alulírotthoz nyújtsák be, mert a később ér-
kező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. A 
választás később fog megtartatni. Kis-Torákon, 1901. 
évi november hó 24-én. Kontor Béla, óvoda-bizottsági 
elnök. (2214—II-»1) 

Tanítónői állást óhajt elnyerni két intelligens család-
ból származó fiatal tanítónő, tökéletes magyar, 
német ét zeneismeretekkel, kik Budapesten, az angol 
kisasszonyok királyi tanintézetében általános „jeles" 
eredménynyel képesíttettek. Szives megkeresések 
ajánlva a következő ezímre kéretnek: Tanárnő. 
Budapes t , VI. kerület, Lövölde-tér 3., földszint 3. 

(2233—1—1) 
A n a g y b á n y a i reformált egyház, a tiszántúli 

ref. egyházkerület 301/1901. sz. végzése alapján 
szervezett vallástanító-kántor-ogonista állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: a községi, nemsokára állami 
elemi iskola ref. vallású fiu- és leánynövendékeinek 
vallásos oktatásáért és énektanításáért 1000 (egyezer) 
korona, mely összeg a tanítói nyugdíjintézetbe 
belépésre alapul szolgál; kántor-orgonista teendők 
végzéséért 440 (négyszáznegyven) korona, összesen 
1440 korona, havi előleges részletekben, az egyház 
pénztárából. A várostól 20 (húsz) köbméter fa, értéke 
72 korona ; ennek befuvarozására és fölvágatására 
az egyház pénztárából 28 korona. Lakás természet-
ben, 2 szoba, konyha, stb. Temetési stóla törvény 
szerint. Pályázók kellően fölszerelt kérvényüket 
1901 deczember 20-ig, a nagybányai ref. egyház-
tanácshoz czímezve, alulírotthoz küldjék. Az egyház-
tanács deczember 29-én tartandó próbára a pályázók 
közül bárkit meghívhat, az útiköltséget fedezvén. A 
megválasztott, állomását legkésőbb 1902 január 15-én 
elfoglalni köteles. Nagybányán, 1901 deczember 1. 
Soltész Elemér, ref. lelkész. (2234—II—1) 

V e r s e o z thjf . város újonan fölállított magyar 
tannyelvű óvodájánál az óvónői állás betöltése végett 
ezennel pályázat hirdettetik. Az ezen állással egybe-
kötött javadalmazás: 950 korona készpénzfizetés és 
szabad lakás. — Minthogy az állani nyelvén kívül a 
német nyelvben való jártasság is követeltetik, föl-
hivatnak az ezen állásra pályázó okleveles óvónők, 
hogy képesítő-bizonyítványukkal, valamint a német 
nyelv ismeretét igazoló iratokkal fölszerelt és kellően 
bélyegeit kérvényeiket legkésőbb f. évi decz. 20-áig 
a verseczi közs. iskolaszék elnökségéhez nyújtsák be. 

( 2236-11 -1 ) 
IV. éves tanítónőjelölt tanítónői állást keres. 

T e m e s v á r , Ormos-utcza 14. I. 10. ajtó. 
(2264—1—1) 

A s zan i sz ló i ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Jövedelem: 10 köblös fekete-
föld, ennek munkaváltságára 36 korona; 12 köböl 
homokföld; 6 hektoliter buza, 17 hektoliter rozs; 
fapénz 28 korona; állami kiegészítés 398 korona. 
A földek adóját egyház fizeti. Jó lakás, nagy házi-
kert. Korpótlékot állam fizet. Pályázati határidő 
decz. 20. Az állomás azonnal elfoglalható. Okmá-
nyolt kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(2240-1—1) 

E t t e s e n újonan szervezett II. tanítói állomásra 
deczember 19-ére pályázatot hirdetek. Javadalma: 
800 kor. Lakása: két szoba, konyha és kamra. 
Csak oklevelesek — férfiak vagy nők pályázhatnak. 
Plébániai hivatal, Karancsságon, Nógrádmegyében. 

(2244—1—1) 
Szepesmegye újlublóiróm. kath., tót-magyar tan-

nyelvű népiskolához kántortanító kerestetik. Összes 
jövedelme: 900 korona, új lakás, fűtés és mellék-
jövedelem. Kérvények deczember 20-áig küldendők 
Csumitta János tanfelügyelőhöz Új-Lublóra, posta 
Ó-Lubló. (2243 -I—1) 

Gyepükaján l (Zalam.) róm. kath. kántortanítói 
állásra decz. 17-re pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
készpénz 398 korona, egyebekből 342 korona 10 
fillér. Államsegélyért a kérvény beküldetett. Áts 
Sándor, pleb., isk.-széki elnök Káptalanfán. 

(2239—1 - 1) 
A s z e g e d i községi iskolaszék pályázatot hirdet 

egy külterületi tanyai rendes tanítói állásra. Ezen 
tanítói állás javadalmazása áll az első 3 évben 
800 K, a 4., 5., 6. évben 900 K s a 7. évtől kezdve 
1000 K előleges havi részletekben esedékes évi fize-
tésből, természetbeni lakásból, 80 K szolgatartási, 
20 K irószerátalányból és az államtól jut tatott tör-
vényes ötödéves korpótlékból. A szabályszerűen 
fölszerelt kérvények a szegedi községi iskolaszék 
irattárába (Közművelődés Palota) 1901. évi decz. 
hő 20. adandó be. A később érkező vagy hiányosan 
fölszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. A 
megválasztott állását 1902. évi január hó 2-án lesz 
köteles elfoglalni. Szeged, 1901 deczember 5. 
Faragó Ödön, iskolaszéki elnök. (2259—1—1) 

O - S z ö n y ö n (Komárommegye), kántortanítóvá 
történt választás folytán az osztálytanítói állás meg-
üresedett ; az állomásra deczember 19-ig pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés államsegélylyel 820 korona 
és egy bútorozott szoba. Kötelessége az I—II. osz-
tályt önállóan vezetni, az ismétlő-iskolát fölváltva 
tanítani és a kántorságban segédkezni. Tannyelv: 
magyar. Az állomás azonnal elfoglalandó. Pályázhat 
okleveles, katholikus. nőtlen tanító. A fölszerelt kér-
vények ft. Veninger Ernő esperes-plebános úrhoz 
Ó-Szőnybe küldendők. (2271—1—1) 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerületben a görgényi 
egyházmegyében fekvő ho l tmaros i kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik a következő javadalmazás 
mellett: l". készpénz 783 K. 9 hold föld értéke 
100 K értékben. Összesen 883 K. E/.enkívül temetési 
stóla 40 fillér. Idegen tanulóért 2 kor. Újonan épült 
díszes lakás és kert. Kellően fölszerelt folyamod-
ványok deczember 20-ig nt. Csenne Ferencz esperes-
hez küldendők Gernyeszegre, u. p. Sáromberke. 

(2265-1—1) 
A l ovr in i községi népiskola II. oszt. tanítói állás 

megüresülvén, erre ezennel pályázat hirdettetik. A. 
tanító fizetése: 420 K készpénzben, 40 p. m. buza, 
10 K irodaátalány, 7 öl kemény tűzifa, mely fuva-
roztatik, szalma szükséglet szerint, szabad lakás, 
mely ál l : két szoba, konyha, éléskamra, pincze és 
padlásból. A megválasztott köteles a kántort, annak 
akadályoztatása esetén, a templomi és temetkezési 
functióknál helyettesíteni. Ha azonban előléptetés 
esetén az I. oszt. tanítói állás üresülne meg, úgy 
arra ezennel egyúttal a köv. pályázat hirdettetik. A 
tanító fizetése: 420 K készpénzben, 40 p. m. buza., 
10 K irodaátalány, 3 öl kemény tűzifa, mely fuva-
roztatik, szalma szükséglet szerint; szabad lakás, 
mely ál l : két szoba, konyha, éléskamra, fél padlás 
és fél pinczéből. A megválasztott köteles a kántort, 
annak akályoztatása esetén, a temlomi és temetkezési 
functióknál helyettesíteni. Pályázati határidő mindkét 
állásra f. évi deczember hó 22. Az elnökség. 

(2254—II—1) 
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Zaia-szent-lászlói osztálytanítói állomásra decz. 
22. határnappal pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 
760 kor. és két öl tűzifa, bútorozott szoba. Csak 
oklevéllel férfiak és nők pályázhatnak. Kérvények 
Kintli György plébános, iskolaszéki elnökhez Zala-
Szent-Lászlóra küldendők. (2260—1—I) 

Betöltendő a heves i külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskolánál újonan szervezett egy évi 800 ko-
rona fizetésből és 200 korona lakbérből álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó oly okleveles 
tanítónők, a kik a konyhakertészetben, háztartásban 
női kézimunkában és házi iparban jártassággal 
bírnak, ezt megfelelő oklevéllel vagy hiteles okirattal 
igazolni tudják képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszereltkérvvnyeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi deczember hó 25-ig 
Hevesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Az ezen állásra kinevezendő tanítónő kötelessége 
leszen a fennálló szervezetben megállapított tanterv 
és utasítások szerint a leánynövendékeket a konyha-
kertészetben, a háztartás minden ágában, esetleg a 
selyemtenyésztésben is, valamint a női kézimunkában 
a meghatározott heti óraszámban oktatni. Eger, 
1901 decz. 7-én. Scossa Dezső, Hevesvármegye kir. 
tanfelügyelője. (110/h—II—1) 

Hrboltói (Liptómegye, u. p. Rózsahegy) r. kath. 
kántortanítói állomásra 1902, évi január 8-ára pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: készpénzben 405 korona, 
földhaszonélvezet, buza, árpa, fa, legelő, ostyasütés, 
stólában 290 korona. Államsegély 112 korona. 
Iskolaszék. (2.155—I— 1) 

III. éves tanítójelölt magyar és német kántorság-
ban jártas, ajánlkozik segéd- vagy oszt.-tanítónak. 
l!óm. kath. Megkeresés: Faubl Alajos kántortanító. 
Kls-Nyárád, u. p. Babarez, (Baranyamegye). 

(2269-1 -1 ) 
A kunhegyes i r. kath. önálló tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 800 korona, a hit-
község faiskolájának haszonélvezete, megfelelő lakás. 
Kötelessége az iskolaszék által reábízandó osztályok-
ban az összes tantárgyak tanítása, a tanítványoknak 
templomba vezetése. A kántortanítót akadályoz-
tatásakor helyettesíti. Kérvények oklevéllel és bizo-
nyítványokkal fölszerelve folyó évi deczember 25-ig 
a „R. K. Iskolaszéknek Kunhegyes" küldendők Az 
állomás 1902 febr. l-ig elfoglalandó. Mellékjöve-
delemre számíthat. (2268—1—1) 

Tárkányba (Komáromm.) róm. ' kath. tanító 
kerestetik. Javadalma : külön bútorozott szoba, fűtés,-
takarítás és élelmezés, havonkint 26 korona, ha ok-
leveles akkor 40 korona készpénz. Kötelessége: egy 
osztályt vezetni. Nőtanítók is pályázhatnak. Kér-
vények az iskolaszéki elnökhöz. (2263—l - l ) 

A gyímes-fe lsölokl községi elemi iskolánál a 
Il-ik tanítói állásr i pályázat hirdettetik. Javadalom: 
800 korona — beleértve a faátalánvt is, — 3 szobás 
lakás udvarral és pinczével. A kik a róm. kath. 
egyházi szertartásban jártasok, előnyben részesülnek. 
Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Pályázat határ-
ideje deczember 26. Kérvények Benke János lelkész, 
iskolaszéki elnöknek küldendők Gyímes-felsőlokra 
(Csikmegye). (2256—II—1) 

Betöltendő Mexikó pusztán (Mosonm.) egy ura-
dalmi tanítói állomás. Ezen tanítói állomás évi 
1000 korona fizetéssel, lakással és fűtéssel van díjazva. 
Csakis róm. kath. vallású, nőtlen, okleveles tanítók 
pályázhatnak. A kinevezendő tanító köteles lesz a 
rendes tanórákon kívül a gazdaságban is segédkezni. 
A fölszerelt kérvények folyó évi deczember hó 22-ig 
Nagy Albert herczegi uradalmi tiszttartóhoz Eszter-
házára küldendők. (2258—1 -1) 

Tököl fiókegyház róm. kath. államilag segélyezett 
iskolába tanító kerestetik. Fizetése 800 korona havi 
clőrészletekben. Lakása két szoba, kamra és istálló. 
Kertje 400 Q) részben gyümölcsös. Okleveles kath. 
férfi tanítók pályázhatnak folyó hó 22-éig. Kérvények 
Alsó-Gyöiöd plébánia - hivatalra czímzendők u. p. 
Nagy-Kálna (Barsvm.). (2267-1 -1 ) 

Álsó-Domború (Zalám.) községi óvodához ok-
leveles óvónőt keresünk. A horvát nyelvet bírók 
előnyben részesülnek. Állását 1902 január 1-én lesz 
köteles elfoglalni. Javadalma: évi 600, azaz hatszáz 
korona havi előleges részletekben a községi pénztár-
ból s egy szobából álló lakás. Pályázati határidő 
decz. 22. Szlamek József, isk.-széki jegy v ő . 

(2238-1—1) 
Bogártelkén (Kolozsinegye) az ev. ref. kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
az egyházközségtől terményben és tandíjban 576 K 
70 f. — Ehhez jön még 224 korona állami fizetés-
kiegészítés. — Folyamodványok kellőleg fölszerelve, 
deczember 25-ig nt. Deési Gyula kolozs-kalotai ev. 
ref. espereshez küldendők Gyaluba. (-237 — 1—1) 

Komárvárosra (Zalamegye) a s.-tanítói állás 
betöltésére pályázat hirdettetik. Kötelessége ;iz I. és 
II. osztályt, valamint az ismétlősöket tanítani, a 
kántorságban segédkezni. Fizetése : évi 600 korona. 
Havi 20 koronáért alulirott kántortanítónál élelmezés 
és takarítás. Pályázati határidő deczember 20. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Draskovits. (2235—1—1) 

Nagyfügeden (Hevesm.) a róm. kath. tanítói f 
állás betöltendő. Fizetése: 1. A hitközségtől 70ii 
korona. 2. Tűzifára 100 korona, melyből a tanterem 
is fütendő. 3. Államsegély 60 korona. Lakás, mely 
áll: 2 szoba, konyha, kamra, fásfélszer és 250 [_:-öl 
kertből. Kötelessége: a mindennapiak I—II. vegyes 
oszfcilyát és az ismétlő-fiukat tanítani. Okleveles 
tanítók kérvényei deczember 19-ig Hulin István 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(2274—1 - 1) 
Gyöngyöstarján (Hevesmegye) községi iskola-

széke tanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
község pénztárából havi előleges részletekben 200 
korona; államsegélyből félévi előleges részletekben 
600 korona. Lakbér czímén 100 korona, kertillet-
mény czímén 10 korona 50 fillér. Kötelessége : a 
mindennapi és ismétlő-iskolások törvényszabta taní-
tása. Pályázati határidő deczember 18. Kérvények 
Dávid János iskolaszéki elnökhöz küldendők. Dávid 
János, iskolaszéki elnök. (2275—1 — 1) 

A herencsényi róm. kath. iskolánál másodtanítói 
állás szerveztetvén. Ezen állásra deczember 28-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : egy szoba ideiglenes 
lakásul, kertilletmény 300 négyszögöl, államsegély 
700 korona, a politikai községtől 100 korona. A tan-
terem fűtésére tizenkét köbméter hasábfa, 12 korona 
fölvágatásra. Vasúti állomás Nándor, innét egy óra-
járás. Pósta Nógrád-Surány. Pályázhatnak tanítók és 
tanítónők, esetleg okleveles óvónők. Kérvények Nagy 
Lajos plébános, iskolaszéki elnök úrhoz nyújtandók 
be. A személyesen megjelenőket szivesen látja 
ugyanaz. Herencsény. 1901. év deczember 7-én. 
G< rgely József, iskolaszéki jegyző. (2272—1—1) 

Bokodon (Komáromm.) a róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: kétszobá. 
lakás, mellékhelyiségek és kerten kívül 10 magyar 
hold szántóföld, fél hold rét, miket a hitközség 
munkál; 5 szarvasmarha legeltetés, 28 mérő rozs. 
4 öl kemény hasábfa beszállítva; különböző czi-
meken 256 korona. Köteles a mindennapi és ismétlő-
iskolásokat tanítani, a kántori teendőket végezni. 
Fölszerelt kérvények deczember 20-ig Veninger Ernő 
espereshez küldendők Ó - Szőnybe, (Komáromm.). 
Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. (2276—I—1) 



2 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. >0. SZÁM. 

HIRDETESEK. 

ITT JÖNNEK a téli esték, a dalárdák tan-
estéi. Időpazarlás a karvezérek-

nek kottázni vagy a tagokkal másoltatni. Vétessük 
meg i f j . F ö v e n y e s s y Ber ta lan 

D a l o s k ö n y v é t , 4* 
mely 6 hó alatt (2273—1—1) 

I I - r i ik k i a d á s t é r i 

k 
V* c s e r é l n i n t * 

Fölhivás! 
I g e n t i s z t e l t K a r t á r s a k ! 

Az 1891-ik évben hozott nyugdíjtörvény most 
kerül revizió alá. Bár az egyes egyesületek s kar-
társak egyenként és összesen mindent elkövettek, 
hogy a revizió alkalmával az új törvényben a tart-
hatatlan, a tanítók, különösen a kántortanítók jogait 
mélyen sértő egyes pontok töröltessenek s helyettük 
a jog és méltányosság követelte módozatok vétesse-
nek föl, hogy így az egész tanítóság rég óhajtott 
nyugdíjügye véglegesen rendezve legyen, mégis szük-
ségesnek véljük az igentisztelt kartárs urakat s az 
egyes egyesületek elnökeit az iránt megkeresni, hogy 
a „Párkányi esperesi kerület" tanítói által kibo-
esájtott Memorandumot elfogadni s az abban foglalt, 
esetleg külön kívánalmakat képező egyes pontokat 
ne csak a főt. és mélt. püspöki kar és az országgyűlés, 
mint testület elé terjeszteni szíveskedjenek, hanem 
kerestessenek meg az ország összes választó-kerületek 
képviselői is külön-külön, hogy a részletes tárgyalás előtt 
is már vessék latba egész tekintélyüket s befolyásukat, 
hogy a tanítók igazságos, méltányos és jogos köve-
telményei végre-valahára teljesítve legyenek! 

Igentisztelt Kartársak! I t t az idő ! ne mulaszszuk 
ezt el, mert beláthatatlan időre tehetünk kárt ma-
gunknak s övéinknek nemtörődömségünkkel, hasz-
náljunk föl minden eszközt, hogy bajaink végre 
orvoslást nyerjenek. 

Teljes tisztelettel és kartársi szeretettel a bar.-
szent-lörinczi tanítótestület tagjai. (2261 — 1—1) 

s 102, férfi karra írt, remek dalt tartalmaz. Ára 1 K. 
Portó 10 f. Kapható a pénz előleges beküldése vagy 

utánvét mellett a szerkesztőnél, Sz ikszón. 

Ki kettő vagy több tanerejű áll. iskolánál működik és 

óhajt egy fenséges vidéken levő, nagy jövedelmű 
állami iskola tanítójával, az írjon B a k a Bé la köz-
ségi tanítónak Marosvásárhe lyre , ki ez ügy le-

bonyolítására fölkéretett. (2215 — 1—1) 

járási székhelyen működő állami tanítónő, hasonló 
minőségben — bárhol. Levelek „G. A." B e l é n y e s 

(Biharmegye) post . rest . kéretnek. 
( 2 2 1 7 - 1 - 1 ) 

532 népdal 
kapható 1 frton. Népdal szerk. N a g y b á n y a . 

(22Ö7-1V - 1 ) 

Állomást cserélne 
Erdély remek vidékén lakó állami óvónő, magyar-
országi állami óvónővel. Levelek P . G. poste- | 

res tante czímen Deésre intézendők. 
(2174-1 1) 

M a g y a r s á g : * 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a m a g y a r s á g . Felelős 
szerkesztője: Benedek Elek. Főszerkesztője : dr. 
Györffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jancsó Benedek, 
Gaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedö 
Albert, C'sulak Lajos, Tarcsafalvy Albert stb. stb. 

A M a g y a r s á g a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész énre 12 korona. 

A M a g y a r s á g megjelenik mindennap délután 
S—12 oldalon. (2064—IX—ö) 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : I t u d a -
pest , Szen tk i r i t ly i -u teza 3«/l». 

Ismétlő- és gazd. ismétlő-iskolák részére 
a tanügyi sajtó és a tanítóság ítélete szerint leg-

kiválóbb mű a 

Kun-FUlöp-Csath-féle 
olvasókönyv. 

melyet a nm. földmívelésügyi minister rendkívüli 
jutalomban részesített, s a vallás- és közoktatásügyi 

minister által használatra engedélyezett. 
Kiváló életrevalósága mellett fényes bizonyság, 

hogy az ilynemű könyvek közül ezt vezették be : 
Ada, Mohács, Siklós, Villány, Bavaniste, Aranyos-
Marótli, Rimaszombat, Csáktornya, Nagy-Kikiada, 
Duna - Pataj, Solt, Félegyháza, Hajdrt - Hadliáz, 
Szatmár, Jász-Kisér, Makó, Nagy-S/alonta, Nyír-
bátor, Udvard, Szaniszló, Kádudvar, Csongrád, 
Szarvas, H ó d n i ező-Vásár hely, Eger, Székes-Fehérvár, 
Pécs, Temesvár, Kassa, Győr, stb. stb. jelentős helyek 
iskoláiban. Az 1 koronás könyv tanítók részére Hé 
filléren küldetik. Kendelések hozzám intézendők. 

(2 '208 -11—2) 

Ingusz I. és Fia 
könyvkereskedő 

A R A 13. 

a 

l 
i 

H 

T f i i i f t ö n y / v e f t i 
e lemi é s polgári , tanító-, taní tónő- $ 
képezdék, valamint az o r s z á g ö s s z e s u 
tan intéze te i számára a legújabb kiadásban. S 
Továbbá: fö ldrajzi j e g y z e t e k Rohn J. 
tanártól, ir&lytani j e g y z e t e k Kirá ly P 
P á l tanártól és történe lmi j e g y z e t e k ™ 
L o v c s á n y i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L M L A J O I ; 
könyvkereskedésében 

l U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , ^ 
F ó - u t e z a 2 - i k s z á m . * 

Részletes könyvjegyzék ingyen! !f 
(1555-XV—13) W 

' l ^ S t KM. B^ .«» • • 2 V 

Budapesten, 1901. 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 hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé luanyban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
ielölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A h i rde té sek á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
ba. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-IJTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI ISYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

^ Késsiratoliat nem advxiilc vissza. 

Ifjúsági egyesületek. 
(TJ.) Wlassics minister nagyszabású 

kultúrpolitikájának programmjába be-
vette az ifjúsági egyesületek szervezését 
is s ezzel a népoktatásnak oly teljes 
épületét konstruálta meg, mely, ha 
egészen kiépül, hivatva lesz arra, hogy 
a magyar népnek úgy szellemi, vala-
mint anyagi megerősödésére szolgáljon. 

Ime ez épület tagozatai: legalul van 
a kisdedóvó, melynek, kivált nemzeti-
ségek lakta vidékeken, egy elemi iskola 
mellől sem volna szabad hiányoznia; a 
második tagozat az elemi népiskola, 
melynek mindenütt teljes 6 osztályúvá 
kellene válnia; a harmadik tagozat a 
gazdasági ismétlő-iskola, mely mind 
nagyobb népszerűségnek és elterje-
désnek kezd örvendeni. Ez a három 
tagozat a szorosabb értelemben vett 
„iskola," mely a gyermeket — fiú- és 
leány-gyermeket egyaránt — életének 
3-dik évétől egész 15-dik évéig tart ja 
jótékony hatása alatt s e fölé jön most 
a negyedik tagozat: az „utóiskola" 
(mint a hogyan a francziák nevezik) 
az ifjúsági egyesületek alakjában. 

Sok a panasz az ifjúság romlása, 
züllése miatt; Aradon csak a minap 
húzták meg a „vészharangot", melynek 
kongása, mint hozzánk beérkezett leve-
lekből látjuk, erősen belekapott a ma-
gyar tanítóság eleven lelkiismeretébe. 

Pedig a magyar tanítók lelkiismeretének 
nincs oka e tekintetben a nyugtalan-
kodásra. Ok, nagyobb részök súlyos 
anyagi helyzete ellenére, becsületesen 
megfelelnek népoktató és népnevelő 
föladataiknak; csakhogy — és erről ők 
nem tehetnek — épp akkor siklik ki 
kezök közül és keiül a társadalom 
hatása alá az ifjú, a mikor legkriti-
kusabb korában van. A suhancz a 
korcsmában, a serdülő lány a fonóban — 
ha ugyan nem mindakettő ez utóbbi 
helyen — dicsekszik el vele, hogy 
„neki már a tanító nem parancsol." Pedig 
hát épp ebben a korban szorulna rá 
az ifjú legjobban az irányításra, a jó-
akaró, ügyes vezetésre, mert épp ez a 
kor BjẐ  Bj melynek romlása, züllése 
miatt az a „vészharang" megkondult. 

Az iskola befolyását tehát meg kell 
hosszabbítani azokra rézve, a kik fegyelmi 
köréből kikerülnek ugyan, de a kiket 
jótékony hatása köréből még évekig 
nem volna szabad kiengednie. Ez a 
befolyás pedig leginkább az ifjúsági 
egyesületek alakjában érvényesülhet. 

Francziaországban a köztársasági 
nevelés érdekében nagy súlyt helyeznek 
az iskola befolyásának az iskola-köteles 
koron túl való kiterjesztésére s az 
ifjúsági egyesületek („oeuvres post-
scolaires") a kormány és a társadalom 
támogatásában részesülnek. A franczia 
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közoktatásügyi ministerium 1900. évi 
hivatalos jelentése egész fejezetet szen-
tel az iskolai nevelést kiegészítő, ille-
tőleg betetőző intézménynek („oeuvres 
complémentaires de l'école.") Ott ezek 
az ifjúsági egyesületek felölelik a volt-
iskolatársak egyesülését, a volt-iskola-
társak takarékszövetkezetét, elhelyező 
intézetét stb. és az egész épület a volt-
iskolatársak kölcsönös szövetkezésére 
van alapítva. 

Nekünk, természetesen, szerényebben 
kell kezdenünk. Hazánkban már itt-ott 
vannak ifjúsági egyesületek, a melyek 
már körülbelül megalkották a kereteket. 
A gyöngyösi ifjúsági egyesület, kitűnő 
vezetés mellett, már évek óta dicséretre 
méltó módon működik és e sorok írása 
közben veszem hirét annak, hogy Eelső-
Yisón, az állami iskola igazgató-tanító-
jának kezdeményezésére és az ottani 
intelligenczia szíves támogatásával, szin-
tén alakuló félben van az ifjúsági egye-
sület. Gyöngyösön az iskola egész addig 
érezteti a befolyását az ifjakra, a míg 
azok saját tűzhelyet nem teremtenek 
maguknak s ez a befolyás hathatósan 
hozzájárult az ottani szőllő - mívelő 
ifjúság erkölcseinek szelidítéséhez. Magán 
a hely szinén meggyőződtem arról, 
hogy a gyöngyösi ifjúsági egyesületnek 
nagy népnevelő hatása van és vezetője: 
Varglm Tivadar állami iskolai igazgató-
tanító megérdemli, hogy buzgóságáért 
a nyilvánosság előtt is dicséret illesse őt 

Előttem van e derék egyesület elő-
adásainak sorrendje és örömmel látom 
abból egyrészt, hogy az állami buzgó 
tanítótestületet az intelligenczia is támo-
gatja szép munkájában; másrészt, hogy 
az előadások felölelik a hazai történe-
lemből, a gazdálkodásból, iróink ós 
költőink müveinek megismertetéséből 
(hetenkint van egy-egy szavalási óra!), 
a polgári jogokból ós kötelességekből 
mindazt, a mit e haza minden polgá-
rának tudnia kellene. 

A már létező ifjúsági egyesületek, 

ismételem, nagyjában már megalkották 
a mi viszonyaink közt lehetséges és 
szükséges kereteket. E szerint az ifjúsági 
egyesületeknek három dolgot kell föl-
karolniok: az ifjúsági könyvtárt, az ifjúság 
számára rendezett élőadásokat és az 
ifjúság köréből megalakítandó dalegye-
sületet, mely utóbbi a szórakoztató előadá-
sokról és mulatságokról is gondoskodnék. 
Ezt a keretet kellene a tanítóságnak 
és a társadalom intelligens osztályának 
vállvetett munkálkodással kitöltenie, 
hogy emelje — fogékony, de egyúttal 
legkritikusabb korában — népünk 
műveltségét, szelídítse erkölcseit, mun-
kálja jólétét. 

A tanító egymaga nem elég ehhez 
a munkához, kivált ott, a hol nincs 
nagyobb testület. A tanítóságnak tehát 
meg kell nyernie a helyi értelmiséget, 
mint a hogy a felsővisói állami tanító-
testület megnyerte az ottani járás-
bírákat, a kincstári főerdészt, a róm. 
kath. segédlelkészt és a szövetkezeti 
igazgatót. Gyöngyösön minden este 7-től 
8-ig tartják az előadásokat, a vasárnap 
délutánja (mint 8 óra után a téli esték 
is 10-ig) a tagok szórakozására vannak 
szánva, a kik az egyesületi helyiségben 
olvasgatnak, dominóznak, sőt sakkoznak 
is. Eelső-Yisón csak vasárnapokra ter-
vezik az előadásokat : egy-egy vasár-
napra kettőt. 

A tanítóságnak tehát ehhez a munká-
hoz meg kell nyernie a társadalom 
értelmiségének a közreműködését is s 
az én informáczióim azt mondják, hogy 
ez a közreműködés megnyerhető. 

Nézetem szerint az ifjúsági egyesület 
az a szerv, a metylyel a népre leg-
inkább lehet hatni s ez okból az egye-
sületek életbeléptetése az egész vonalon: 
szocziál-politikai szükség. A tanítóságra 
pedig e tekintetben is nagy föladat vár 
s értesülésünk szerint a közoktatásügyi 
ministeriumban most foglalkoznak az 
ifjúsági egyesületek ügyével. 

Bizonyára fog akadni azok közt, a 
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kik e sorokat elolvassák, olyan is, a 
ki így kiált föl: „már megint a rosz-
szul fizetett tanítóság közreműködésére 
hivatkoznak!" Ezeknek a délvidéki és 
más elégületleneknek mi azt mondjuk, 
hogy a tanítóság semmiképen sem von-
hatja ki magát a kormány és társa-
dalom ama szocziál-politikai munkájá-
ból, a melynek czélja: a nép erkölcsi 
•és anyagi jólétének emelése. Higyjék 
meg azok a t. kartársaim (a kik, 
szerencsére, elenyésző kisebbségben 
vannak!), hogy ezzel a munkával hat-
hatósabban dolgoznak a maguk sorsának 
a javításán is, mint ellenzéki lapokba 
írt fulmináns czikkekkel. 

Mi is elismerjük azt, hogy a taní-
tóság anyagi helyzetén sürgősen segí-
teni kell ésN sürgetjük is e javítást. 
Az állami tanítók anyagi helyzetének 
javítása kifejezésre is jut majd abban 
a törvényjavaslatban, melyet Lukács 
pénzügyminister a jövő évi január 
második felében fog a képviselőház 
elé terjeszteni. Ezt az első lépést bizo-
nyára követni fogja a többi is. 

Kormány és társadalom azonban 
addig is bizton számít a magyar taní-
tóság közreműködésére abban a nagy 
szocziál-politikai munkában, melynek 
egyik lánczszeme: az ifjúsági egyesületek, 
melyekre ezennel fölhívjuk a magyar 
tanítóság jóakaró figyelmét. 

A Ilokk-alapítvány. 
Rökk Szilárd és Rökk Pál s neje Scherer 
Katalin nagy alapítványai a székesfővárosi 

tanítók jutalmazására. 
Rökk Szilárd, budapesti ügyvéd, 1888. évi 

szept. 25.-ikén hunyt el. Végrendelete kihir-
detésekor tünt föl e nagy emberbarát alakja 
& maga eszményiségében, midőn közhírré lőn, 
hogy majdnem egy millió forintot hagyott a 
közművelődés, közjótékonyság és a társadalmi 
humanitiís czéljaira. Róm. kath. és protestáns 
egyházak, iskolák, iparegyesületek, kisdedóvó-
intézetek, zeneiskolák; a M. T. Akadémia, 
M. Kir. Tud. Egyetem; szenvedők, rabok, 
hülyék, vakok, siketnémák, özvegyek és árvák 
stb. részesültek áldásos gondviselésében. Leg-

főbb jótéteményt halmozott Budapest székes-
fővárosra, melynek falai közt szerezte taka-
rékossággal megsokszorozott óriási vagyonát. 
Legnagyobb összeget hagyott a budapesti elemi 
iskolai tanítók jutalmazására. 

Budapest székesfőváros hatósága kezelése 
alá a következő czélokra bocsátott meg-
felelő összegeket : a) gyermekpark léte-
sítésére, b) elemi iskolai ösztöndíjakra, c) nő-
gyógyászati klinika részére hely és vallás-
különbség nélkül, d) női tanítóképző-intézet 
részére, e) fővárosi alkalmazottak özvegyei és 
árvái részére, f ) cselédek nevelésére és jutal-
mazására, g) gyermekmenedékhelyre, h) fővárosi 
el. isk. tanítók jutalmazására, i) székesfővárosi 
szolg. állott tanárok, tanítók és tanítónők után 
maradt özvegyek, illetve árvák és munka-
képtelen egyének segélyezésére, k) állatvédelmi 
czélokra. Mi e helyütt csak a budapesti tanítók 
javára tett két rendbéli alapítványával foglal-
kozunk. Mindkettő viszontagságokon ment 
keresztül s közbenjött akadályok miatt a nagy-
lelkű alapító halála után csak 10—12 év 
múlva jutott eredeti rendeltetéséhez. (Egyiket 
már a Néptanítók Lapja 1899. évi 11-ik 
száma 4—6. lapján ismertettük.) 

Rökk Szilárd 89-éves kort ért meg. E 
hosszú élet alatt vagyona — különösen az 
értékpapírok árfolyamának időközi nagy emel-
kedése folytán — előre nem látható magas 
összegre növekedett. Ez a magyarázata a vég-
rendelet végrehajtásakor kitűnt nagy vagyon 
óriási méreteinek s egyúttal ama körülménynek, 
hogy az alapító életében még oly intézkedé-
seket is tett, (pl. a Ráth Károly eljárására 
bizott adomány,) melyek a végrendelet keretén 
kívül esnek vagy pedig a végrendelet várható 
pénzbeli értékét fokozzák, mint pl. az érték-
papirok új kibocsátások alkalmával való 
szaporodásai. 

Több végrendeletet alkotott. Az 1874. évi 
november 20.-án Budapesten kélt pótvégren-
delete fényes bizonyítéka e halhatatlan emlékű 
férfiú szeplőtelen jellemének, nemes gondol-
kozásának s a székesfővárosi tanítóság iránt 
érzett mély tiszteletének. . . „Ha a szükség 
úgy kívánná, — mondá eme végrendeletében — 
hogy örököseim bíróra szoruljanak: bátran 
mehetnek minden bíró elibe, nincs mit tar-
tamok kifogások ellen, mert én tiszta lélekkél 
jártam él minden dolgaimban, senkit sem 
kívántam jogaiban megrövidíteni. Lesznek 
azonban behajtatlan követeléseim, hol az adós-
fél elszegényedése miatt nem képes fizetni; 
effélékkel kár bajlakodni vagy pláne pörrel 
sanyargatni: nincs áldás mellette." Majd ekként 
folytatja végső rendelkezését: 

5 1 * 
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„5-ör. Vágynák több rendbeli társulati részvényeim 
(Actien), nevezetesen az első hazai tak.-pénztár tár-
sulati 12 azaz tizenkét darab részvény. Budapest 
fővárosi tak.-pénztári részvény 13 azaz tizenhárom 
darab. Hengermalom társulati 6 azaz hat darab. 
Magyar biztosító társulati 2 azaz két darab. Pannónia 
viszonbiztosító társulat részvénye 3 azaz három 
darab. Pesti kereskedelmi bank társulati részvény 9 
azaz kilencz darab, és pesti lóvonatu vasúti társulati 
részvény 5 azaz öt darab, nevemre szóllók. Az itt elő-
sorolt részvényeimre vonatkozólag akarom és ren-
delem : mikép halálom után maradjanak azok ugyan 
testvéreim kezeinél és húzzák éltök fogytáig a fön-
nebbi actiák után járó osztalékot, illetőleg jövedel-
met — de elhalálozásuk esetére, mindannyi részvény 
jöjjön a budapesti városi tanács, illetőleg főpolgár-
mester kezeihez — meggyőződve lévén mikép kedves 
testvéreim azon bizalomnál fogva, miszerint az ere-
deti részvényeket náluk hagyom azokat híven meg 
is őrizni fogják, akkint: hogy elhalálozásuk esetére 
ugyanazon részvények valódi rendeltetésök helyére 
kerüljenek, e részben tanácsolnám örököseimnek: 
kérjék meg a polgármestert, hogy tétetné be a városi 
levéltárba őrizetül az eredeti részvényeket, oly ren-
delettel, melyszerint a lejárandó szelvényeket 
minden nehézség nélkül maga idejében kikaphassák 
és az illető osztalékot felvehessék. Ez által a városi 
hatóság is biztosítva lenne, hogy a részvények idegen 
kezekhez nem jönnek, de el sem tévedhetnek. Az e 
pontban elszámlált részvényeim (Actien) teljes értékét 
szántam pedig egy közhasznú hazai czélra, nevezetesen 
a pestvárosi elemi iskolatanítók némi segedelmezésére. 
E tekintetben óhajtanám, tehát mikép testvéreim 
vagyis örököseim halála után, midőn azok haszon-
vételi joga már megszűnt — az érintett részvények 
alkalmilag eladatván, azok értékéből egy alapítvány-
tőke formáltassék. és kellőleg biztosítva, mint nevem 
alatt létező örökalapítvány fenntartassék. Ezek szerint 
kívánnám továbbá; hogy ezen alapítványi egész 
tőkének befolyó kamatai öt hasonrészre osztatván, 
pályázás útján, öt városi elemi iskola tanítónak 
adassanak ki és pedig akkint, mikép a folyamodók 
vagyis pályázók közül a városi Tanács által leg-
érdemesbnek talált öt egyén két egymásután folyó 
évig húzhassa alapítványom jótékonyságát, sőt hogy 
jogában álljon a lefolyt két év után újabban is 
folyamodni vagyis pályázni a volt pályanyertesnek. 
Ha esetleg a pályanyertes egyéniség a két év 
lefolyása közben elhaláloznék, akkor a netalán még 
hátralevő két évi időszakra eső járandósága, annak 
özvegyének s gyermekeinek lészen kifizetendő. Hogy 
ha pedig valamelyik pályadíjt húzó tanító hivatalá-
nak elhanyagolása, vagy bármely helytelen tette 
miatt bűnösnek vagy vétkesnek fogna találtatni, 
alapítványom tőle elvonandó ; egyébként a t . városi 
Tanács bölcseségére bízom jelen örök alapítványom 
érdekében, különösen pedig az alapítványi tőke biz-
tosítása tekintetében intézkedhetni — nemkülömben 
az időnkinti pályahirdetményt is bölcs belátása 
szerint eszközöltetni". 

Iíökfe Szilárd végrendeletét Bogisich kir. 
tövényszéki elnök 1888. okt. 5.-én szabály-
szerűen k ih i rde t t e ; de az a lapí tványt a buda-
pesti t an í tók javára akkor m é g nem lehe te t t 
életbeléptetni , mivel az é r tékpapí rok — az 
alapító tes tvérét — Rökk Pá l t illették élete-
fogytáig. 

Jeny József budapest i tantestület i elnök Írás-
ban kérte, hogy a tanács intézkedjék a R ö k k 

Szilárd-féle alapí tvány tan í tóka t illető társulat i 
részvényeinele biztosí tása: nevezetesen a főváros-
nál letétbehelyezése tá rgyában. E m e folya-
modvány alapján 1890. évi márczius 31.-én 
(1889. 4 5 . 5 5 7 / 5 4 8 9 — V I I . tan. sz. a.) foglal-
kozot t az ügy gyei a tanács s javas la ta a lapján, 
április 9.-én k imondot ta a közgyűlés, hogy 
egyességet kö t R ö k k Pállal, mely szerint 

. . . „a budapesti fővárosi községi népiskolai tanítók 
javára álkotandó alapítvány czéljaira hagyományozott, 
az ezen közgyűlési határozathoz íűzött •/ alatti jegy-
zékben fölsorolt társulati részvények, illetve érték-
papírok ügyében a fővárosi tiszti ügyészség által 
egyezség köttethessék, mely szerint ezen érték-
papírok . . . az alábbi szám szerint fölsorolt pesti 
hazai I. takarékpénztári részvények — Rökk Szilárd 
általános örököse életfogytiglani haszonélvezeti jogai-
nak épségben tartásával — a fönnemlített s még 
csak létesítendő Rökk Szilárd-féle alapítvány kép-
viseletében a fővárosnak hagyatéktárgyaló bíróságilag 
átadandók s ugyanannak nevére Írandók ; mely 
egyezség szerint továbbá Rökk Pál úr kötelezi 
magát az említett 12 drb pesti hazai takarék-
pénztári egyesületi 1000 forint névértékű 
részvényeket azonnal a főváros őrizete alá a községi 
pénztárba adni; ennek ellenében viszont a főváros 
Rökk Pál úrnak a most fölsorolt 12 drb takarék-
pénztári részvény alapján 6 drb új kibocsátási 
részvényhez való örökösödési, illetve tulajdoni jogát 
elismeri s beleegyezését adja ahhoz, hogy ezen 
6 drb új kibocsátási részvény az ő nevére — az. 
értük fizetendő 6000 írtnak sajátjából eszközlendő 
fizetése mellett — azonnal átírassanak." 

1896. év őszéig e nagy alapítvány ügye 
nem kerü l t fölszinre. Rökk P á l e lhunyt & 
erről a székesfőváros tanácsa nem k a p o t t 
értesí tést . 1896 őszén a szombatosok egyik 
estéjén Péterfy Sándor mél ta t lankodva említé, 
hogy a R ö k k Szilárd-alapítvány további sorsával 
senki sem törődik, pedig ő úgy tudja , hogy R ö k k 
Pá l vidéken e lhuny t ; fölszólít s egyenesen fele-
lőssé tesz engem, eme sorok íróját , úgyis m i n t 
székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tagot , 
úgyis mint a budapest i hivatalos taní tótes tüle t 
alelnökét : haladéktalanul j á r jak u t ána a 
dolognak, ku tassam ki az ügy mibenállását s 
minden törvényes eszközt használ jak föl a r r a 
nézve, hogy a budapest i taní tóság eme nagy 
alapí tványa biztosít tassák és czéljának meg-
felelő rendelkezésre bocsáttassék. Szőke I s tván 
elnök és Schön József t i tká r a budapest i 
t an í tó tes tü le t részéről közjegyzői meghata l -
mazást ad tak részemre — ez ügyben való-
képviseletre és eljárásra. Én , miután a székes-
főváros hatóságainál semmit sem tud t ak R ö k k 
P á l halálának körülményeiről , ha ladék ta lanu l 
vidékre u taz tam s lelkészek, taní tók, t anárok 
s más ismerőseim körében megtud tam, hogy 
a miskolczi kir. j á rásb í róság — miután más 
örökös nem je lentkezet t — néhány nap múlva 
kiadja a Rökk Pál hagya tékában marad t összes 
pap i roka t özvegyének: Scherer Klement ina 
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úrnőnek, mint általános örökösnek. Ez ellen 
a hagyatéktárgyaló kir. járásbíróságnál óvást 
-emeltem, s bejelentettem, hogy az értékpapírok 
egy részéhez Rökk Szilárd végrendeletéből 
kifolyólag a Budapesti Tanítók részére tett 
alapítványnak van joga és ezen igényét érvé-
nyesiti i s ; fölkértem továbbá Rózsavölgyi 
Gyula tanácsnok urat, hogy az ügyészség 
kebeléből a tanács küldjön ki ügyvédet velem 
való együttes eljárásra. A tanács kiküldöttjével: 
Obál Ferencz tiszti ügyészszel együtt ren-
deztük aztán a miskolczi kir. közjegyző előtt 
a hagyaték ügyét. Hónapokig tartott ez eljárás; 
de végre nemcsak a JRökk Pálnál levő érték-
papírokat biztosítottuk az alapítványnak; hanem 
a pesti hazai takarékpénztár új kibocsátási 6 
részvénye alapján mintegy 50.000 frt új ala-
pítványt is eszközöltünk ki, a tanítóság mély 
hálájára érdemes özvegynél: Scherer Klemen-
tina úrnőnél, kit — miután más jelentkező 
nem volt az örökségre — a bíróság és kir. 
közjegyző is egyedüli örökösnek tartott a 
hagyatéki tárgyalás megindításakor. A székes-
fővárosi tanács és közgyűlés, a miskolczi kir. 
közjegyző előtt jegyzőkönyvbe foglalt meg-
állapodásainkat helybenhagyta s ennek alapján 
— a budapesti tanítótestület meghallgatása 
után — az alapítványi okiratot megszerkeszté, 
melyet a közoktatásügyi minister is jóváhagyott. 

Ma már az alapítvány ügye rendezve van 
s a kamatok kiosztását jövő évben megkezdik. 
Az évi kamatot 1000 koronájával osztják szét 
budapesti 10—10 tanító között. A Rökk Pál 
és neje Scherer Klementina alapítványáról 
az .okirat az örökhagyó úrnő halála után fog 
elkészíttetni. 

Rökk Szilárd, Rökk Pál és Scherer Klemen-
tina neveit a budapesti tanítói kar mély 
hálával s a magyar tanítóság őszinte' tisztelettel 
fogja emlegetni az idők végéig. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

Nemzeti ideál. 
Anglia előkelő" elméje, Rosebery lord adta 

ezt az érczes jelszót a brit ifjúságnak. „Becsüld 
és vidd diadalra fajod erőit, mert ezek nö-
vesztik meg nemzeted nagyságát, birodalmad 
boldogságát!" 

Statisztikai hivatalunknak hónapról-hónapra 
való kimutatása a halálozásokról egy - egy 
gyászos elégia, mely a nemzet közegészség-
ügyének deficzitjét siratja száraz számkönyek-
ben. Más országban is ott jár a halál az élet 
közepette és szedi zsákmányát az istenadta 
ember-kincsből. De ott csak vendég, nálunk 
pedig mintha itthon volna. A körözés, mit 
«llene a köznek őrei kiadtak — az 1875.-iki 

közegészségügyi törvény — irott malaszt 
maradt. Végre nem hajtották, talán itt-ott el 
sem is olvasták és így esett, hogy a társa-
dalom nembánomsága, a hiányos közegészség-
ügyi berendezkedés miatt a törvény meg-
hozatala óta több mint tíz millió olyan ember-
élet veszett el, mely a természet rendje és 
az emberi számítás szerint megmaradhatott 
volna a nemzet erősítésére. E sötét kép láttára 
Henry Cazalis dr. kiváló franczia orvosnak, 
hazánk viszonyaira is nagyon üdvösen alkal-
mazható indítványa jut eszembe, melyet nemrég 
a parlamentben tett. Ugyanis: „Az állam csak 
hivatalos orvosi bizonyítvány bemutatása után 
engedje meg a feleknek a házasságot." Men-
tessenek föl az orvosok a titoktartás esküje 
alól ebben az ügyben is, épp úgy, mint a 
hogy föl vannak mentve alóla a katonai soro-
zásnál és az életbiztosításnál. Cazalis dr. fönnen 
követeli a parlamenttől, hogy hozza meg 
végre-valahára azt a törvényt, a mely „meg-
tiltsa a házasságot az olyan betegeknek, a kik 
a feleség egészségét veszélyeztető vagy a 
jövendő gyermekekre átörökíthető betegségben 
szenvednek." Súlyos büntetést kér azokra, a 
kik a szentesítendő törvény ellen vétenek, 
mert meg kell menteni a nőt, a gyermeket, a 
fajt az öntudatosan vagy öntudatlanul átszár-
mazható betegségektől. A tudósok csak a 
természet törvényeit magyarázzák s e törvények 
pedig azt mondják, hogy a házasfelek közül 
nem az egészséges egészsége fog diadalmas-
kodni, hanem a beteg fél betegsége lesz 
átörökítve. Epp azért kell bizonyos beteg 
embereknek kegyetlenül megtiltani a házas-
ságot, hogy utánok még sokkal többet ne 
kelljen ezzel a legnagyobb büntetéssel sújtani. 
Minek adni életet szegény nyomorultaknak, a 
kik betegségekben sínylődve tengessék életüket 
és megmételyezzék a többi emberiséget, — 
minek, mikor el lehet kerülni ? Nem az a 
czél, mondja Cazalis dr., kogy mindenáron sok 
gyermeke legyen egy országnak, inkább legyen 
kevés, de az, a mi van, az legyen jó faj. 

Hála a gondviselésnek és a szakkörök gon-
dosságának, az egészséges és erős nemzedék 
fejlesztése és nevelése terén immár nálunk is 
örvendetesen javulnak az állapotok. 

Fenkölt szellemű ministerünk: W7assics 
Gyula dr. úr, ki ideáljának, a nemzeti kultúra 
megteremtésének és előmozdításának munkáját 
a népiskolánál, a művelődésnek ezen legfon-
tosabb melegágyánál kezdette meg, igen jól 
tudja, hogy az egészség: erő, s hogy az egyes 
egyén egészsége képezi az egész nemzet egész-
ségét, erejét és szilárdságát s a nevelés és 
oktatás, valamint a család és az iskola föl-
adata nem lehet más, mint a gyermekekből, a 
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nemzet virágából az emberiségnek erkölcsileg 
tiszta, testileg ép, erős és szellemileg üde 
tagokat képezni. S ezért nr'ndjárt kultusz-
ministerségének kezdetén egyik legfontosabb 
s legsürgősebb föladatának tartotta az egész-
ségi szabályoknak minden tekintetben meg-
felelő új iskola-épületek építésére az ország-
gyűlés által egy millió forintot megszavaztatni. 
De ő nagyméltósága ezzel még nem volt meg-
elégedve, hanem, hogy az országban egyál-
talán ne legyen iskola, mely káros befolyással 
lehet a tanulókra, tervbe vette, hogy az ország 
különböző vidékén három millió forint költség-
vetéssel új állami iskolákat építtet. Áldott 
lelkű ministerünknek az ifjúság egészségéről 
való gondosságát ékesszólóan bizonyítják 
továbbá számos rendeletei, melyeket gyors 
egymásutánban az iskolai egészségügy, iskolai 
építkezés, iskolai tisztántartás, a játékterek, 
fürdők, torna és tornajátékok érdekében kiadott. 
Általános örömet és megelégedést keltett azon 
utóbbi rendelkezése is, hogy az iskolai orvosi 
állásokat szervezte és rendszeresítette. 

Fontos nemzeti föladatot teljesített minis-
terünk az országos ifjúsági tornaverseny életbe-
léptetésével is, mely határköve volt egy új 
érának a nemzeti nevelés terén. Annak az 
érának, mely, szakítva az utolsó évtizedek 
egyoldalú szellemi nevelésével, mely miatt 
erőben, egészségben, tehát életképességben 
gyenge nemzedék került ki az iskolából: a 
szellemmel együtt fejleszteni akarja a testet 
is, s ennek a problémának megoldására volt 
első nagy lépés az első (a millénniumi) országos 
tomaverseny, a melyet 0 Fölsége a király is 
kitüntetett megjelenésével. S ennek a jelentős 
reform-akcziónak újabb haladását jel/.i a leg-
utóbbi pünkösdi országos tornaverseny, melyet 
ezentúl rendszeresen meg fognak ismételni; 
küzdvén egy nemes, szép díjért, a győzelem leg-
ideálisabb szimbólumáért: a nemzetiszínű selyem-
zászlóért, melyet mindig az az iskola nyer el, 
mely a tornaversenyen ifjaink erejével, ügyes-
ségével, testi fegyelmezettségével a legjobban 
kitűnik. 

Minden hazafiasan érző és hivatása magas-
latán álló tanférfiú igaz háladatos szívvel 
tekint nagynevű közoktatásügyi ministerünkre, 
kinek ténykedéseit a külföld is a legnagyobb 
elismeréssel üdvözli. 0 lankadatlan buzga-
lommal és erős kézzel indította meg hazánk-
ban a testi nevelés reformját. S ilyen reformok 
kellenek, hogy a költő kérdésére megadhassuk 
a feleletet: Lesz gyümölcs a fán, melynek 
ilyen a virága! 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

aDI^IQe 

El kell-e törülni a hivatalos tanító-
egyesületeket ? 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz 147. g-a ki-
mondja, hogy a „tanítók kötelesek minden 
tankerületben tanítói testületté alakulni." E 
törvény alapján adatott ki az 1872. évi 23.021. 
számú és az 1881. évi 12.196. számú ministeri 
rendelet, a melyek a tanítóegyesületek alakítá-
sáról és szervezetéről intézkedtek. A törvény-
ben előirt egyesületek a legtöbb tankerületben 
meg is alakultak és mostanáig — úgy, a hogy — 
működtek is. 

Azonban a nyáron Nagy László az Országos 
Bizottságban hadat izent a „hivatalos" egye-
sületeknek és kibontotta a „szabad egyesülés" 
zászlaját. 

Mint minden modern tanító, magam is híve 
vagyok a teljes nemzeti és egyéni szabadság-
nak, következéskép az egyesülési szabadi ág-
nak is. Ha tehát a törvény és a ministert 
rendeletek azt mondanák, hogy mi, tanítók, 
kötelesek vagyunk „hivatalos" egyesületekké 
alakulni, „szabad" egyesületeket pedig nem 
szabad alakítanunk, akkor ez ellen szóval és 
tollal harczolnék és harczolna minden önérzetes 
tanító; mert az egyesülési szabadságot, a mely 
minden magyar polgárnak eminens joga, mi-
tőlünk sem szabad elvenni. De ezt nem is teszi 
senki. Bizonyság erre az a körülmény, hogy 
csupán Budapesten négy „szabad" tanítóegye-
sület működik. 

íme, tehát a tanítók egyesülési szabadsága 
semmivel sem kisebb, mint a többi hon-
polgároké. Igen ám, de azt mondhatja valaki: 
egyesülési szabadságunkat már az is csorbítja, 
hogy kötelesek vagyunk egyesületeket alakítani, 
mert a szabadság nem tűr kényszerűéit. Hát 
ez a kényszerítés sem valami számbavehető 
korlátozása szabadságunknak, mert a fönt idé-
zett (1881. évi) rendelet 23. §-a szerint a 
„hivatalos" egyesület kimondhatja a maga föl-
oszlását az összes tagok kétharmadának szava-
zatával, sőt esetleg csupán a megjelent tagok 
egyszerű szavazat-többségével is. Ha tehát a 
tagok többsége a „hivatalos" egyesületet rossz-
nak, károsnak tartja, akkor kimondhatja annak 
föloszlását. 

A „hivatalos" tanítóegyesületek eltörlését 
tehát abból az okból, hogy bennünket egyéni 
szabadságunkban korlátoznak, nem lehet kívánni. 

Hát miféle ok teszi szükségessé eltörlésüket? 
Azt mondják némelyek: az, hogy működésük 
meddő és a tanítóknak csak haszontalan pénz-
és időáldozatába kerül. Hát ha csakugyan 
így áll a dolog, akkor — a tényleg meglévő 
egyesülési szabadság alapján — jól működő 
szabad egyesületeket kellene csinálni, amelyek 
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olyan jól szolgálnák a tanítás ügyét és olyan 
hathatósan ápolnák a tanítók érdekeit, hogy a 
tanítók nagytöbbsége örömmel csatlakoznék 
hozzájuk és cserben hagyná, sőt szavazatával 
föloszlatná a „hivatalos" egyesületeket. Igen, 
de ezt még nem próbálták meg, pedig ez 
többet érne, mint a pusztán elméleti propa-
ganda. Ha ezt megpróbálnák, akkor kiderülne, 
hogy meg vannak-e a tanítók elégedve az 
iskola és a tanítóság érdekeinek olyan mértékű 
ápolásával, a milyent a hivatalos egyesületekben 
találunk, vagy pedig hathatósabb tevékenységet 
kivánnak-e kitejteni. De szabad egyesületeink 
nem igen veszik föl a versenyt a hivatalos 
egyesületekkel és többnyire ugyanazon a csapáson 
haladnak, mint ezek. 

Lássuk hát, csakugyan áll-e az, hogy a 
„hivatalos" egyesületek nem fejtenek ki becses 
munkásságot 't Hát igenis, áll. Ezt, ha őszinték 
akarunk lenni, ki kell mondani, ha mindjárt sok 
érzékenységet sértünk is meg vele. A szegény 
tanító kénytelen sokszor 80 kilométernyi 
utat is megtenni (rázós szekéren, éjszaka), 
hogy eljusson a tanítógyülés színhelyére; a 
fáradságáért azután hall egy néhány fölolvasást, 
a melynél jobbakat otthon is olvashat a szak-
lapokból, rászavaz egy-két tiszteletbeli és dísz-
tagra és résztvesz egy olcsó banketten; néha 
szavaz egy-egy fontosabb kérdésben is (p. o. 
a tantervkérdés), a melynek megvitatásában 
közvetlen részt nem igen vehet és így szava-
zatát bátran elküldhette volna egy levelező-
lapon is. A tanítóság nagy erkölcsi és anyagi 
érdekeiről ritkán esik szó, akkor is csak félénken. 
Ezért nem érdemes tanítási napokat elmulasz-
tanunk és költekeznünk; ez tagadhatatlan. 

De a hiba nem a szervezetben van, hanem 
az emberekben. A tanítóság nem tud a maga 
lábán járni és nem tud érdekeinek megfelelő 
vezetőket keresni magának; rendesen a leg-
tekintélyesebb állású embereket teszi vezetőivé 
és nem a leghivatottabbakat. Es félénk abban 
a tekintetben, hogy mélyreható reformokat, 
az iskola és a tanítóság érdekében, nem mer 
sürgetni; azt hiszi, még most is olyan idők 
járnak, hogy odafönt rossz néven veszik a 
nyilt, egyenes föllépést; pedig hát odafönt 
már egyáltalában nem megy vétek számba az 
öntudatos, férfias eljárás, mert odafönt is ön-
tudatos férfiak állnak. 

A szervezet, a „hivatalos" testületek szer-
vezete, nem rossz. Hiszen ezen szervezet 1. §-a 
a tanítóegyesületek föladatává teszi egyebek 
közt: „a tanítási eszközök javítására, szaporí-
tására és terjesztésére czélzó véleményes 
javaslatok megállapítását" (c pont); továbbá 
„a nevelésügynek népszerűsítését" (d pont); 
és végül „az iskola és tanítók érdekeinek és 

tekintélyének józan fejlesztését és megvédését. . ." 
(f pont.) Ezen az alapon tehát a legüdvösebb 
munkásságot lehet kifejteni s mindent el lehet 
követni az iskola és a tanítóság érdekében a 
törvényesség korlátain belül. A hivatalos egye-
sületek kebelében mindazt meg lehet tenni, 
a mit eddig a szabadegyesületek sem igen 
tettek meg, csak tudni kell akarni és cselekedni. 

A „hivatalos" egyesület tehát a tanítók 
egyesületi életének alkalmas keret, sőt ma még 
tág keret, a melyet eddig nem sikerült kitöl-
tenünk. Vagy ki hallotta még eddigelé, hogy 
ez a keret valahol szűknek bizonyult volna, 
hogy a nagyobb működési térre áhítozó tanító-
ság valahol összeütközésbe jutott volna a 
szervezetre felügyeletet gyakorló tanfelügyelővel, 
hogy a tanfelügyelő valahol kénytelen lett 
volna az egyesület működését fölfüggeszteni, 
vagy az egyesület föloszlatását javasolni, mert 
a tanítók túl mentek a hivatalosan megszabott 
határokon ? Ilyesmiről még eddig nem hal-
lottunk. 

Nem összetörni kell tehát ezt a keretet, 
hanem kitölteni. Tegyünk meg mindent az 
iskola és a magunk érdekében, a mit e kereten 
belül tenni lehet. A szabad egyesületek pedig — 
a meglévők és az alakulandók — járjanak elől 
jó példával; mutassák meg, miképen kell az 
iskola javára szolgáló radikális reformokat 
hathatósan- sürgetni, miképen kell a tanítóság 
munkájának erkölcsi és anyagi méltatását 
megszerezni. Ebben a munkában a hivatalos 
egyesületek kövessék a szabad egyesületeket; 
és ha követvén ezeket, beleütköznének a 
„hivatalos" keretbe, akkor ez a keret össze 
fog törni és itt lesz a tisztán „szabad" egye-
sületek ideje. 

De, mikor lesz ez ? És lesz-e valaha ? Azt 
hiszem, hogy még egy emberöltőn keresztül 
tág lesz nekünk a hivatalos keret. Hát csak 
hagyjuk most még békében.*) 

(Budapest.) Somoyyi Béla. 

Az iskolai mulasztási pénzbírság 
kezelése és fölhasználása. 

Lapunk 42-ik számában az iskolai mulasztási 
pénzbírság kezelésére vonatkozólag igen érdekes 
és közhasznú czikk jelent meg. 

Utasításokban és rendeletekben mindenütt 
ott találjuk, hogy a községi elöljáróság a 
büntetéspénzeket köteles beszedni s az iskola-
szék avagy gondnokság elnökéhez juttatni. 

Néhány sorban tisztán és világosan vázolta 

*) Tudomásunk szerint a tanítóegyesületek kérdése 
most foglalkoztatja a ministerium illetékes ügy-
osztályát. (Szerk) 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 48. SZÁM. 

az említett czikk írója, hogy a beszedett bün-
tetéspénzeket a felekezeti iskolaszékek legtöbb 
helyt s legtöbb esetben nem a rendeltetési 
helyére fordították s fordítják. 

A rendelettől eltértek és eltérnek ugyan, 
mikor a szülőknek visszaadták és visszaadják, 
mikor a templom-torony, tető, temető bekerít-
tetésére fordították és fordítják, de legnagyobb 
törvénytelenséget s immorális cselekedetet akkor 
követik el, mikor a fölszedett büntetéspénzeket 
a népnevelés nagy kárára fönnálló iskolaszék 
ügybuzgó, lelkes tagjai sok helyt megiszszák. 

Ez így van s ez valóban tűrhetetlen állapot! 
Eljött az idő, hogy az ilyen visszaélések 

megakadályozására rendelet adassék ki és szigo-
rúan ellenőriztessék. 

Ámde az idézett czikk csak az iskolaszékek 
visszaélése és törvénytelen eljárásával foglal-
kozik. Hát a községi elöljáróságok szabály-
szerű eljárását s a tényleg bevett összeg 
hiánytalan átadását ki ellenőrzi ? Senki! 

Kis- és nagyközségekben a bírók által 
kezelt ilynemű napló nem más, mint vala-
melyik napilap czímszalagja. Ki és hogyan 
tudja azt meg, hogy kitől, mikor és mennyi 
büntetéspénz szedetett be ? Senki! Ismerem e 
tekintetben az esküdtek és fejlettebb közsé-
gekben a város-szolgáknak csúfolt községi 
szolgák sarlatán eljárását is. 

A bírók a mulasztási kimutatásokban föl-
tüntetett gyermekek szüleit sokszor hónapok 
múlva szólítják föl, mikor már talán 4-ed 
izben írattak ki igazolatlan mulasztásra. 
Természetes, hogy ilyenkor elsősorban rossz a 
tanító, másodsorban a gondnoksági vagy iskola-
széki elnök. Az elöljáróság hanyagsága miatt 
némely szülének, ha több gyermeke is van, 
kik iskolába járnak: 12 —16 koronát is kellene 
fizetnie. 

„Ez igazságtalanság" mondja az imént 
említett, érdemekben megőszült bíró s nemes 
szive által meghatva, a tehetősebb szüléktől 
egy-egy korona bírságpénzt szedet, a szegé-
nyeknek pedig elengedi a saját felelősségére s 
azzal elégedjék meg a tanító, gondnoksági és 
iskolaszéki elnök. 

És mindezekért ki vonja felelősségre a kis-
és nagyközségek bíráit? Senki! 

Szólaljon föl csak a tanító, ha községi vagy 
felekezeti: elcsapással fenyegetik, ha állami, 
nyílt lázadást rendeznek ellene. 

Az iskolai mulasztási bírságpénzek két 
helyen kezeltetnek; ideiglenesen a községi 
elöljáróságnál a bíró, azután pedig rendeltetése 
helyén az iskola elnökei avagy gondnokai által. 

liészletes utasítást kellene kiadnia a köz-
oktatásügyi minister urnák e büntetéspénzek 

kezelési módjára vonatkozólag, mely utasítás 
megjelölné úgy a községi elöljáróságok, mint 
az iskolák elnökeinek teendőit. Az állami és 
községi iskolák elnökeihez beszármaztatott 
büntetéspénzek törvényesen kezeltetnek, míg a 
felekezeti iskolák elnökeihez beszármaztatott 
ilynemű büntetéspénzek igen sok esetben nem. 
E szerint a felekezeti iskolák elnökeinek és a 
községi elöljáróságoknak e körüli teendőik pontos 
megállapítására múlhatatlanul szükség van, 
mi egyúttal irányadó lenne az állami és községi 
iskolák elnökeinek is. 

A gyakorlat vezetett reá s ha mindenütt e 
szerint járnának el, véget érhetnének az eddig 
országszerte tapasztalt visszaélések és az a 
tekintélyes összeg, mely évente ilyen ezímen 
behajtatik, egy hatalmas kulturális intézmény-
nek lehetne biztos, megingathatatlan alapja. 

Milyen egyszerű az egész! 
Két nyilvántartási naplón fordul meg. Egyik 

az iskola elnökénél, a másik pedig a községi 
elöljáróságnál helyezendő el. 

A tanító vagy tanítók által kiírt igazolat-
lanul mulasztott tankötelesek névjegyzéke egy 
példánya az iskola levéltárába helyezendő, 
másik példánya pedig az iskola elnöke által 
átvételi ív mellett tétetik át további intézkedés 
végett a községi elöljárósághoz. 

E mellett az iskola tanítója, illetve igaz-
gatója egy kimutatást vezet, melyben föltünteti, 
hogy az év melyik hónapján és napján hány 
igazolatlanul mulasztott tankötelest mutatott 
ki első, másod, harmad stb. ízben. 

Ebből azután világosan kitűnik, hogy hány 
gyermeknek lesz a szüleje vagy gyámja meg-
büntetve, hánynak első, másod, harmad stb. 
ízben s így a kimutatott növendékek száma 
hányadízbeni kimutatása szerint követelheti az 
iskola elnöke a község elöljáróságától a meg-
felelő büntetési összeget, mit a község elöl-
járósága köteles legyen nyolez (8) nap alatt 
az iskola elnökének átvételi ív mellett átadni. 

Egyúttal köteles lenne a községi elöljáróság 
az iskola elnöke által hozzá áttett kimutatáson 
megjelölni, hogy mely igazolatlanul mulasztott 
gyermekek szüleitől volt lehetetlen a szegény-
ség miatt a bírságpénzt fölhajtani. Az ilyen 
fölhajthatatlan összeget is nyilván kellene 
tartania, úgy a községi elöljáróság, mint az 
iskola elnökének. 

A községi elöljáróság egy naplóba úgy a 
megbüntetett szülők, mint az igazolatlanul 
mulasztott gyermekek neveit, a büntetés 
összegét és az időt mikor kifizettetett, be-
jegyezné. 

Ilyen nyilvántartás mellett lehetne csak az 
iskolai mulasztási bírságpénzeket kezelni. 
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Minta az iskola elnöke által vezetendő nyilvántartáshoz: 
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Minta a községi elöljáróság által vezetendő nyilvántartáshoz: 
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így vezetendő be és zárandó le minden 
•áttett és elintézett mulasztási kimutatás külön-
külön. Ilyen módon meglesz a helyes kezelés 
és mindkét részről az ellenőrizhetés. Az így 
befolyt összeget az iskolák elnökei esetről-
•esetre, egy a megye központján alakítandó 
„iskolai mulasztások alap"-jába küldenék be. 

Erre az alapra nagy, mondhatni nélkülözhe-
tetlen szükségünk van ma már, mert míg 
városokon az intelligens körökben nagy szám-
mal látjuk megnyilatkozni a nemes sziveket 
s az ott lakó szegénysorsú iskolás-gyermekek 
ruha, könyv, élelem stb. alakjában élvezik a 
jótéteményt, addig a kevés vagy intelligencziával 
egyáltalán nem rendelkező elzárt, távollevő 
községek szegénysorsú, iskolás-gyermekei leg-
többször nem a szülők rosszakarata, hanem a 
ruhátlanság miatt maradnak távol a múzsák 
templomától, az iskolától, nem részesülhetnek 

vallás-erkölcsi, hazafias oktatásunkban, el- s 
visszamaradnak többi társaiktól tisztán a 
vagyontalanság és segély nyújtás hiánya miatt. 
Nem csepegtethetjük zsenge s még minden 
jó és nemes iránt fogékony lelkükbe az Isten, 
haza és király iránti szeretetet, tiszteletet s 
tántoríthatatlan bizalmat és ragaszkodást. Fel-
nőnek tudatlanságban, lassankint a gyom ver 
lelkükben gyökeret s vakon vezethetik a 
nemzet s haza nagy kárára a szocziálista 
vezetők és nemzetiségi izgatók. 

Yajha meghallgatásra találna a közoktatás-
ügy terén már eddig is elévülhetetlen érde-
meket szerzett s a magyar nemzetet örök 
hálára kötelezett közoktatásügyi ministerünk 
nemesen érző lelkében e fölvetett eszmének a 
messze jövőbe kiható áldása, haszna és egy 
rendelettel megvalósítaná „az iskolai mulasz-
tások alap "-ját, mely alkotásával mennyi szen-
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védő anya könyét törölné le s hány becsületes, 
értelmes honpolgárt nevelne s mentene meg 
annyit zaklatott és sokat szenvedett magyar 
hazánk javára! 

(Gyanta.) Veress Károly. 

Tanítói szakvizsgálat. 
Folyik a vita inkább pro, mint kontra s a 

Margitai szózata által föllelkesített tábor bizo-
nyosan nem tesz jó szolgálatot éppen M. J.-nek 
s az ügynek, ha nem elég tárgyilagosan, a 
követelések túlságos mértékű fölsorolásával 
kiván a dologhoz hozzászólani. 

Ha igaz az — mert igaz — hogy tanító-
képzőink nem nyújtanak elég szakképzettséget; 
akkor a tanítóképzők tantervének átalakítását 
sürgessük. Első lépés volna oly eszköz fölhaszná-
lása, mely lehetővé tenné, hogy a képzőket ne 
a kiselejtezett középiskolai tanulók lepjék el; 
hanem legalább a IV. középosztályt végzettek. 
Sőt, hogyha anyagi helyzetünknek kívánságaink 
szerint való javítása elkövetkezik, legyen a 
tanítóképző két osztályú szakiskola, melybe 
érettségi bizonyítvány alapján lehessen belépni. 
Ez volna az egyedül helyes megoldás; ennek 
megvalósítása meghozná annyiszor óhajtott 
társadalmi megbecsültetésünket is. 

Sajnos, hogy e kívánalom teljesítésének 
bekövetkezhetőségéről halvány sejtelmünk sincs. 

így aztán, mert megszégyenítőnek tartjuk 
képesítésünknek úton-útfélen való kicsinylését, 
állásunk gáncsolását, lenézését: keresve-keressük 
azokat az — hogy lígy mondjam — olcsóbb 
módozatokat, melyekkel tudásunkat fejlesztve, 
értékünket emeljük. Ilyen okok adták Margitai 
J . kezébe is a tollat. 

Mert az elől említett módozatról ez idő 
szerint nem beszélhetünk, lássuk: elfogad-
hatjuk-e Margitai úr tervezetét átmeneti álla-
potnak addig legalább, míg az egyedül helyes 
megoldás bekövetkezik ? 

Azt mondják sokan, helyes az a gondolat, 
hogy az oklevelet 2—3 évi gyakorlat után 
szerezhessük meg. Ha ezt elrendelnék, egyszerre 
sülyedne a magyar tanítók nivója annyit, hogy 
helyrehozása évtizedes munkát igényelne. A 
legtöbb vitatkozó azt állítja, hogy a fiatal 
okleveles tanító nem fordít semmi gondot az 
önképzésre, idejét mulatozással tölti el. Ez 
sokszor igaz, többször föltevés. Ha igaz, akkor 
is a képzőt okozom érte. Ujabban lábrakapott 
egy sajnálatos elv a képzők nevelési rendsze-
rében. Mert nem akarják szabadossá nevelni az 
ifjakat, minden szabadságtól megfosztják őket s 
mint azt nem régen egy sajnálatos esettel kapcso-
latban sok számottevő ember elmondotta, a 15— 
22-éves ifjakkal szemben nem megfelelő bánás-

módot tanúsítanak. Ez az oka annak, hogy az 
életbe kikerült iíju, érezvén végre a szabad levegő-
fuvallatát, élni kiván s négy hosszú éven át el-
nyomott ifjúi vágyai kielégítésében nem ismer 
határt. Az ifjúnak szüksége van a korlátokra, de 
tévedés azt hinni, hogy ezek folytonos éreztetése 
hasznos; ellenkezőleg, csak akkor ütődjünk 
azokba bele, ha a renddel jövünk ellenkezésbe. 

Tehát az ifjú tanítók egy része az inté-
zetből kikerülve az élvezetekre gondol. Vájjon 
az a tudat, hogy neki 2—3 év alatt oklevelet 
keh szereznie, elég erős parancsoló volna arra, 
hogy szabad perczeit tanulásra használja ? — 
Nem. Aztán a legtöbbnek az életben kell meg-o o 
tanulnia az ügykezelést s végeznie a legtöbbnek 
napról-napra szaporodó irodai teendőit! — 
Higyjük el; ennek a rendszernek behozatala 
hazánk proletárjainak szaporításában végezne 
áldástalan szolgálatot. 

A segédtanítói, vagy ha úgy tetszik, gyakorló-
tanítói intézmény behozatalát óhajtani nem lehetT. 
mert hiszen ez hátrafelé való haladást jelentene! 

Teljesen igazat adok egy hozzászólónak abban, 
hogy tanulmányi rendszerünkön súlyosbító vál-
toztatásokat tenui fizetésjavítás nélkül nem lehet; 
de minő alapon helyeselném azt, hogy az érettségi 
(általános) képesítsen a tanítói pályára? Igaz,, 
először tanítói gyakorlatot végezne egy évig s 
azután szakvizsgát tenne az illető maturáns. 
Lennének akkor szakképzett tanítók ? Olyanok, 
sem volnának ezek, mint mi vagyunk ma. A 
mi „érettséginkének más pályára való képe-
sítése is csak akkor volna megengedhető, ha jobb 
díjazással megtudnák gátolni a tanítói pálya 
elhagyását. Az először 840 korona fizetéses gya-
korló-tanítói állásokra való kinevezésnek s egy 
év alatt kizárólag pedagógiai tárgyakból teendő-
szakvizsgálatnak volna - e értelme ? Semmi 1 
Ments meg uram, tőle. 

Gyakornokoskodni nem kívánunk, mert a, 
tanítói állás maga kizárja a kiskorúságot; a függő 
viszonyokat egygyel fejleszteni nem akarjuk. 

Bizonyos, ma még merészen hangzik sok 
lenézőnk előtt, de nekünk csakis az lehet 
kérésünk s követelésünk úgy a nemzeti oktatás, 
mint tekintélyünk emelése szempontjából: 

1. hogy „érettségi" bizonyitvány legyen a 
fölvétel föltétele; 2. a tanítóképző két év-
folyamú legyen, hol a gyakorlati kiképzés czélja. 
az irányadó; 3. az egyetem kapui nyíljanak, 
meg a haladni kivánók előtt. 

Addig, míg ez elkövetkeznék, a jelenlegi 
tanítóképzőkben a szakképzés legyen az egye-
düli vezető czél s hogy ezt kellőképen szol-
gálni lehessen: ama tantárgyak óraszámai, a. 
melyek nem tartoznak szorosan szakunkhoz,, 
redukáltassanak a pedagógiai tárgyak javára . 

(Pest-Szmt-L8rincz.) Bartha Pál. 
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Ima. 
Fáradt vagyok. Oly elhagyatva jár 
Megtépett lelkem itt a fold porába' 
Mint szárnyasebzett bujdosó madár, 
Mély nem repülhet ágról lombos ágra. 
— Nincsen reménye, nincsen semmi vágya, 
Nem csügg a lelkem múló kincseken: 
Aldó kezeddel a mindennapit 
Oh, add meg nékem, én jó Istenem! 

Ha végig küzdvén a napot, híven 
Lerójja testem megszokott robotját 
S magányos fészkem csöndes enyhiben 
A harcz után egy percznyi nyugalom vár, 
Oh, add, Uram, hogy szűkös asztalomnál 
Vigasztalóm az élő hit legyen! 
Könnyítsd meg árvaságomat 
Aldó kezeddél, én jó Istenem! 

Ha éltem napja nyugovóra száll, 
S szemem kialvó lángját bétakarja 
Hideg kezével a kemény halál; 
Ha lelkem gyarló földi por gyanánt áll 
Bírói széked fényes zsámolyánál, 
Oh, hogy ne légyen majd mit rejtenem 
A számadáskor, add malasztodat 
Aldó kezeddel, én jó Istenem ! 

Iván Andor. 

Egy tanító emléke a Magas-
Tátrában. 

Mikor tanév végén a szellemi aratás befeje-
ződik s a tíz hónapi szakadatlan munkálkodás 
után bezárul az iskola ajtaja, mindig elfogja 
nyughatatlan lelkemet egy erős vágy, kóborlási 
ösztön, mely erősebb lehet még a madarak 
vándorlási ösztönénél is. 

Ugy vonz valami ki, a természet elrejtett 
szépségei közé, a hol nem hallani a köznapi 
élet idegfárasztó lármáját, a hol fenyvesek 
susogása, patakok csörgése —• de egyébként 
a természet ünnepélyes csendje álmodozásba 
ringatja a lelket, megihleti a képzeletet, s a 
hol levedlik az ember lelkéről minden gond, 
köznapiasság, önzés és az anyagiasság salakja. 

A kalitkából kiszabadult madár nem hasítja 
a levegőt olyan mohó vágygyal, nem dobog-
tatja apró sziveeskéjét a visszanyert szabadság 
érzete olyan energiával, mint a milyen lázas 
sietséggel kapcsolom én fel turistazsákomat, 
s repülök a Magas-Tátra alpesi hómezői és 
csillogó tavai közé. 

Es mikor megcsapja arezomat a Tátra 

óriási sziklaormait kendőző, havat szitáló, hűvös 
légáram, akkor mintha egyszerre kicserélték 
volna énemet, mintha nem én lennék többé 
az a szakadatlan munkától meggörnyedt alak, 
testem, lelkem egyszerre visszanyeri ruganyos-
ságát, inaim, karjaim megfeszülnek s a szeges 
végű turistabot monoton kopogása mellett egy 
turistaindulót fütyörészve vágok neki az erdők, 
a hegyek rengetegeinek. 

Hivatásom gondjait ugyan otthon hagyom, 
de a pályaszeretetet, a lelkesedést azért magam-
mal viszem a csillogó hó mezőkre, a nap arany-
sugaraival szeliden játszó tengerszem sima 
tüköréhez, s mikor a legnagyobb művész alko-
tása csodálatot, soha el nem muló impressziókat 
támaszt bennem, akkor a lelki gyönyöröket 
megsokszorozza nálam az a gondolat, hogy a 
nemes eszméknek, gondolatoknak a magvait, 
melyek a szép hatása alatt bennem támadnak, 
lesz hova elültetgetnem, hadd gyönyörködjenek 
mások is a szép, jó és igaz fénysugaraiban, 
mert csak a fösvény zárja el kincsét mások 
elől, hogy annak csillogásában egyedül csak ő 
gyönyörködhessék. 

Az igazi szép érdeknélküli gyönyöreit élvezni 
keltem turistautra az elmúlt nyáron is. 

Fölkapaszkodtam gyalogosan abba a kat-
lanba, mely örökzöld törpefenyő keretbe fog-
lalva a Csorbai-tó tündérszépségü medenczéjét 
zárja körül. 

Láttam a Bástya tarajos ormának árnyékát 
megfürödni a smaragdzöld tó sima víztükörében, 
láttam a hómezőktől csillogó s a Csorbái tó 
udvartartásához tartozó büszke hegyormokat, 
melyek mint ködfátyol-képek bukkantak elő 
— mintegy varázskéz érintésére — a gomolygó 
felhőkárpit mögül. 

Vidámult kedélylyel és gyönyörtől repeső 
szivvel vágtam neki a Mária-Terézia-útnak, 
mely mint bokréta kötése futja körül a Magas-
Tátra csoportozatát Barlangligeten keresztül 
félkörben egész Javorináig. 

Ez az út a turistáknak legkellemesebb séta-
utja, s ennek mentében feküsznek az ő főhadi-
szállásaik. A gyönyörű tájkép részletek, az út 
Mengusztalvi kanyarulatánál levő „Suha-Voda" 
gyönyörű fátyolvízesései lekötik a figyelmet és 
fölkeltik az érdeklődést, szóval: minden lépten-
nyomon akad valami megbámulni való. 

Nemcsak az apostolok lovain utazó turisták 
vándor-utja ez, hanem fényes batárok, csillogó 
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fogatok robognak erre végig kora reggeltől, 
késő estig. 

Elekben a fényes fogatokban ülő dámák, 
a testet elpuhító élvezetektől sápadt uracsok 
szánakozó kicsinyléssel néznek végig portól 
ellepett ruhámon és a hátamon fityegő turista-
zsákon. Szegény tatár! — gondolják magukban 
— ezt is valami hóbortos rajongás készteti 
arra, hogy lemondva minden kényelemről, 
gyalog járja be, zsákkal a hátán ezeket a 
helyeket, a hol minket tüzes paripák röpítenek 
végig keleties kényelemmel ellátott bársony 
üléseinkben. 

Ám ha tudnák, hogy az a szánalmas mosoly, 
kicsinylő lenézés nagyobb erővel támad fel az 
én lelkemben ő irántuk, akkor talán szem-
lesütve bámulnának nem az én poros, szeges 
czipőmre, hanem a saját lakktopánjaikra. 

Mert ha az a természet iránti rajongás — 
mely az én lelkemet a turistáskodásom közepett 
betölti — nem élt volna más emberek szivében 
is, akkor azok a fényes fogatok most nem 
roboghatnának végig a Magas-Tátra lejtős 
ollalán, s a benne ülők nem gyönyörködhet-
nének ily közvetlenül e fenséges vidék ragyogó 
s? épségeiben. Az én szeges czipőm felvinne 
úttalan utakon is a tengerszemekhez, a szédítő 
hegyormokra, de az ő tüzes paripájuk — ha 
tizenkét patkót veretnének is minden lábára — 
nem jöhetne utánam. 

Büszkén, önérzetem teljes tudatában, mint 
a ki a nagyvilági gőgöt megveti és a kicsinyes 
hiúságokat lenézi, folytattam utamat, s áten-
gedtem magamat egészen az igazi, érdeknélküli 
szép hamisítatlan, léleknemesítő élvezetének. 

Amint a Felső-Hági turistatelepet elhagytam 
s föltűnt szemeim előtt a Gerlachfalví csúcs-
nak Poprádvölgyére néző behorpadt oldala, 
egy kis lankás, fiatal fenyükkel körített domb-
oldalon egy obeliszket pillantottam meg. 

— Oda megyek! — gondoltam magamban 
s a piramis előtt elhelyezett padkán - távcsö-
vemmel kényelmes szemlét tartok az alant 
elterülő Poprádvölgy és szepesi fensik gyönyörű 
panorámája fölött. 

Mielőtt leültem volna, megakartam nézni az 
obeliszk feliratát. Talán valami pénzarisztok-
ratának emelték, a ki ide jött a Tátrába tömén-
telen vagyonának egy részét elkölteni? Vagy 
talán valami Tátrakutatónak a nevét tisztelték 
meg véle, a ki halálveszedelmek között, mozgó 
kőtörmelékeken fölkapaszkodott a Tátra eget-
ostromló csúcsaira ? Hanem mikor a hideg 
kőbe vésett betűket elolvastam, egyszeribe 
melegség árasztotta el a szivemet s lelkemben 
mélyen megilletődve kapcsoltam le hátamról 
a turistazsákot, s vertem le czipőmről az út 
„fehér porát, hogy mint a templomba lépő, ki 

saruit leoldozza, ünnepies hangulatban ad-
hassam át lelkemet azoknak a magasztos 
gondolatoknak és érzelmeknek, melyek bennem 
ezen felirat hatása alatt támadtak. 

Az emlékkő vön ez a felirat állt: 

MÜNNICH SÁNDOR 
POPRÁDI TANÍTÓ, 

A MAGAS-TÁTRÁT ÁTKAROLÓ ÚT 
ESZMÉJE SZERZŐJÉNEK 

EMLÉKÜL 
FELÁLLÍTTATOTT MAGYARORSZÁG 

FENNÁLLÁSÁNAK EZREDIK ÉVÉBEN. 

íme tehát, ez egy pályatárs emléke, egy 
rokonléleké, egy természetimádóé, kinek fen-
költ ideája föltárta a Magas-Tátra szépségeit 
szegénynek, gazdagnak egyaránt. Az ő fejében 
fogamzott meg az eszme, hogy a Magas-Tátra 
természeti kincsesházát föl kell tárni a világ-
nak, hadd gyönyörködjék benne mindenki, s a 
gazdagok hadd hozzák ide anyagi kincseiket 
— nem a föld — hanem a kopár szikla 
sanyarú népének. 

Es ha az ő lelkében nem élt volna az a 
hóbortnak látszó rajongás, imádat a természet 
szépségei iránt,. akkor azok a fényes fogatok 
most nem röpítenék végig gazdáikat a fenyü-
illattól fűszerezett legtisztább havasi légkörben, 
s az út mentén elterülő fürdő- és turistatelepek 
nem nyüzsögnének a balzsamos levegőt szom-
jazó vendégek sokaságától. 

Képzeletemben megjelenik a te alakod, te 
szürke, kopott külsejű tanító, mert tudom, 
hogy a tanítói pálya a külső fénytől, csillo-
gástól nagyon távol áll. De hiszem és tudom, 
hogy a te lelkedet annál ragyogóbbá tették 
nemes és fenkölt ideáid. És a mily rajongással 
viseltettél a természet nagyszerű szépségei 
iránt, éppoly meleg szeretetet áraszthattál 
magad körül szűkebb hivatásod körében. 

Mert az az idea, melyet emlékoszlopod 
hirdet, csak a természetimádó lelkében fogamz-
hatik meg. A ki pedig hevülni tud az érdek-
nélküli szépért, annak szivét, lelkét csak nemes, 
ideális gondolatok vezérelhetik s az a nép-
nevelői hivatást is méltóan be tudja tölteni. 

Ez a gránitoszlop, mely nemcsak a te neve-
det, hanem az egész tanítóságot dicsőiti, 
magasabb lángra lobbantja bennem azt a lel-
kesedést, melyet az igazi néptanító eszményi 
hivatása és a természet csodálata gyújtottak 
bennem. 

Erdemeiddel nem hivalkodol még halálod 
után sem, mert szerényen — mint a tavaszi 
ibolya — meghúzódik emlékköved itt a susogó 
fényük árnyékában. Ám azért a kutató szem 
és a rokoniélek itt is föltalál és megérzi léte-
zésedet, mint a delejtü a villamáramot. 
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Nemes büszkeséggel, hivatásos önérzettel gon-
dolva rád, veszek búcsút emlékedtől. Fölkapasz-
kodom halálveszedelmek között a Lomniczi-
csúes keskeny, borzalmasan szédítő ormára, 
belátom innét az egész Tátracsoportozatot, 
annak többi hegyóriásait, de képzeletemben 
mindezek fölé emelkedik az az elhagyott kis 
gránitobeliszk. Fejem fölött egy sas lebeg, de 
az én lelkem még ennél is magasabban 
szárnyal a te emlékedtől. 

(Nagy-Tapőlcsány.J Szalay Pál. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Vitályos Vilma oki. óvónőt a 

gidófalvi áll. kisdedóvodához óvónővé; Neamtiu 
György oki. tanítót a borlovai közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Stoics Lázár oki. tanítót a 
ravenszkai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Schmehil János oki. tanítót r. tanítóvá a kun-
falvai áll. el. isk.-hoz; Szedenik Tamás oki. 
tanítót a hegyszorosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Krenkó Géza bölcsészet-hallgatót a 
pest-pilis-solt-kis-kunvármegyei kii-, tanfelügye-
lőséghez tollnokká. 

Áthelyezte : Németh Gizella malaczkai áll. 
el. isk. tanítónőt a kunfalvi áll. el. isk.-hoz 
eddigi minőségében; Sükösd András újbányái 
áll. el. isk. tanítót a kis-kun-dorosmai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Schuster Jozefin 
zernesti és özv. Millunovné-Abonyi Malvin 
ulmai áll. kisdedóvónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Fent Lajos 
hőgyészi munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 1368 koronát; Bozsor Péter var-
solczi gör. kath. munkaképtelen el. isk. tanító 
részére évi 520 koronát; Bíró Anna kovásznai 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 620 
koronát; Sipos Ignácz bácsalmási munka-
képtelen izr. tanító részére évi 820 koronát; 
Schvedul Károly szökédi munkaképtelen róm. 
kath. tanító részére évi 700 koronát. 

Segély-, ill . gyámpénzt engedélyezet t : 
néh. Unger Ferencz kaboldi nyugd. volt róm. 
kath. tanító özv., szül. Karner Katalin részére 
évi 300 koronát; néh. Skrábik János hont-
németii róm. kath. volt tanító özv., szül. 
Novo'ny Paulina és két árvája részére együtt 
évi 400 koronát. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
de l te : néh. Bogár György volt nyénpataki 
áll. tanító Mária nevű árvájának a kolozsvári 
orsz. tanítói leányárvaházba. 

Temetési já ru lékot engedélyezet t : néh. 
Prunyiné-Kovács Etelka hibbei áll. kisdedóvónő 
hátrahagyott férje Prunyi Ottó részére 225 
koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 

könyvet, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében-
lehet (legczélszeriibben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f.)r 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendelhető meg' szerkesztőségünkben. — 
Szíves tudomásul. Most mindent megleleteznek 
s azért — újabb értesítésünkig — mindenre kell 
bélyeget tenni. Magánügyben czímzett levelező-
lapot kéli mellékelni. Névtelen levelekre nem 
válaszolunk. Elmaradt lappéldányokat a kiadó-
hivatalnál (I. ker. Vár, Iskola-tér 3. sz.) kell 
megreklamálni, ugyanoda küldendők a hirdetési 
díjak és szövegek is; mi, szerkesztőség, e 
tekintetben semmi felelősséget sem vállalunk. 
Kézirattal bőven el vagyunk látva. — M. J . 
Gyula. Azt kérdezi tőlünk, hogy „köteles"-e 
a tanító a szüléket értesíteni, ha iskolás fiokat 
több órára, vagy, mint az ottani polg. iskolá-
ban történt, egész napra visszatartják ? Parag-
rafus szerint nem „köteles," de pedagógiai 
tapint ata szerint ily esetben okvetlenül értesíteni 
fogja a szüléket, a kiknek tudomást kell venniök 
gyermekök viselt dolgairól, hogy az iskolát, 
nevelő eljárásában, a maguk részéről szintén 
támogassák. — „Szász.1' Áll. tanítók család-
jainak arczképes igazolványt nem engedélyez-
nek, de adnak esetről-esetre, bélyegtelen folya-
modványra kedvezményes igazolványt. Hivat-
kozni kell a családfő arczképes igazolványának a 
számára.— B. J . Az orsz. tan. nyugdí jintézeti járu-
lék már február havában esedékes volt: tehát már 
akkor kellett volna megfizetnie. Azért, hogy 
más helyre — különálló nyugdíjintézet terüle-
tére — költözött, a hátralékot behajtják rajta.—-
Ferch Vilmos. Az orsz. tan. nyugdíjintézetbe 
való fölvételre vonatkozó tájékozást a Tanítók 
Tanácsadója 168. lapján, a katonai sorozásra 
nézve a tudnivalókat pedig ugyanazon mü 115. 
stb. lapján találja meg. — V. F. Tr.-Baán. 1. 
Fötvös munkáinak 5 első kötetét, mint halljuk, 
már szétküldte a kiadóhivatal. 2. A másod-
latot az igazgató állítja ki; a díjat az illető 
osztály tanítójával megfelezi. 3. Forduljon 
kiadóhivatalunkhoz. - l í j ú taní tó . Zombán. 
A polgári tanítóképző - intézet igazgatója : 
dr. Kiss Áron, a ki, mivel kir. tanácsos: 
nagyságos. — M. G. Pákozd. A hirdetések, 
mint számtalanszor megüzentük, nem mi ránk. 
hanem a kiadóhivatalra tartoznak. De a kiadó-
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hivatal sem tehet arról, ha a hirdető nem úgy 
jár el, a mint hirdetésében igéri. Ha Pajkr 
Rezső orgona-gyáros 30 K. előleg beküldése 
után még csak nem is felel a leveleire, szólítsa 
föl még egyszer — esetleg ügyvéd utján — 
Pujkr Rezsőt, a ki ha úgy fog mással is el-
járni, bizony nem igen használ majd neki még 
az sem, hogy lapunkban állandóan hirdet! Ön 
is tudja, hogy a papiros türelmes, de leg-
türelmesebb a hirdetési mellékletnek a kiadó-
hivatal által keséit papirosa! A szerkesztőség 
ezért nem felelhet. — Többeknek. Az iparos-
tanoncz-iskolák rajztanítói számára 1902-ben 
lesznek tanfolyamok; az 1902. évi költség-
vetésbe e czélra 18.000 koronát vettek föl. — 
L. K. A Gazdasági Ismétlő-Iskola 1. száma 
lapunknak 1902 január 2.-án megjelenő számá-
hoz lesz mellékelve; havonkint egyszer egy 
ívnyi terjedelemben fog megjelenni. A Magyar 
Tanítók Naptárát nem nálunk, hanem az 
Athenaeumnál lehet megrendelni. — N. N. Nem 
érezzük magunkat hivatva arra, hogy a kir. 
tanfelügyelőség intézkedését fölülbíráljuk. — 
F. F. Kertben vagy udvaron ha vízzel való 
elárasztást nem alkalmaz, legkönnyebben fel-
öntözéssel készíthet mesterséges korcsolyapályát. 
Kellő időben 3—4 nap oly vastag jégréteg 
képződik, hogy már alkalmazhatja korcso-
lyázásra. Nagy városokban aszfaltos udvarokon 
csinálnak könnyű szerrel mesterséges „jég-
pályákat." — St. M. 1. „Egy évre" választott 
tanító az év letelte után nem tekintendő vég-
legesítettnek ; hanem igenis a megválasztott 
tanító a próba év letelte után — ha ilyen ki 
volt töltve — véglegesíttetnek tekintendő, ha 
a törvényes kellékeknek megfelelt. 2. Ha az 
iskolaföntartó a tanító fizetésének 400 frtra 
kiegészítése vegett részesült államsegélyben, 
követelje 300 frtos fizetésén felül a 4.-ik 
száz forint folyósítását. — Y. László. Ha 20 
évi szolgálat után „kántori" állásra megy, 
eddig befizetett nyugdíjjárulékát nem kapja 
vissza s a 20 év után sem követelhet nyug-
díjat, mert hiszen tanítóig állásról letépettnek 
kell majd tekinteni. — 0. 1. A karácsonyi 
szünet 23.-án a délutáni utolsó óra után adható 
ki. 2. Az elnök általában semmit se tegyen 
„az igazgató mellőzésével." 

KÜLÖNFÉLÉI!. 
— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-

háza, mely a fölirat után megszavazta az 
indemnityt és megkezdte a vármegyék pénz-
tárainak és számvevőségeinek ellátásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalását, a küszöbön álló 
vármegyei választásokra való tekintettel már 
folyó hó 13.-án megkezdte karácsonyi szünetét, 

mely január 16-ig tart. Ekkor folyta' ják a 
vármegyei pénztárakról szóló javaslatot, tár-
gyalják az ujonczjutalék megajánlását s csak 
ezután, valószínűleg január 20.-án, kezdik meg 
az 1902. évi költségvetés tárgyalását. —-
A kath. autonómiai kongresszus idejét január 
1.-től 15.-ig terjedő időre állapították meg.— 
Az osztrák parlamenti viszonyok nem akarnak 
javulni s már Körber ministerelnök meg is 
fenyegette az osztrák képviselőházat, hogy 
esetleg „rendkívüli" eszközökhöz fog nyalni.— 
A lengyelek közt nagy fölháborodást keltett 
az az eset, hogy két német bíróság szigorú 
büntetéssel sújtotta azokat a lengyel szülőket, 
a kiknek gyermekei a hittant nem akarták 
németül tanulni s a kiket a porosz tanítók 
ezért kegyetlenül elvertek. Az osztrák- és az 
orosz-lengyelek ezért nagy tüntetéseket rendez-
tek Németország ellen. — A dél-afrikai harcz-
térről, a hol a búrok a minap ismét fényes 
győzelmet arattak az angolokon, az a meglepő 
hír érkezik, hogy Kitchener lord, az angol 
Haynau, súlyosan megbetegedett, úgy, hogy 
kénytelen lesz lemondani a dél-afrikai hadsereg 
főparancsnokságáról. Mi azt hiszszük, hogy a 
fővezér úrnak a folytonos kudarcz ártott meg; 
ez ellen a betegség ellen pedig csakis — európai 
levegő használ! 

— A kisdedóvó-ügy szervezése. A „Magyar 
Nemzet"-ben olvassuk, hogy Wlassics minister 
megbízta Maiász Ferencz ministeri osztály-
tanácsost a kisdedóvó - ügy kérdésének a 
tanulmányozásával s azon helyek kijelölésével, 
a hol az állami iskolák mellé kívánatos az 
óvók fölállítása. Az óvók szervezése ezentúl 
rendszeresen fog történni s kiegészítő elemei 
lesznek azok az egységes nevelésnek, mely az 
óvóban kezdődik és az ifjúsági egyesületek-
ben végződik és fontos részei az állami elemi 
iskolák megerősítésének, egyáltalán a nemzeti 
nevelésnek. Halász Ferencz, az idézett forrás 
szerint, most egy részletes és nagyszabású 
programmon dolgozik, mely a kérdést elvi 
magaslatra fogja emelni. 

— Az Orsz. Bizottság igazgató-tanácsa 
Lakits Vendel elnöklete alatt e hó 12.-én 
tartott gyűlésén a községi iskolaszéki intézmény 
reformja ügyében a közoktatásügyi ministerhez 
terjesztendő memorandum szövegének a meg-
állapításával foglalkozott. Igen élénk vita folyt, 
melyben szakszerű fölszólalásaikkal többen 
vettek részt. E javaslatot gyakorlati fölfogás, 
az állami gondnoksági Utasításhoz sok tekin-
tetben alkalmazkodás jellemzi. Első sorban 
kérik, hogy az iskolaszék csak magyar érdeket 
szolgáljon s erre tegyen esküt minden iskola-
széki tag. A tanítótól megkívánják, hogy okle-
vele legyen, s mint magyar állampolgár, szóban 
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•és írásban tökéletesen tudjon magyarul. E nélkül 
•sem községi, sem felekezeti iskolában magyar 
földön tanítói állást senki el ne foglalhasson. 
Fölsorolja a kérvény a többi reformot is. így 
kérik, hogy az iskola belső életéért csak a 
tanító legyen felelős és ebbe ne legyen bele-
szólása az iskolaszéki tagnak. A vizsgálatokon az 
elnök csak a tárgyak sorrendjét állapítja meg, 
<de a vizsgálat szakszerű vezetése, a kérdés 
föltevése és a tanuló útbaigazítása a tanító 
joga. Kérik még a m igánórák föntartását. A 
tanítói fizetés minimumát 1200 koronában 
kérik megállapíttatni. — A „Délmagyarországi 
Tanítóegyesület" indítványára kérni fogja az 
Orsz. Biz., hogy a tanító ne csak elvben, de 
törvényben is köztisztviselőnek minősíttessék. 
Ugyancsak kéri az Orsz. Biz., hogy a fuvar-
és napidíjakat a minister az állami tisztviselők 
fuvar- és napidíjával egyenlően állapítsa meg. 
A nyugdíjtörvény revízióját illetőleg, nagyon 
helyesen, megvárja az 0. B. a törvényjavaslat 
beterjesztését s akkor 8 nap alatt egybehívja 
az elnökség az igazgató-tanácsot a javaslat 
megvitatására. 

— Faiskolakezelők megjutalmazása. A 
magyar földhitelintézet által községi faiskola-
kezelő és a gyümölcsfatenyésztést oktató tanítók 
számára az e téren szerzett érdemeik elismerése 
czéljából az 1901. évre adományozott 5000 
koronányi összegből kiosztandó 21 darab 
jutalomdíjat az e czélra alakított biráló-bizott-
ság a következő pályázó faiskolakezelő tanítók-
nak ítélte oda, és pedig: A 600 koronás első 
pályadíjat: Borteleki Elek, szentandrási tanító-
nak (Zalavm.). A két 400 koronás második 
pályadíjat: 1. Schunn János, prázsmári tanító-
nak (Brassóvm.) és 2. Bucsy Mihály, seprősi 
tanítónak (Aradvm.) végül a 18 darab egyen-
kint 200 koronás harmadik pályadíjat. 1. Tóth 
Imre, borsai tanítónak (Máramarosvm.). 2. Gaál 
Dénes, gombai tanítónak (Pest-Pilis-Solt-Kis-
Kunvm.). 3. Bandity Miklós, nagykikindai tanító-
nak (Torontálvm.). 4. Farkas József, szill-sár-
kányi tanítónak (Sopronvm.). 5. Csusz Tamás, 
zágoni tanítónak (Háromszékvm.). 6. Körmendy 
István, neszmélyi tanítónak (Komáromvm.). 
7. Beiter Károly, fibisi tanítónak (Temesvm.). 
8. Bankó János, apátmaróti tanítónak (Hontvm.). 
9. Jámbor Győző, pető-mihályfai tanítónak 
(Vasvm.). 10. Krammer Róbert, mágocsi tanító-
nak (Baranyavm.). 11. Blájer Balázs, székely-
udvarhelyi tanítónak (Udvarhelyvm.). 12. Szabó 
József, vég-ardói tanítónak (Zemplénvm.). 
13. Kasper János, kőhalmi tanítónak (Nagy-
Kükiillővm.) 14. Tangl Endre, becskii tanító-
nak (Nógrádvm.). 15. Léh Fülöp temerini 
tanítónak (Bács-Bodrogvm.). 16. Szpevár János, 
lestyéni tanítónak (Nyitravm.). 17. Bartha Géza, 

székelyföldvári tanítónak (Torda-Aranyosvm.). 
18.Bott Miklós, vámosi tanítónak (Veszprémvm.). 

— A Magyar Tanítók Naptárát , köze-
ledvén a naptár beszerzésének végső határ-
ideje, t. kartársaink szíves figyelmébe ajánljuk. 
Ezt a naptárt tanítók írták a tanítóknak s 
a ki megszerzi, az a mellett, hogy tanítókat 
érdeklő számos dologban fölvilágosítást nyer, 
még a tanítók vidéken tanuló fiainak az 
ösztöndíj-alapját is gyarapítja példányonkint 
10 fillérrel. A 28 ezer tanító közül legalább 
10 ezernek kellene ezt a naptárt megszereznie, 
mely így 1000 koronát jövedelmezne az em-
lített jótékony czélra. A Magyar Tanítók 
Naptárát az Alhenaeum-nál (VII., Kerepesi-út 
54. sz.) lehet megrendelni; ára 80 f., bér-
mentes küldéssel 1 K. 

— Nyilt elszámolás és köszönet. A deb-
reczeni országos tanítói árvaház által létesítendő 
„Árvaalaphoz" hozzájárult gyűjtésével: Dávid 
Mihály igazgató Brassó-Bolgárszegről, 4 K. 
14 fillér. Beszterczei áll. elemi isk. tanítótes-
tülete 10 K. Boldizsár Zsigmond Nádudvar 
5 K. 40 f., Veres Károly Tornya 5 K. 74 f. 
Brassó-Bélváros áll. iskolai elemi tanítótestület 
20 K. 32 f. Gerő Ágoston Abauj-Szina 1 K. 
66 f. Simonovits N. Debreczen 4 K. Kávai) 
István Abrudbánya 14 K. 60 f. Ozv. Tóth 
Lajosné óvónő Hmvásárhely 28 K. 04 f. 
Melkner Kálmán Mezőhegyes 5 K. 20 f., Molnár 
József és Lázár Gyula Nádudvar 2 K. 42 f. 
Kabáczy Kornél Sztrabicsó 6 K. 02 f. Pálfy 
István Mezőhegyes 3 K. Érti Vendel Alvincz-
Borberek 2 K. 40 f. Kiss Sándor Nádudvar 
2 K. 94 f. Bihary Gyula Szolyva 7 K. 70 f.; 
összesen: 123 kor. 54 fillér. Ezen kívül leg-
újabban Háromszékmegyei tanítótestület: 50 K. 
megelőzőleg árváink a szünidő alatt gyűjtöt-
tek: 73 K. 80 f. = 123-80 K., a fenti 
összeggel együtt = 247'34 K. Ebből kiadatott 
nyomtatvány és bélyegekre: 48 korona 30 fillér. 
Marad gyűjtött összeg: 199 K. 04 f., mely 
részben az Eötvös-alapnál részben a debreczeni 
„Közgazdasági Banknál" helyeztetett el. Ezi 
alkalommal és itt mondok hálás köszönetet! 
Péterfy Sándor urnák, a ki egy hozzá küldött! 
részesjegy I. és II. részének árát 20 koronát 
egy székely tanító árvája számára küldött 
hozzám, mely összegből az I. és II. részlet, 
Boga Bálint gyergyó-szárhegyi tanító árvája/ 
részére az Eötvös-alap pénztárosához azonnali 
beküldetett. Ozv. Tóth Lajosné, a mint a fent* 
kimutatásból kitűnik nemcsak szép összege] 
gyűjtött, de e mellett kötelező Ígéretet tet 
hogy egy árva leánykáért az 1902.-dik 
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január 1-től az Eötvös-alap díját: 3 koronát 
befizeti s e jótéteményre Ignácz Ágnes tanító-
árva jelöltetett ki. Fogadják a fent kimutatott 
adományozók szívből jövő hálás köszönetemet. 
A mennyiben 250 gyüjtő-ívet küldtem volt szét, 
kérem azokat a kartársakat, kik ívet kaptak: 
szíveskedjenek azt, — ha semmi adomány 
nincs is rá följegyezve — hozzám ez év végéig 
visszaküldeni. Az általam kezdeményezett ezen 
alap a „Wlassics-alap" egyik része lesz, csupán 
csak a gyűjtött összeg fölhasználásának módját 
fogja a gyűjtés után az árvaház nevelő-tes-
tülete egy alapító okmányban meghatározni. 
Gyűjtő-ívet készséggel küldök s adományokat 
hálás szívvel fogadok. Debreczen, 1901 deczem-
ber 2. Kozma László, orsz. tan.-árvaházi igazgató. 

— „Szelíd és vadvirágok" czímmel, 152 
nyomtatott oldalon (10 nyomtatott ív) munkájá-
hoz az anyagot leginkább a tanügy mezejéről 
szedve, — tárczákat ad ki Kiss Pál János kir. 
tanf. tollnok Nagy-Váradon. A bizalom meleg 
hangján kéri első sorban a népnevelés munkásait 
müve megrendelésére. A mű ára 2 korona. 
Pénzt előre nem kér, megelégszik egyelőre a 
névvel is, de a ki nevét aláírja, az kötelezve 
lesz a müvet kiváltani. A mű februárban jelenik 
meg. Minden 10 előfizető után egy tisztelet-
példány jár. 

— Rövid liirek. Új állami népiskola nyilt 
meg Pomázon, melynek létesítése dr. Csapó 
Lóránt főszolgabíró és Halász Ferencz min. 
oszt.-tanácsos érdeme. A község 40.000 K. 
költséggel építtette föl a szép iskolaépületet, 
melyben a tanítóknak is vannak kényelmes és 
egészséges lakásaik. A tanítótestület tiszteletére 
dr. Martin, a szomszédos „Margit-liget" tulaj-
donosa vacsorát adott, a mi jele annak, hogy 
a tanítót a főváros — környékén meg-
becsülik. - É, •tesítés. Azokat, kik Dalos-
könyvem ll.-ik kiadására előjegyzéseket tettek, 
tisztelettel értesítem, hogy Daloskönyvem ismét 
megjelent s a régi árban (1 korona, portó 
10 fillér) nálam kapható. Szikszó. Ifj. Föveny essy 
Bertalan. — Szegény gyermekek fölruházása. 
Az abauj-szántói „Szegény gyermekeket föl-
ruházó egyesület" e hó 8.-án az állami iskola 

137 szegény növendékét ruházta föl és látta el 
[tankönyvekkel. Engel Zsigmond az egyesület 
lelnöke szép beszédet intézett a nagy számmal 
'egybegyűlt tagokhoz és gyermekekhez. A 
gyermekek és a tanítótestület nevében Nevelős 

i Lajos igazgató köszönte meg ékes szavakkal 
La nagylelkű adományt. — Elismerő díszoklevelet 
l iyert a „Felsővidéki Magjar Közművelődési 
"•Egyesület "-tői Dráveczky Ede szepes-sztrázsai 

> iskolai tanító a magyar nyelv sikeres ok-
tásáe'rt. — A „Szakcsi önsegélyző szövetkezet" 

\ "úyi László kántortanító buzgó közremű-

ködése folytán legújabban megrendelte a 
„Tanítók Háza szappanját"; a „Tanítók Háza 
gyufáját" már létezésétől kezdve árusítja mind-
két üzletében. — Logika. Egy-két fővárosi 
napilap szerint most már nemcsak a tanítók, 
hanem a középiskolai tanárok is „tanbetyárok", 
mivel egy türelmét vesztett budapesti tanár 
egy-két nebulót „meglegyintett". A budapesti 
tanári kör 2 óráig tanácskozott a felől, hogy 
mitévő legyen az általánosító ujságpapirosokkal 
szemben s végre is azt határozták, hogy 
semmit sem tesznek. Helyesen! Azokat az 
általánosító s minden logikát lábbal taposó 
közleményeket rendesen oly „tollbetyárok" 
írják, a kiknek sok bajuk volt az életben 
tanítóikkal és tanáraikkal s a kiknek a 
gyülölségök e szerint engesztelhetetlen! — 
Ünneplő tanító. Branyiczky Endre, Végh-Egy-
háza község (Csanádm.) érdemes tanítója a 
napokban érte meg tanítói működésének negyed-
százados évfordulóját. Ez alkalommal a barátok, 
kartársak és tisztelők nagyszáma kereste föl 
részint személyesen, részint táviratban az ünneplő 
tanítót. De a legmeghatóbb a község részvéte 
volt, mely elöljárói vezetése alatt, mintegy 
200 főnyi csoportban jelent meg, hogy háláját 
és szeretetét lerója tanítója iránt. — A Tanítók 
Háza gyufája és szappanja Beregszászban 
özv. Berger Lipótné vegyes-kereskedésében 
kapható. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: „Névtelen" 5K.; szolyvai asztaltársaság 
(felköszöntők megváltásából, bek. Leviczky 
Cyrill) 5 K.; a kondorosi ág. h. ev. isk. III.— V. 
oszt.-nak a gyűjtése (bek. Czirbusz Endre) 1 Iv. 
40 f. — 2. Wlassics-árvaalapra: Minké Béla 
5 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros urnák 
("VII. ker., Wesselényi-utcza 52. sz.). 

— Halálozás. Tóth Márton Gara község 
róm kath. kántortanítója életének 56.-ik, 
működésének 37.-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !" 

T a r t a l o m : Ifjúsági egyesületek. II. — A Rökk-
alapítvány. Göőz József dr. — Nemzeti ideál. Schfosz 
Lajos. — El kell-e törülni a hivatalos tanítóegye-
sületeket? Somogyi Béla. — Az iskolai mulasztási 
pénzbírság kezelése és fölhasználása. Veress Károly. — 
Tanítói szakvizsgálat. Bartha Pál. — S z ü n ó r a : 
Ima. (Vers.) Iván Andor. — Egy tanító emléke a 
Magas-Tátrában. Szalay Pál. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Erdőtelekhez (Hevesmegye) tartozó Hanyl pusztán 

levő községi tanyai iskolához okleveles róm. kath. 
tanító kerestetik. Javadalmazása: 800 korona, 758 
• - ö l kert, az iskola-épületben két szoba, konyha, 
kamra. Tartozik a mindennapi és ismétlők tanításán 
kívül a vallás-oktatást is végezni. Pályázni óhajtók 
kérvényeiket deczember 30-ig Erdőtelekre, a községi 
iskolaszék elnökéhez küldjék be. (2249—II—2) 

A lemondás folytán üresedésbe jött kis-toráki 
(u. p. Nagy-Torák) községi óvónői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek s fölhívom mindazokat, a kik 
ezen 600 korona (hatszáz korona) fizetéssel javadal-
mazott állásra pályázni óhajtanak, hogy pályázati 
kérvényüket folyó évi deczember hó 15-éig annál is 
inkább alulírotthoz nyújtsák be, mert a később ér-
kező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. A 
választás később fog megtartatni. Kis-Torákon, 1901. 
évi november hó 24-én. Kontor Béla, óvoda-bizottsági 
elnök. _ _ (2214—II—2) 

A nagybánya i reformált egyház, a tiszántúli 
ref. egyházkerület 301/1901. sz. végzése alapján 
szervezett vallástanítő-kántor-ogonista állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: a községi, nemsokára állami 
elemi iskola ref. vallású fiu- és leánynövendékeinek 
vallásos oktatásáért és énektanításáért 1000 (egyezer) 
korona, mely összeg a tanítói nyugdíjintézetbe 
belépésre alapul szolgál; kántor-orgonista teendők 
végzéséért 440 (négyszáznegyven) korona, összesen 
1440 korona, havi előleges részletekben, az egyház 
pénztárából. A várostól 20 (húsz) köbméter fa, értéke 
72 korona; ennek befuvarozására és fölvágatására 
az egyház pénztárából 28 korona. Lakás természet-
ben, 2 szoba, konyha, stb. Temetési stóla törvény 
szerint. Pályázók kellően fölszerelt kérvényüket 
1901 deczember 20-ig, a nagybányai ref. egyház-
tanácshoz czímezve, alulírotthoz küldjék. Az egyház-
tanács deczember 29-én tartandó próbára a pályázók 
közül bárkit meghívhat, az útiköltséget fedezvén. A 
megválasztott, állomását legkésőbb 1902 január 15-én 
elfoglalni köteles. Nagybányán, 1901 deczember 1. 
Soltész Elemér, ref. lelkész. (2234—II—2) 

A gyímes-fe lsö lokl községi elemi iskolánál a 
11-ik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
800 korona — beleértve a faátalányt is, — 3 szobás 
lakás udvarral és pinczével. A kik a róm. kath. 
egyházi szertartásban jártasok, előnyben részesülnek. 
Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Pályázat határ-
ideje deczember 26. Kérvények Benke János lelkész, 
iskolaszéki elnöknek küldendők Gyímes-felsőlokra 
(Csikmegye). (2256—II—2) 

Betöltendő a h e v e s i külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskolánál újonan szervezett egy évi 800 ko-
rona fizetésből és 200 korona lakbérből álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó oly okleveles 
tanítónők, a kik a konyhakertészetben, háztartásban 
női kézimunkában és házi iparban jártassággal 
bírnak, ezt megfelelő oklevéllel vagy hiteles okirattal 
igazolni tudják képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszereltkérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1901. évi deczember hó 25-ig 
Hevesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Az ezen állásra kinevezendő tanítónő kötelessége 
leszen a fennálló szervezetben megállapított tanterv 
és utasítások szerint a leánynövendékeket a konyha-
kertészetben, a háztartás minden ágában, esetleg a 
selyemtenyésztésben is, valamint a női kézimunkában 
a meghatározott heti óraszámban oktatni. Eger, 
1A01 decz. 7-én. Scossa Dezső, Hevesvármegye kir. 
tanfelügyelője. (llu h—11—2) 

A lovrini községi népiskola 11. oszt. tanítói állás 
megüresülvén, erre ezennel pályázat hirdettetik. A 
tanító fizetése: 420 K készpénzben, 40 p. m. buza, 
10 K irodaátalány, 7 öl kemény tűzifa, mely fuva-
roztatik, szalma szükséglet szerint, szabad lakás, 
mely áll : két szoba, konyha, éléskamra, pincze és 
padlásból. A megválasztó .t köteles a kántort, annak 
akadályoztatása esetén, a templomi és temetkezési 
functióknál helyettesíteni. Ha azonban előléptetés 
esetén az I. oszt. tanítói állás üresülne meg, úgy 
arra ezennel egyúttal a köv. pályázat hirdettetik. A 
tanító fizetése: 420 K készpénzben, 40 p. m. buza, 
10 K irodaátalány, 3 öl kemény tűzifa, mely fuva-
roztatik, szalma szükséglet szerint; szabad lakás, 
mely áll: két szoba, konyha, éléskamra, fél padlás 
és fél pinczéből. A megválasztott köteles a kántort, 
annak akadályoztatása esetén, a templomi és temet-
kezési functióknál helyettesíteni. Pályázati határidő 
mindkét állásra f. évi deczember hó 22. Az elnökség. 

(2254-11—2) 
Egy okleveles segédtanítót keresek. Fizetése : havi 

40 korona és teljes ellátás, ágynemű, mosás és vilá-
gítás nem adatik. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Megkeresések Visnyovszky Ödön tanító úrhoz, Felsö-
Telekesre (Borsodmegye, u. p. Rudóbánya) kül-
dendők. (2252—II—2) 

Versecz thjf. város újonan fölállított magyar 
tannyelvű óvodájánál az óvónői állás betöltése végett 
ezennel pályázat hirdettetik. Az ezen állással egybe-
kötött javadalmazás : 950 korona készpénzfizetés és 
szabad lakás. — Minthogy az állam nyelvén kívül a 
német nyelvben való jártasság is követeltetik, föl-
hivatnak az ezen állásra pályázó okleveles óvónők, 
hogy képesítő-bizonyítványukkal, valamint a német 
nyelv ismeretét igazoló iratokkal fölszerelt és kellően 
bélyegeit kérvényeiket legkésőbb f. évi decz. 20-áig 
a verseczi közs. iskolaszék elnökségéhez nyújtsák be. 

(2236—II—2) 
A püspök-szt.-lászlói plébániához tartozó Újbánya 

(Baranyam.) fiókközség kántortanítói állásra f. évi 
decz. 20-ig pályázatot hirdet. Jövedelme: 1. Két 
szobából álló lakás melléképülettel. 2. Püspöki 
uradalomtól: a) készpénz 92 kor. 40 fill. bj 113 liter 
bor á 20 fill. — 22 kor. ej 5 öl tüzelő hasábfa, 
melyet a község vág és hordat á, 16 kor. = 80 kor.; 
2 öl tüzelőfa, az iskolafűtésre, dj 4 hold szántóföld 
és rét = értéke 40 kor. A községtől: ej készpénz 
240 kor. f j 32 pozs. mérő rozs á 1'80 = 153 kor. 
60 fill gj 1 hold 492 • szántóföld és rét, melyet 
a község munkál 12 kor. Püspök-Szt.-Lászlón vég-
zendő kántori teendőkért Mélt. megyés püspök úrtól 
200 kor. Stóla = 30 kor. Összeg: 870 kor. 60 fill. 
Köteles ezért az újbányái hétköznapi és ismétlő-
iskolai oktatást és az újbányái kántori teendőket 
végezni. Tannyelv: magyar-német. Csak okleveles 
tanító pályázata fogadtatik el. Az állomás a választás 
után azonnal elfoglalandó. A folyamodványok a 
püspök-szt.-lászlói plébánia-hivatalra (u. p. Hosszú-
hetény, Baranyam.) czímzendők. (2232—1—1) 

A székesfehérvári kir. javítóintézetnél betöltendő 
családfősegédi állásra, melylyel egy bútorozott szobás 
lakáson és a növendékcsaládban igénybevehető élel-
mezésen felül egyelőre 1000 korona évi fizetés jár, 
pályázatot hirdetek. Pályázhatnak elemi nép- vagy 
polgári iskolai oklevéllel bíró tanítók. A magy. kir. 
igazságügyi ministeriumhoz czímzett kellően föl-
szerelt és bélyegeit kérvények 1902. évi január hó 
5-ig nyújtandók be hozzám. Megjegyzem, hogy a 
kinevezendő egyén egy évig ideiglenes minőségben 
lesz alkalmazva és végleges kinevezése egy évi 
m inden tekintetben kifogástalan hivatali működés 
é s magatartás után fog bekövetkezni. Székesfehérvár, 
1901 deczember 9. Krajtsik Soma, igazgató. 

(2279—1—1) 
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Betöltendő a hlozaai állami elemi iskolánál évi 
800 korona fizetésből és szabad lakásból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1901. évi deczember hó 15-ig Trencsénvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Trencsénvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(11 l/h—I—1) 
Betöltendő a franzfeldl állami elemi iskolánál évi 

1000 korona fizetés és egyelőre míg a természetbeni 
lakás elkészül 200 korona lakpénzzel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat és nyelvismereteiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz czímezve, 
legkésőbb 1902. évi január hó 7-ig a pancsovai kir. 
tanfelügyelőaégi kirendeltségnél nyújtsák be. Csak 
ág. ev. vallású és németül is tudó okleveles tanítók 
pályázhatnak. Pancsován, 1901. évi deczember hó 
7-én. Faragó János, kir. s.-tanfelügyelő. 

(112/h—I—1) 
A németszentmiklós i községi tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: t>00 korona kész-
pénz, két szoba s a szükséges mellékhelyiségből álló 
lakás. Gazdasági épületek, konyhakert s a belső-
ségben 600 • - ö l kaszáló. 3 hold szántóföld, 1 hold 
rét haszonélvezete ; a szántóföldet a község szántja, 
a terményeket behordatja, valamint a malomba a 
szükséges fuvart díjtalanul teljesíti. 20 pozsonyi mérő 
rozs, 16 méteröl tűzifa a tanító saját használatára, 
8 méteröl az iskolafütésre, továbbá 4 drb szarvas-
marha legeltetés és 4 drb sertés legeltetés díjtalan 
használata. Választási határidő január hó 4-ére 
tűzetik ki, személyes megjelenés kivántatik. A kérvé-
nyek alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők be. 
Német - Szent - Miklós, 1901 deczember hó 8-án. 
Findporger János, iskolaszéki elnök. (2284—1—1) 

Podki lavai ág. hitv. ev. fel. iskolához tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv: tót, fizetés 
állami segélylyel 800 kor. Pályázni kivánók szíves-
kedjenek okleveleiket „Nyitra-krajnai ág. hitv. ev. 
lelkészi hivatatlnak" küldeni. (2280—1 — 1) 

A korpádi (Baranyamegye) róm. kath. államilag 
segélyezett iskolánál megürült kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: Csinos és kényelmes 
lakás melléképületekkel, készpénzben államsegélylyel 
732 korona; ezenkívül 534 Q-öl házikert, 1 hold 
390 Q-öl beltelek, melyet a község évenkint kétszer 
megszánt és a tanító udvarából a trágyát reáhordja, 
bérértéke 60 kor. Stóla ti kor. összesen 800 kor. 
Nyugdíjigény 792 kor. Kötelmek: a mindennapi és 
ismétlő-tankötelesek oktatása, vasár- és ünnepnapi, 
adventi és böjti ájtatosságok végzése német nyelven, 
valamint a szokásos körmenetek vezetése. Tannyelv: ! 
magyar-német. Orgonálni tudó okleveles pályázók 
kérvényeiket alulírotthoz küldjék be. Választás 
1902 január 4-én. Ibafa, 1901 deczember 8-án. 
Hangai Nándor, plébános, iskolaszéki elnök. 

(22*1-1-1) 
A l iptó-gombási kántortanítói állomás betölté-

sére 1902 január 9. tűzetik ki. Javadalma, tanítói: 
kincstártól és községtől 427 kor. 50 fill.; kántori: 
178 kor. 26 fillér, 8 mérő árpa, 24 mérő burgonya. 
1412° rét, 587° házikert és faiskolakert használata, 
85 meter kemény tűzifa saját és tanterem fűtésére j 
község által behordva, a tanítót semmiféle költség 
nem terheli. Blcha János, plébános. Podhorszkv 
Antii, jegyző. (2282—I—ÍJ 

A sümegváros i kisdedóvónői idl. állás betöltetik 
f. évi deczember hó 28-ikán. Fizetés: 600 korona, 
8 ürméter fa, egy butorzatlan szobából álló lakás. 
Kérvények ngs. Eitner Sándor iskolaszéki elnökhöz 
Sümegre küldendők. Sümeg, 1901 decz. 11. Iskola-
szék. (2285—11—1) 

Szklabonyára (Nógrádm.) oki. r. kath. kántor-
tanító kerestetik. Javadalmazása áll: 3 szobás lakás, 
meleg konyha, kamra, istálló és 'A hold kertből. 
Föld, termény és készpénzben 1058 K 12 fillér. 
Munkaváltság 100 K. Mezőgazdasági iskola vezetéséért 
50 K. Pályázóktól a tót nyelv teljes ismerete kiván-
tatik. Pályázati határidő deczember 30, a midőn is 
Szklabonyán az ének- és orgonapróba fog megtartatni. 
A kellőleg fölszerelt kérvények a szklabonyai róm. 
kath. iskolaszékre czímezve, ft. Morvay Lipót esperes-
tanfelügyelő úrhoz Nógrád-Varbóra (póstahely) irá-
nyitandók. (2287—1—1) 

A s i l ingyia i (Aradmegye) egyesült evang. leány-
egyház államilag segélyezett (80<' koronáig) iskolájá-
hoz levita-tanítót keres. Akár ág. hitv. ev. akár ev. 
ref. pályázók okmányaikat alulírotthoz deczember 
21-ig nyújtsák be. Német nyelvben jártasak előnyben 
részesülnek. Apatelek (Aradmegye), 1901 decz. 9-én. 
Gálik Mátyás, ág. hitv. ev. lelkész. (2288—1—1) 

A nógrád-szentiváni plébániához tartozó felső-
toldi r. kath. kántortanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme : 2 szoba, konyha, kamra, istálló-
ból álló lakás kerttel. 2'A hold szántóföld, 'A hold 
rét, 3' / j hold legelő. 55 pár után 1 véka rozs és 
10 kr. Deputatum: 3 véka rozs és 1 frt 20 kr., 1 öl 
tűzifa. Vallás-alapból 6 frt 86 kr. Államsegély 323 frt. 
Stóla jövedelem. Okleveles pályázók kérvényeiket 
1901. év decz. 30-ig a nógrád-szentiváni plébánia-
hivatalhoz nyújtsák be s ugyan e napon személyesen 
jelenjenek meg. (2291—I—1) 

Bessenszög (Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye) község-
hez tartozó Puszta-Szent ivánon megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 
korona; 2 szoba, konyha, kamra éa padlásból álló 
lakás ; 400 Q-öl kert haszonélvezete. Pályázati határ-
idő 1902. év január 2-ika. Kérvények a községi 
iskolaszékhez czímzendők. Chiovini Ferencz, iskola-
széki elnök. (2294—1—1) 

Szabolcs (Szabolcsmegye) fiókegyházközség róm. 
kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 540 kor. készpénz, két kat. hold szántó-
föld, 50 kor. tandíj és 30 kor. stóla. Államsegély 
800 koronáig. Egyszobás lakás, konyha, kamra, istálló. 
Kérvények Bukoveczky Sándor vencsellői plébánoshoz 
küldendők. (2293-1 -1 ) 

A háromfa-agarévi (Somogyin.) r. kath. iskola-
széke all í- ik nőtlen tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése évenkint államsegélyből 800 korona, búto-
rozott szoba, fűtés és tisztogatás. Oki. tanítók kér-
vényeiket Doby Vincze elnök úrhoz küldjék be 
deczember 28-ig. Az iskolaszék. (2292—1—1) 

Kis-Keresnyén róm. kath. tót-magyar kántor-
tanítói állomás megüresedett. Jövedelme : készpénz-
ben és gabonában 828 korona. Jelentkezhetnek a 
kántori teendőkben jártas képezdészek, tanítónők és 
óvónők is deczember 25-ig Kruppa Pál esperes-tan-
felügyelőnél. (Kis-Keresnye, u. p. Simony). 

(2297—1-1) 
Nógrádvármegyében fekvő Bánk, ág. h. ev. anya-

egyházközség kántortanítói állomásra megüresedvén, 
betöltése czéljából pályázat hirdettetik. Jövedelem: 
lakáson kívül, készpénz, termény, stóla,, oftértórium 
és szántóföldekben 1016 korona. Kötelesség : a magyar 
és tót nyelvnek, valamint az ovgona játéknak teljes 
ismerete, hat vegyes osztály tanítása, canonicus órá-
kon és a lelkész akadályoztatása esetében az isten-
tisztelet végzése. A pályázatok 1902. évi január !5-i«j 
a bánki lelkészi hivatalhoz küldendők. (2298—I—1) 
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A n.-blcsei (Trencsénin.) polg. iskoláknál kine-
vezés folytán megürült a mathematikai tanszék. 
Havi fizetés: tanévre 100 K, folyamodhatnak közép-
s polg. isk. tanerők. Igazgatóság. (2295—1—1) 

A gortva-kisfaludl ev. ref. elemi iskolához 
sürgősen okleveles tanító kerestetik. Fizetés : állam-
segélylyel 800 kor. Pályázati kérvények Bartók 
János iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(2304-1—1) 
Tót-Bánhegyesre ág. hitv. ev. kántortanító keres-

tetik. Fizetése : lakás, kerttel; 400 kor.; 40 hektoliter 
buza (480 kor.); 2 öl fa (68 kor.); 2 öl szalimi 
(30 kor.); beiratási díjak: egy gyermektől 1 csirke. 
12 tojás (110 kor.); stólák: búcsuztatós halottéri 
1 korona, énekesért 40 fillér (50 kor.). Ha a tanító 
az egyház jegyzője lesz 100 kor. A tanítók ez idő 
szerint a kincstártól 10 kat. hold földet kapnak 
(egyre esik 160 kor.). Tannyelv: tót-magyar. Jelent-
kezési idő 1902 január l-ig. Leszich László, ev. lelkész. 

(2302—II—1) 

HIRDETESEK. 

yPTJ/TJO időpazarlás a dalárdákkal kottáztatni. 
VIIII Í IJO Vétessük meg minden dalárdataggal 

ifj. Fövenyessy B., mult számban hirdetett 
D a l o s k ö n y v é t . 

(2296—1—1) 

magyar ajkú, 9-éven felüli leánykát, ki kis leá-
nyommal magyarul társalogna. Jó bánás, teljes 
ellátás és megegyezés szerinti fizetés biztosíttatik. 
Árvának és pedig tanító-árvának előny. Kartárs 
urak szives ajánlataikat legszívesebben látom. 
Barinka József kántortanító, Zubákon, Trencsén-

megye. (2277 — 1—1) 

5 3 2 n é p d a l 
kapható 1 frton. Népdal Bzerk. Nagybánya. 

(2257—IV -2 ) 

Egy 5 változatú előjátszó pedálos új 

szállításra készen, jutányos árban eladó Szalay 
Gyula műorgona-építőnél, Székesfehérvárott. 

(2300—II-l) 

€*az<lasági ismétlő-iskolák 

figyelmébe! 
A kiadásunkat képező Vaday József gazdasági 
ismétlő - Iskolások o lvasókönyvéhez ú j és 
részletes „ f ' e l d o l g o x i t s i t e r v e k " jelent meg. 
E könyvecske úgyszólva részletes tantervet ad, úgy 
a gazdasági, mint az általános ismétlő-iskola részére 
s így a tanító _ föladatát minden viszonyok között 
megkönnyíti. Ara 50 fillér. Azon iskolák, melyekben 
a „Vaday gazdasági ismétlő-iskolák könyve" hasz-

nálatban van díjtalanul kapják. 

(2262—III—1) 
J ? o l » t s e l í - í e l e 

könyvkereskedés 
T e m e s v á r . 

ORGONÁK. _ 
Egy 10 változatú, pedálos, előjátszó, kevés 
ideig használt orgona és egy 6 válto-
zatú, olcsón eladó. Új orgonák is jutá-
nyosán készíttetnek Mezey János, m. 
kir. államilag segélyezett orgona-gyár, 

Budapest, Garai-tér S. szám. 
(2302-1-1) 

© © © © © © © © © © © © © © © <8> © © © 
Erőshangú, öt oktávás, öt változatú 

harmónium 
eladó Békés-Csabán, Tyehlár Károlynál . 

(2283—1-1) 

© © © © © © © © ©© © © © Q © © O © © 

Magyar Paedagogia 
havi folyóirat, évenként 40 ívnyi terjedelemben, a 

Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. 
A Magyar Paedagogiai Társaság kültagjai 4 kor. 

évi tagdíjért lapjak, míg előfizetési ára 10 korona. 
Tanítók kültagul jelentkezhetnek egy levelező-

lapon dr. Kovács János titkárnál (Budapest, I., 
Hantos-rtt). A belépés 3 évre kötelező. 

(2290—II—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomra.) (2160— XX—0 

M a g y a r s á g : * 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a magyarság. Felelős 
szerkesztője: Benedek Elek. Főszerkesztője: dr. 
Györffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jancsó Benedek, 
Gaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedö 
Albert, C'snlak Lajos, Tarcsafalvy Albert stb. stb. 

A Magyarság a legolcsóbb napilap, Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A Magyarság megjelenik mindennap délután 
8—12 oldalon. (2064—IX—7) 

S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : B u d a -
pes t , S z e n t k i r á l y i - u t c z a 38 /b . 
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óhajt állami tanít, >nő egy felvidéki rendezett tanácsú 
városkából. Ajánlatokat P . A'. 77. jelige alatt. 

Budapes t főposta, poste restante kérek. 
(2301-1—1) 

t 
; 

k 

A 

T u n h ö n y v e f t 

e lemi é s polgári, tanító-, taní tónő-
képezdék, valamint az o r s z á g ö s s z e s 
tan in téze te i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajz i j e g y z e t e k B o h n J. 
tanártól, i rá ly tan l j e g y z e t e k Kirá ly 
P á l tanártól és tör téne lmi Jegyze tek 
L o v c s á n y i Gyu la tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST (Buda), I I . ker., 
Fo-utoza 2-ik szám. 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XY—14) 

í 
ff 

l« 

P o l g á r S á n d o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest , VII . ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, orthopaediai fiizíik és járó-
gépek, valamint iniilál) és iniikéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
K é p e s árjegyzék i n g y e n és bérmentve . 

F e n t i ez ímre ü g y e l n i t e s sék . "3W3 
(221(5 —X—l) 

i f f f f f f f f f f 

Az a m e r i k a i co t tage -orgonak 
königgriitzi gyárának raktára : 

P I J K K REZSŐ és TÁRSA 
-3* B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József -körút 15. sz. 
ajánlja európai s/.crkczetü harmoniumalt is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

fi l.(i I 2 < > k i i r i l i i i i l i i l f ö l j e b b . 
r o i t r t H r é i t x l « i e k l > e i i ÍM. 

Képes árjeffjzék Ingyen és bérmentve. 
5 évi jótállás. (247— 52—3i) 

V s r n . k 0 n . 3 r - e k t Mi. AVk Átt <14 S>Í % •m m .«*> 
w w w <•>• w w ffifwlo 

w s r i í f ^ n ^ r ^ é n ^ é r ^ é r ' s l , » 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrende lő inke t t i sz t e l e t t e l fö lké r jük , hogy megrendelése ik meg té t e l éné l 

k ö v e t k e z ő k e t sz íveskedjenek szem e lő t t t a r t a n i . 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvény hatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett te t t megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.07b 90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvkiildeitiények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen bekiildetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán pnrtomen-
tesen kitpletnek meg : ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1901. évi deczember hó. 

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

Budapesten, 19ul. 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 . 

Megjeleliik e lap minden hé ten egyszer, csütör tökön (este). 

Megkapha t j a e l apo t minden magyarországi népoktatás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes 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 ki irandó. 

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

A h i rde tések á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetési dí j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

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

ü é z i r a t o l c a t ; n e m a d u m le v i s s z a . 

Sylvester estéjén. 
( 'sendesen ülök asztalomnál. Áhítat-

szerű hangulat száll meg a letűnő esz-
tendő utolsó óráiban. A folytonos vál-
tozás elgondolása, a mulandóság érzete 
nyomasztólag hat lelkemre. Megnyu-
godván az életem sorsát intéző isteni 
kéz intézkedésein, kérdő pillantást vetek 
a jövőbe: vájjon mit hoz reánk a küszö-
bünk előtt álló új esztendő í Szárnyukra 
kelő gyermekeim kilépése családunk 
eddig egységes munkaköréből, gondol-
kodni késztet az élet szakadatlan ala-
kulásáról. Családom sorsán merengve 
felötlik ama kérdés: hát az én nagyobb 
családomra, a tanítóságra mit hoz a jövő? 

Szemlélődve, változás, mulandóság, bomlás 
képei tárulnak lelkem világa elé. Az 
eddig egységesnek látszó tanítói közélet-
ben helyenkint a bomlás aggasztó jelei 
mutatkoznak ez utolsó estéjéhez jutott 
év forgása alatt. Bomlás a fegyelemben; 
bomlás közjótékonysági legfőbb intéz-
ményünk egységes, erős vezetésében; 
bomlás elsőrangú tanítói egyesületeink-
ben ; visszaesés a tanítói név becsülésé-
ben, a tanítói díjlevelek értékében; 
felekezeti irányzatú bomlás az egye-
sületekben ; széthúzás, szakadozás az 
által is, hogy midőn a központ a köz-
jótékonyság czéljaira az ipart sorom-
póba szólítá, versenytárs akadt vidéken 
barátságos együttműködés helyett. 

I 
Mintha a Wlassics ministersége óta 

kifejtett egységes munkánkban nyilvá-
nuló békesség csendje idegeinket immár 
nem elégítené ki. ismét hadizajra, csatá-
rozásra, egymással való viaskodásra 
vágyakozunk. Untat a nyugalom, a 
saját sorsunk javítására, társadalmi 
osztályunk egysége megerősítésére irá-
nyuló munkánk békélj harmóniája. Le-
aggatjuk a falról rozsdásodni kezdő 
hadi szerszámainkat s azok élét először 
is saját véreinken, hűséges testvéreinken, 
atyánkon próbáljuk meg. Kéjes öröm 
tölt el, látva, hogy még egy-egy oldal-
vágással sebeket oszthatunk. 

Eötvös-alapunk, temítói országos bizott-
ságunk vezetőire rejtett zugból kárör-
vendve irányzunk egy-egy parittyakövet. 
Az öregek méltatlankodva szedik föl a 
feléjök röpített parittyaköveket s elteszik 
emlékül; megbántódva, keserű lélekkel 
szándékoznak kiállani az útból, ma-
gunkra hagyva küzdelmeinkben. 

Ha tán a természet örök rendje 
megköveteli a változást, az ujulást. a 
megifjodást: ám, legyen; de vájjon az 
öreg fa árnyékában pihenő csapat köré-
ből sietnek-e a fiatal óriások előre törni, 
hogy részöket, mint vezetők, kivegyék 
immár alapjából kiemelkedő közjóté-
konysági nagy alkotásaink továbbépítő 
munkájából? A régiek romjain virul-e 
új, dúsabb tenyészet ? Ez-e a természet 
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bölcs rendje, hogy támogatás helyett 
ledőlni engedjük az öreg fát, nem gon-
doskodva helyébe új, életerős, hatal-
masabb hajtásokról? Ördögi munka ez. 
nem teremtő alkotás. 

Egyes csapatok most az ország 
dunántúli részéből, majd Erdély föld-
jéről vagy a Temes vize mellől robban-
nak elő, s fenyegetve támadják 28.000 
főnyi seregünk legfőbb vezérét, Wlassics 
Gyulát, kit az Isten jó kedvében adott 
a tanítóságnak és a magyar kultúrának. 
Rémes csatakiáltással rohannak reá s 
követelik: add meg magad! „Fizetés-
emelést a tanítóknak!" Alikor követelik 
ezt. midőn ministerünk már félévvel élőbb, 
saját jószántából, fölvétette az ország-
gyűléshez terjesztett költségvetése meg-
okolásába. hogy az állami tanítókat a 
tisztviselői fizetési fokozatokba szándékozik 
illeszteni. Evvel utat nyit anyagi hely-
zetük oly mérvű javítására, minőt 
fönnálló törvényeink értelmében jelenleg 
nem is remélhetnek. A vad már el 
van ejtve: de azért elkésett puskások 
rádupláznak félesztendővél későbben. Laikus 
közönség bizonyára igen épületesnek 
találja a zsákmány üldözésében kifejtett 
eme késői nagy buzgalmat. Ministerünk-
nek pedig kétségkívül kedves az ő 
„szeretett munkatársai" részéről ta-
pasztalt eme harezias támadás, méltá-
nyoló figyelem és „gyöngéd elismerés. 

Tanítóegyesületeink egy czélra törő, erős 
phalanxát seholsem látom. Egyes helyeken 
dicséretes buzgólkodás mutatkozik s ott, 
abban a körben immár mélyebb nyomo-
kat hagyott testületi életünk. Talán 
3 0 — 4 0 egyesület, tanítói kör hatása 
érezhető. De hol van a többi 340, 
melyre dicsekedve mutattunk a millen-
nium évében ? Közoktatási kormányunk 
pályadíjakkal is késznek mutatkozott 
tanítóegyesületi munkásságunk egész-
séges fejlesztésére. Megragadtuk-e a 
kínálkozó alkalmat; fölhasználtuk-e a 
felénk nyújtott segítőkéz emelő erejét? 
Pedig mily óriási erkölcsi erő volna 

380 egyesületnek fő szempontjaiban egy 
czélra, közös feladatok megoldására irányuló 
buzgó munkássága! Központi szervünket: 
a Magyarországi 'Tanítók Országos Bizott-
ságát, — saját jól felfogott érdekünk-
ben, közös hasznunkra — részesítettük-e 
méltán várható buzgó támogatásban ? 
Pedig lett volna elég okunk az impo-
záns együttműködésre, hiszen a lefolyt 
évben szokatlan vehemencziával támad-
ták a tanítók köztekintélyét, erkölcsi 
erejét ós anyagi existencziájának bizto-
sítékait. Mikor már azt hittük, bogy 
30 esztendei keserves napok után ki-
mosakodva a színpadokra hurczolt iszá-
kos kántor fogalmához kötött lealázó 
helyzetből, kulturtényezőnek, tisztdetreméltó 
nemzeti hadseregnek tekintik a tanítói 
osztályt: ez esztendő honorálásaként ránk 
ragadt a „tanbetyár" titulus, melyet 
utczai sihederektől kezdve büntetlenül 
vághat bárki szemünkbe, legrosszabb 
esetben avval mentegetve magát: a 
kinek nem szűre, ne vegye magára. 
Ereztük-e mindnyájan, 28.000 főnyi 
testület, mily meggyalázó egész társa-
dalmi osztályunkra ez a divatba hozott 
piszkolódás ? Fölkeltünk-e egy ember-
ként eme rút bélyeg eltörlése ér-
dekében ? Történt-e elég intenzív s 
az egész országra kiterjedő intézkedés 
ebben az ügyben? Vájjon az ügyvédi 
kamara, bírói testület, állami, megyei 
tisztviselői organizmus, hírlapírói tes-
tület, a katonai körök eltürnék-e, hogy 
esetleg egy-egy megtévedt kartársuk 
hibája, sőt bűne miatt arczpirító jelzők 
emlegetésével, napról-napra való hány-
torgatásával odadobják martalékul, köz-
prédául a nagyközönség kutató tekin-
tetének, találgatásának, suttogásának, 
csipkedésének, marczangolásának ? Tet-
tünk-e kísérletet arra, hogy ha vannak 
társadalmi osztályunkban egyesek, sze-
rencsétlen megtévedtek, kik hivatalos 
működésük körében joguk határát át-
lépve, talán megbélyegző, törvénybe üt-
köző cselekedetre ragadtatták magukat, 
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szenvedélyök, ideggyöngéjük, beteg szer-
vezetük, esetleg meggondolatlanságuk 
által, azok ám bűnhődjenek egyénileg? 
Igyekeztünk-e mi magunk lehetetlenné 
tenni az ily esetek ismétlődését, semmi 
körülmény közt nem tűrvén, hogy a 
tanítói osztály gyalázkodás, orpheumi hahota 
— mert hiszen ez is előfordult — s 
büntetlen sértegetés tárgya legyen? 

Rámutattunk-e nyilvánosan arra a 
nagy veszedelemre, mely az amúgy is 
•elkerült tanítói pályát a legközelebbi 
évtized alatt fenyegeti a tanítói név 
örökös gunyolásával, elkeserítésével, a 
tanítói díj/levelek értékének, a lefolyt évben 
egyre növekvő leszállításával, mely vesze-
delem ellen országosan semmit sem tettünk 
s még csak a kormány figyelmét sem 
hívtuk fel az egyes vidékeken elhara-
pódzott eme visszaélésekre. Bizony, 
nem éreztük eléggé egybetartozásunkat. 
Egyesületi életünk felvirágoztatásával 
nem használtuk ki magunk és az ország 
javára azt az alkotmányos jogot, mely 
egyesületi működésünk czíme alatt ren-
delkezésünkre állott. Csoda-e, ha az 
általános pangást látva a közoktatási 
kormány új módot keres az egyesületi 
működés egészségesebbé tételére? 

* 

Sylvester estéjén. — az évre vissza-
tekintve — ily fájó gondolatok támad-
nak bennem. 

Nem volna érdemes eme sivár 
helyzet fölött kissé elmélkednünk ? Nem 
vétkezünk-e, hogy egy sziwel-lélekkel 
tömörülve meg nem ragadjuk a ked-
vező alkalmat ügyeink rendbehozására, 
míg Wlassics Gyula minister a mi 
vezető jó szellemünk, a ki szivével 
gondolkozik és szeretettel ölel magá-
hoz. A biblia szavaival, Sylvester es-
téjén, az áhítat órájában mondom 
nektek : „Munkálkodjatok, míg nappal 
vagyon, mert eljő az éjszaka, melyen 
senki sem munkálkodhatok." 

(Budapest.) Göőz József dr. 

Harcz a söntés ellen. 
A pohár nemzeti ereklye'ink közé tartozik, 

mert ivónemzet vagyunk. Egymás véréből 
ittanak ősapáink az alapszerződés kötésekor. 
Nagyon valószínű, hogy egyebet is ittak, mert 
csak kellett áldomást inni az országalkotó 
paktumra ? 

Pogány eleink lótejből készítettek izgató 
italt és midőn fölvették a kereszt hitét, bizo-
nyára az egyházi kehely ellen volt legkisebb 
kifogásuk. Igaz, hogy a szentelt vizet is áhí-
tattal fogadták, de csak fejökre, kezökre. 

A magyarnak családi és társadalmi életében 
nagy szerepet játszik a bor. Nem is képzelhető 
ünnepélyes keresztelő, lakodalom, halotti tor, 
a nélkül, hogy ne járjon rendre a pohár, 
mely bizony nincs békának való vizzel meg-
töltve. Hiszen már csak azért sem lehet vizzel 
koczintani, mert ettől eső lesz. De táplálkozásunk 
is olyan, mely megkivánja a bor-i tal t . A hal 
úszni, az ökör inni akar, és ha tányérunkra 
kerül, bizony nem víz az, a mi után kivánkozik. 
Szeretjük a paprikás, a zsiros ételt és ezt nem 
lehet kútvizzel, meg kristálytiszta forrásvízzel 
lemosni. A magyar vérmes természetének, 
pezsgő vérének nem lehet nemzeti eledele a 
puliszka vagy krumpli. 

Ki tudja, nem folyt-e be a honfoglalás 
motívumaiba azon körülmény, hogy e föld, 
melyet vérkeresztség szerzett meg a magyarnak, 
bortermő föld ? Hány magyar embernek ad 
kenyeret a bor? Nem inség üt-e ki a phylloxera 
és a peronospora nyomán ? Mi lenne, ha vala-
mennyi magyar torok, mint egy száj, meg-
tagadná a bort ? Mit csinálnánk azzal a sok 
gyümölcscsel, terményeinkkel, mikből most 
milliókat csinálunk szeszfőzés utján ? 

E szerint nemcsak nemzeti és egyházi 
szokásainkkal forrott össze a szeszes ital, de 
nagyon jelentős közgazdasági tényezőnk is. 
Hogy követelheti hát tőlünk a tudomány, hogy 
mondjunk le teljesen és végkép minden Isten 
és ember teremtette szesztartalmú italtól? De 
hát csakugyan a tudomány kivánja-e ez örök 
lemondást ? 

Mikor e lemondásnak svájczi apostola, Forel 
tanár nálunk járt, számbavették az egészség 
budapesti őreit, a fővárosi orvosokat és tekin-
télyes számuk ellenére is csupán két szál 
doktorra bukkantak, kik „abstinent"-nek vallot-
ták magukat. Hogy is lehet ez máskép, mikor 
csaknem a legutóbbi napokig csodagyógyerőt 
tulajdonítottak az orvos urak a cognac-nak, 
borral tartják a tüdőlobbosokat, borral erősítik 
a lábbadozókat, sörrel űzik az álmatlanságot 
stb. Egy vérszegény gyermekemet helyrehozta ' 
a tömőkura. Mikor már fönjárt, azt ajánlotta 
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neki az egyik orvosa, hogy igyék mindennap 
bort ; a másik ellene mondott annak, de a beteg-
hez fordulva hozzátette: ha akarja, hát lehet. 

Mindebből és még nagyon sok egyébből azt 
lehet következtetni, hogy a tudomány még nem 
száműzte a szeszt, noha megállapodott abban, 
hogy méreg van benne, a minthogy méreg 
van a dohányban, a kávéban és sok másban, 
italban és ételben. 

A Forel alapelve: alkalom csinálja a tovajt. 
Alapelve volt ez már számos reformátornak 
és ha nem csalódunk Mózesnek és Mohamed-
nek is. Utóbbi éppen egy nyomon jár a zürichi 
professorral a szesztilalomra vonatkozólag. Azt 
kérdezzük azonban a lelkes antialkoholistától, 
vájjon kiveszett-e az erkölcstelenség izlam föld-
jéről, erényesebbek-e Allah hivei, mint más nép, 
erősebb elméjüek-e a mohamedán szülék gyer-
mekei, mint azokéi, kik Urvacsorát vesznek 
vagy a házasságkötés mennyezete alatt egy 
pohárból iszszák a tüzes italt? 

Nem tartozom a söntés hivei közé. A mit 
én szeszfélékben megiszom egy év alatt, az 
testvérek közt sem ér többet 2—5 koronánál. 
Mégis pártolom bizonyos határig a palaczk 
barátait. Mert úgy gondolkozom, hogy azért, 
mert valamelyik nagyapám hajótörést szen-
vedett, még nem követelhetem a vizi köz-
lekedés megszüntetését. Küzdjünk a veszélyek 
ellen, küzdjünk a túlzások ellen, mérsékeljük a 
szeszes italok élvezését, de tökéletes önmeg-
tartóztatásra ne törekedjünk már csak azért 
sem, mert ezt úgy sem érhetjük el. 

A józan, a mértékletes élet érdekében fogjon 
össze állam, egyház és társadalom, tudomány 
és közjótékonyság, a család és az iskola. E 
tényezők eddig sem aludtak, az igaz. Az állam 
korlátolta a korcsmai hitelt; az egyház szent 
beszédekben nem szűnik meg ostorozni a tivornya 
hőseit, a társadalom szine-java megvetéssel 
fordul el tőlük; a tudomány magyarázza az 
italok mérges hatását; a közjótékonyság 
az inség enyhítésén fáradoz és áldoz; a családi 
életben résen állanak, hogy be ne fészkelje 
magát ez a szörnyű sátán; az iskola pedig, 
falain belül és kívül, a hová csak karjai 
érnek, az iszákosság terjedése ellen dolgozik. 
Legközelebb is azt eszközölte ki, hogy a 
törvényhatóságok szabályrendeletileg akadá-
lyozzák meg a kiskorúak korcsmábajárását 
stb. stb. Ezek mind tények, a melyek előtt nem 
szabad szemet hunyni. Hanem az is szent és 
való, hogy mindez korántsem elég, egyik 
irányban sem elég. Gőzerővel kell tovább 
haladni, de bármit teszünk is, meggyőződésem 
szerint, csak akkor érik el a czélt, ha egész-
ségessé teszik a testet, nem megtömik, hanem 
megvilágítják az értelmet, vasakaratot kovácsol-

nak, olyat, mely a nemesre irányul és irtózik 
mindentől, a mi nemtelen. Az ilyen ember tud 
magának parancsolni, tud magán uralkodni. 
Az ilyen ember nem esik a mámor áldozatául. 
Ezt értsék meg tudósaink, ezt propagálja a józan-
ság apostola és nem lobog szalmaláng igéi 
nyomában, hanem tűzoszlop, mely fénynyel 
özönli be és megtisztítja a világot. 

(Újpest.) Havas Gyula dr. 

Tanító a társadalomban. 
i. 

Kedves lapunk folyó évi 47. számában egy 
czikksorozat jelent meg, mely hivatva volna a 
magyar néptanítónak eszébe juttatni, hogy 
igazi néptanítóvá esak akkor válik, ha nevelő-
oktatását — az iskola falain túl — a felnőttek 
között is kiterjeszti. A magyar néptanító még 
soha — oly nagy mértékben — nem szorult 
ez irányú buzdításra, mint most. Miért? Mer 
a társadalmi, erkölcsi és vagyoni élet igényei, 
ezen igények mesterséges támaszainak szük-
séges volta, a kormány ez idő szerinti nemes 
intencziója fordított arányban állanak a magyar 
néptanító nemzeti aspiráczióival, ideálizmusával 
és önzetlen lelkesültségével; magyarán meg-
mondva: tespedünk, saját egyedünkért élünk, 
néha csak vegetálunk; vagy legföljebb csalá-
dunk érdeke képezi azon hatalmas bástyafalat, 
melyen belül mozog — az üzletszerűvé fajult 
tanítói működésen kívül — minden egyéb a 
közérdeket előmozdító ténykedésünk és lételünk. 
Nem tartozom azok közé, kik a hivatkozott 
czikksorozatra, avagy ehhez hasonló közlemé-
nyekre zúgolódva azt mondják: „már ismét 
ingyen apostolkodásra szólítanak, mindig csak 
a tanító nemes_missziója és mégis csak marad — 
300 forint." Én nem így vélekedem, de egy 
fájó érzést, melyet a misszióra buzdító közle-
mények bennem keltenek, nem fojthatok el. 
Ezen fájó érzés ama szomorú valóság keserű 
tudata, hogy mi tulajdonképen nem is értük 
el, helyesebben mondva: nem akarták eléretni 
velünk azt a társadalmi pozícziót, a mitől 
várják a nép rétegében kifejtett apostolkodá-
sunkat és a mihez sok jóhiszemű, nemes 
érzésű és gondolkozású hazafi reményeit fűzi. 
Nézzünk esak körül minden oldalról és vizs-
gáljuk, hogy mik vagyunk. Szomorú tapasz-
talatra ébredünk; mert viszonyítva magunkat 
azon korhoz, a midőn a tanító még pária-
számba ment, azt kell belátnunk, hogy akkor a 
tanító megvetésre predesztinálva volt; most 
pedig szabad lelket, önérzetes embert és művelt 
tanítót akarnak a képezdei növendékből 
nevelni és az életben mégis azzal kell meg-
hátrálnunk és visszavonulnunk, hogy bizony 
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négy-szem között sok mindent beszélve igazi 
részvéttel előkerekítjük az ő bibijét s meg-
mondjuk veszedelmességét, a gyógyulásra ser-
kentjük. Tagadhatatlan, hogy vannak kivételek, 
de az ügyes tanító mindig megtalálja a helyes 
utat, hogy segítsen a bajon. Hangsúlyozom, 
hogy a népet „ütni" nagyon veszedelmes dolog. 

Működésünk népszerűsítéséhez ezeket el-
engedhetetlen kötelességemnek tartottam el-
mondani. Az egyenes támadás, megrovás, 
kicsinyítés visszahatása bizonyos. Tehát csak 
tapintattal és szeretettel! Az elmondottakat 
az élet nyújtotta tapasztalatokból szűrtem le. 

(Magyar-Bikái.) Bene Lajos. 

Szakvizsgálat, továbbképzés. 
Nem szeretem ha a tanítók üres szalmát 

csépelnek. A fenti — agyoncsépelt — téma 
pedig az, mert az első fele fölösleges, a 
második meg természetes. Avagy nem termé-
szetes-e az, hogy a ki tanul, a ki tud, csak 
az taníthat ? Ha pedig ez igaz, úgy igaz az is, 
hogy a ki tanít — még ha nem akarna is — 
annak tanulnia kell, kell pedig annyival is 
inkább, mert a tanítás nemcsak tudomány, de 
mesterség is. A képezdék — sajnos — szem 
elől tévesztik e kettős czélt s úgy látszik, 
elégnek tartják a kettő közül csak a tudományt 
adni, míg a mesterséget vagy nem, vagy csak 
oly mértékben sajátíttatják el a le endőtanítóval, 
hogy az egyáltalában nem elég; tehát termé-
szetes az, hogy a tanítónak tanulnia kell, mert 
magának kell ellesnie, elsajátítania a tanítás 
nehéz mesterségét. — Jól is lenne ez így is, 
csak az a nagy baj, hogy a míg a kezdő tanító 
ellesi azt, addigra már annyit ártott az oktatás-
ügynek, a társadalomnak, no meg a tanítói 
tekintélynek, hogy Isten a megmondhatója! 

Ha mármost valaki azt hiszi, hogy ha a 
tanítóképzést gyakorlatibbá teszik — mert 
azzá kell tenni — azzal megszűnik minden 
hiba, az nagyon téved. Az ú j tanító — ha 
még olyan jól elő van is készítve, — úgy jár, 
mint az új menyecske, a ki — bár a gazda-
asszonykodásban teljesen jártas is — az első 
napokban mégis ehetetlen levest tálal föl (leg-
többnyire sósat). A kezdő tanító is, — bár-
mennyire otthonos volt is a tanításban a 
képzőben — kint az életben nem találja el 
eleinte a helyes utat, nincs meg neki az a 
biztossága, a mi egyik főkelléke a sikernek. 
Mi sem természetesebb, mint az, hogy a mint 
mi kinevetjük a sós levest tálaló menyecskét, 
épp úgy kinevetik mások, a zavarban levő 
kezdő tanítót. Igen ám, csakhogy míg a 
menyecske fittyet hány a nevetőknek, mert 

csókot kap a sós levesért, addig a tanítót ha 
kinevetik, az mindenkinek nagy hiba: hiba az 
iskolára, hiba a tanítóra és hiba — a sokat 
emlegetett — tanítói tekintélyre. (A melyet 
minden egyesnek külön-külön kell megszereznie, 
illetőleg kivívnia tudással, szorgalommal, ügv-
buzgósággal, egy szóval: becsületes munkával. 
A „tanítói tekintélyt" nem lehet — dekre-
tálni! Szerk.) 

Ezeken kell segíteni. Kérdem: segít-e ezeken 
a bajokon a 2 év múlva adandó (mikor már 
a tanító annyi áldozat árán megszerezte a 
tanítás mesterségét és az abban való biztos-
ságot) szakvizsgálat ? — Bizonyára nem. 
(Tehát ez tejesen fölösleges.) Hanem segít 
részben a képzők gyakorlatibbá tétele, részben 
a kezdő tanítóknak az első hetekben nyújtandó 
jó tanács. Cakhogy kitől kapja a kezdő ember a 
jó tanácsot ? — Legtermészetesebb úton a tan-
felügyelőtől kapná, ha az nem volna annyira 
elfoglalva, hogy még a kiszabott egyszeri 
látogatást is elég elvégeznie. Ezen a bajon is 
keh tehát segíteni, még pedig a járási tan-
felügyelőségek szervezésével. (Nem is kerülne 
sokba, mert hiszen a s.-tanfelügyelői és tollnoki 
állások akkor fölöslegesek lennének.) Akkor 
lenne ember, a ki kezdetben — hetenkint 
egyszer-kétszer — meglátogatná a kezdő 
tanítót és segítene neki jó tanácsával. 

Kérjük meg azért a mi ministerünket, hogy: 
1-ször rendélje él a képzőkben a gyakorlatibb 
oktatást és 2-szor szervezze a járási tanfeliigyelő-
ségeket. így kevés áldozattal kiszámíthatatlan 
hasznot nyer: haszna lesz belőle az oktatás-
ügynek, (melynek 0 apostola) haszna a tanító-
ságnak, (mert több lenne a tekintélye) haszna 
végül forrón szeretett hazánknak, mert ekkor 
előbb émők el a czélt, mely felé eddig is 
egész odaadással és lelkesedéssel haladtunk, 
ezután pedig még teljesebb biztossággal is 
törekednénk. 

(Kis-Keszi.) Baditz Péter. 

Osszhangzatos nevelés. 
„Megdönthetetlen pedagógiai szabály, hogy 

a gyermekek nevelésénél egységes, harmonikus 
elvek szerint kell eljárni". 

Lapunk 41.-ik számának első közleménye 
ezen mély jelentőségű és igazán megdönt-
hetetlen pedagógiai szabálvlyal kezdődik. Vonat-
kozik pedig ez a czikk ministerünk legújabb 
rendeletére, a melylyel a kisdedóvókat a nép-
iskolával szoros kapcsolatba hozza. 

A magyar tanítóság régi óhajtása az, hogy 
egységes, tervszerű munkával a magyar nemzeti 
közoktatást az őt megillető magaslatra emelje 
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íme, az óhajtás kezd teljesülni. Csak meg 
kellett azt kezdeni és a jótékony hatás, a 
melyet a rendelet kétségkívül maga után 
fog vonni, meghozza az annyira kívánatos 
folytatást is. 

Hogy a rendelet éppen a kisdedóvók és az 
elemi iskolák szoros kapcsolatát óhajtja első 
sorban, annak oka azon nemes intencziókon 
alapul, a melyek a jövő biztosabb haladását 
és különösen az egységes nemzeti közoktatás 
minél intenzívebb keresztülvitelét czélozzák. E 
két alapvető iskola kézfogója milyen gyökeres 
orvoslását jelenti a tervszerütlenségnek, a kap-
kodásnak, azt a fönt idézett pedagógiai c" ~ ily 
és a mai viszonyok bizonyítják legjobban. 

Mi volt a népiskola és kisdedóvó — mond-
hatni mindenütt — eddig? Két külön világ, a 
melyek egymásról nem tudtak semmit, még 
azt sem, hogy mi a szomszédnak előirt mun-
kája. A köteles érdeklrdés, hogy egymás 
munkájáról tudomást szerezzünk, legföljebb 
abból állott eddig — ha állott, — hogy a 
kisdedóvók vizsgálatán megjelentünk, de ebből 
pedagógiai tervszerűséget meríteni, egységes 
munkálkodást folytatni a legélesebb szemű 
szakértő sem volt képes. 

így sohasem tudta a két iskola, hogy hol 
végezte az egyik és hol kezdje a másik. A 
mit az egyik tiltott, azt a másik megengedte; 
a minek elérésére az egyik teljes odaadással 
törekedett, azt a másik ügybe sem vette. 
Hogy ilyen zavart munkálkodásból mindig 
a magyar közoktatás veszített legtöbbet, az 
kétségtelen. 

A milyen csekélységnek látszik, hogy az 
óvónő a tantestületnek tagja legyen, épp olyan 
nagy hatással van ez az egységes munkára. 
Egy, hivatása magaslatán álló tantestületnek 
módjában van betekinteni leendő növendékei-
nek lelki világába 3 éves koruktól kezdve, a mi 
a nevelő és tanító munkájánál igen fontos 
dolog. A kölcsönös tapasztalat, eszmecserék, 
egyöntetű nevelői eljárások megadják a módot 
mind a két félnek, hogy közelebb férkőzzék a 
gyermeki lélekhez és így a hazának igazán 
erkölcsös és hasznos fiakat és leányokat neveljen. 

A mily örömmel és megelégedéssel üdvözöl-
tük ministerünknek a jövőre nézve eme mély 
jelentőséggel bíró rendeletét, épp oly örömmel 
és reménységgel várjuk annak a népiskolától 
fölfelé való fejlesztését. 

Most még azt az óhajtást fűzöm hozzá, 
hogy bárcsak így cselekednének a nem állami 
jelleggel bíró iskolák is. 

(Zólyom.) In'lerszt Koroly. 

A nevelés tanítása az ismétlő-
leányiskolában. 

Ez alatt a czím alatt Mosdóssy Imre, kir. 
tanf. úr hatalmas s ha Isten is velünk lesz 
a nagy munkában, oly áldásos eszmét adott 
elénk, mely ismét a mestert: fáradhatatlan 
ministerünket dicséri. 

Az eszme: hogy az ismétlő-leányiskola 
növendékeit a helyes gyermeknevelés alap-
elveire, — a nevelés-tudomány dióhéjba foglalt 
aranyigazságaira megtanítsuk úgy, hogy ezen 
bizonyos fokig kényes tárgy a jelenlegi tan-
tervbe minden megbolygatás nélkül illesz-
tessék be. 

A midőn szivből üdvözlöm az eszmét, egy-
úttal engedelmet kérek a hozzászólásra. Hozzá-
szólásom nem alapszik számos évi gyakorlaton, 
nem is tapasztalhattam még e téren sokat, 
de hogy két évi működésem alatt, melyet a 
gazd. ism.-leányosztály III. osztályában töltöt-
tem, mikép mertem e kényes tárgyhoz hozzá-
nyúlni, azt akarom elmondani. 

A midőn a gazd. ism.-iskolák életbe léptek, 
első sorban is a nagym. minister úr által 
kiadott tervezetet tanulmányoztam át. Fontolóra 
vettem ennek részeit s azon gondolkodtam, 
hogy s mikép kezeljem a tantervben előadott 
dolgokat. Szentül meg voltam győződve, hogy 
a tanterv az a része, mely a gyermekápolásról 
szól, forró kása lesz számomra. 

De hát, jó az Isten! Elkezdtem kutatni, 
böngészkedtem könyveim közt s találtam utat, 
melyen lassan bár, de haladhatok. Találtam a 
gazd. ism. olv.-könyvekben idevágó dolgokat. 
Kivált a kunágotai kartársak könyvében az 
egészségtani dolgok közt akadt segédforrás. 
Dreisziger stb. olv.-könyvében meg, megtaláltam 
Ilonát, a kis dajkát. 

Ezek a dolgok a test ápolásával foglalkoz-
nak, nekem meg e mellett a gyermeki lélek 
gondozásának, hajlítgatásának mikéntje volt 
czélom. 

Ügy szándékoztam a gyermekápolás és 
nevelés alapföltételeit háziasan lerakni, hogy 
később leánytanítványaim is nevelhessenek, 
ápolhassanak. 

Tudtam, hogy a mely nő nem háziasan 
nevelt, nem is vallásos; a mely nő nem vallásos, 
nem is lehet jó anya; a mely nő nem jó anya, 
az a haza veszedelmeinek, ostorainak egyike. 
(Pázmán.) 

Ismerve a czélt, hazánknak hármas támaszát: 
az életbölcseséget, vallásos erkölcsösséget és 
szeplőtlen, szilárd hazafiuságot akartam nevelés 
által, növendékeim lelkébe belevésni. 
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Előre bocsátva ezeket, legyen szabad arról 
is szólnom, hogy s miként folytattam mun-
kámat. 

Áttanulmányozva a gyermekápolás oktatását, 
a gyermeknevelés alapelveit szedegettem össze. 
Igv elkészülve, elérkezett az első, idevágó óra, 
melyen félve bár, de Isten nevében, hozzá-
kezdtem a munkához. Legyőztem azt a ki-
fogást, hogy egy 14—15-éves leány előtt nem 
szabad arról beszélni, hogy mikép nevelje, 
mikép tegyen majd, ha kis gyermeke lesz stb. 
Nem is rontottam be mindjárt kapufélfástól, 
hanem kiindultam Isten legjelesebb teremt-
ményéből az emberből; annak életét, küzdését, 
betegségeit, röviden elibük tárva. Levontam 
bevezetésemből azt, hogy egymásért vagyunk 
teremtve s ezen életben nő nélkül, szerető 
hitves, édesanya és hű gondozó, ápoló, nevelő 
nélkül meg nem lehetnénk. Elibük tártam a 
női hivatás ezen aranyigazságait: boldogító 
hitestárs, gyermekeit jól nevelő anya és jó 
gazdasszony. 

Utaltam kinek-kinek otthonára, családjára, 
hogy azokit, miket elmondtam, tapasztalhatták 
már családjuk körében. Láthatták édesanyjukat, 
mint ápolót, mint szerető nevelőt. Segítettek 
is ezen teendőiben akkor, midőn kis testvér-
kéikre vigyáztak; nevelésükben meg akkor, a 
midőn azon voltak, hogy azok addig is, míg 
gondviselésükre bízattak, szemök előtt, vagy 
fülök hallatára semmi rosszat, rútat, ártal-
masat ne tegyenek, ne tanuljanak vagy meg 
ne szokjanak. Beláttattam velük azt, bogy az 
ember csak ahhoz ért valamit, a mit valakitől 
megtanult. Megigértem nekik, hogy alkalom-
adtán tovább folytatom megkezdett tárgyunkat, 
azaz beszélgetünk a gyermekek ápolásáról s 
neveléséről, hogy így elsajátítva azt elméletileg, 
odahaza alkalmazni tudják a rájuk bízott 
testvérjeiknél. 

így, midőn a kezdetben kényesnek látszó 
dolog iránt az érdeklődést fölkeltettem, be is 
fejezhettem volna az első órai munkámat. 
De hát olv.-irási óra következvén, össze-
kapcsoltam azt előbbi tárgyammal s ilyes, 
jelesebb idézeteket Írattam velük, tollbamondás 
után: 

„A nőnek sorsa az imádság s imája nem száll fel 
hiában !" 

„A tiszta, szerető szivet Isten meglátja imában." 
(Gáspár.) 

„A nő hivatását e három édes érzelmű szó fejezi 
k i : háziasszony, nő és anya." (Szabó R.) 

„Kereszt az élet, jó feleség a gyémánt, mely rajta 
tündöklik. " (Kisfaludy K.) 

„Az anya neveli a gyermeket és az ifjúba szelid 
érzelmeket olt." 

„Tanítsd a gyermeket az ő útja szerint, még 
mikor megvénül is el nem távozik attól." 

(Bölcs Salamon.) 
„Milyen a mag, olyan lesz a gyümölcs. Szerencsés 

azon ország, mely sok jó anyát képes előmutatni, 
mert ezek adják neki a nagy s erényes férfiakat." 

„A szorgalmas asszony férjének koszorúja. A bölcs 
asszony építi házát, az esztelen pedig a kész épületet 
is lerontja." (Szentírás.) 

„Megvetendő az oly nő, ki unatkozik, ha gyermekei 
vannak s azok nevelését elhanyagolja." 

Ilyen dolgokat írattam velük s örömömre, 
tetszettek nekik. Hogy megkezdett czélomat 
ezúton is megközelítettem, tudom és érzem, 
mert növendékeim nem dobják el betellett 
..ásaikat, hanem elteszik s szüleik előtt olvas-
gatják. 

Ez volt a kezdet. Kerestem a további 
anyagot, irányelveket és keretet. 

Eljöttek a többi órák is. A gyermekápolás 
és nevelés módiát„rendszerint elbeszélő alakban, 
példákkal kapcsolatosan adtam elő. Beszéltem, 
hogy úgy mondjam, Jancsinak, hogy János is 
értsen belőle. Szóltam az imádságról, az 
engedelmességre nevelésről, a gyermek akara-
táról, rendszeretetéről, a tisztaságról, takarék-
kosság- és pazarlásról, munkaszeretetről, szor-
galomról, hazudozásról, lopásról, árulkodásról 
stbiről. Ezt az anyagot óránkint keretbe illesztve 
mutattam be tanulóimnak. 

Elvem volt az, hogy a képet jól látva, 
elméjükbe véssék azt, hogy most még csak 
odahaza, később azonban saját gyermekeiknél 
is alkalmazhassák az elbeszéltekből levont 
nevelési szabályokat. Hazánk történetéből is 
vettem példákat s azokat egyszerűen úgy 
meséltem el, hogy ők is elmondhassák odahaza 
kis testvéreiknek. 

Ezzel elérni véltem azt, hogy itt elhintettem 
a leendő anyák lelkébe azt a magot, melyből 
később, tovább hintve, a szeplőtlen, szilárd 
hazafiúság fejlődhetik. 

Ezen az úton haladtam tovább. Hogy az 
első évi kísérletem mennyire termé meg 
gyümölcsét, azt nem tudom, Csak azt, hogy 
tanítványaim szívesen hallgatták a gyermek-
nevelés- és ápolásról mondottakat és maguk 
közt beszélgetve mondogattak is olyasfélét, 
hogy ha majd így, meg úgy lesz, hát mily 
jó lesz, hogy ezeket is tudják. 

Ilyen alakban illesztettem be tanítási anya-
gomba a gyermekápolással kapcsolatosan a 
nevelés-oktatást is, t. i. egészségtani rész alatt 
nemcsak a testtel, de a lélekkel is foglalkoz-
tam ; írás-óra alatt a leendő nevelőkkel egv 
kis női kincsgyűjteményt Írattam; a történeti 
részek olvasása közben meg a jövőre alkalmas 

! anyaggal bővítettem ismereteiket. 
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Hogy most már ez-e az a forma, melyen 
a mondott studiumot tanítványaim elé élvez-
hető, érthető és meg is emészthető módon 
tovább is szabad tárnom, nem tudom. Ha rossz 
úton haladtam, akkor kérve-kérem a szives 
útbaigazításokat, melyek után biztosabban, több 
eredménynyel haladhatok. 

(Székesfehérvár.) Tóth Fertncz. 

A tanítói fizetések kiszolgáltatása. 
Alig hiszem, hogy az általunk nagyrabeesült 

Néptanítók Lapja f. évi ezikkei közt lett volna 
egy is, mely annyi „bár úgy lenne" óhajt csalt 
volna ki a tanítók ajkáról, mint a lap 39. és 
47. számaiban a tanítói fizetések kiszolgál-
tatásáról Írottak. 16 éves tanítói pályámon én 
is évenkint többször gondoltam e módozatra, 
s merem állítani, hogy alig képzelhető a jelen-
legi viszonyok közt úgy a tanítói tekintély 
emelése, mint a népnevelés föllendítése szem-
pontjából üdvösebb cselekmény, mintha a 
tanító, illetve kántortanító fölmentetik keser-
vesen kiérdemelt, de sajnos, mégis fölpanaszolt 
illetményének személyesen történő beszedésétől. 
Igen; nem tévedésből irom, hogy „beszedésé-
től'." Ismerem én is az 1893. évi XXYI-ik 
törvényt. De ennek bibijét Nagy Béla a 
47. számban kifejtette, tehát minek ismétel-
jem ? De a hol a fizetés párbér, csirke, tandíj, 
fa stb. járandóságból áll, ezek jelentékeny részét 
közvetlenül szedi be a lakosságtól a tanító, 
kivált a kántortanító, s csak az önként nem 
fizetőktől hajtja be a hatóság. S hány helyen 
van még máig szokásban — a törvény ellenére — 
hogy a kántortanító házról-házra járva szedi 
a párbért, nem ritkán egyszerre jelenvén meg 
egy-egy helyen a kanászszal vagy a csőszszel, 
ki ugyancsak bérét szedi! S e beszedés is 
túlnyomóan őszszel történik csak, addig nél-
külözhet a tanító családjával, nem törődik vele 
senki. „Hisz ott a törvény, annak alapján 
miért nem fordulnak a hatósághoz?" — mond-
hatja valaki. Csakhogy az a valaki nem ismeri 
a kisebb községben lakók viszonyait! 

Tessék csak elképzelni, minő jó napja van 
a kántortanítónak akkor, midőn panasza folytán 
végrehajtással szedik be a fizetését! Egyik 
szegény asszony a másiknak adja a kilincset, 
kérve: ne vitesse el utolsó véka gabonáját, 
vagy párnáját, várjon még, később, ha keres, 
majd fizet! Ha a tanító ilyenkor enged: az ő 
baja, ha nem enged: az meg megint az ő 
baja, mert ugyan milyen szemmel néznek reá 
jó ideig a megzálogolt felek ? Ily körülmények 
közt nincs meg a kellő bizalom a szülők s a 
tanító között. Műveletlenségében a köznép 

szegény része a tanítót is olyan „Ur"-nak 
nézi a ki az ő keserves keresményéből 
„könnyen" él. Valóban elkeserítő állapot ha 
látjuk, hogy még a vasúti őrök is előre s 
havonta kapják fizetésüket, míg a tanítók leg-
nagyobb része sokszor 'A évig sem kap egy 
fillért sem. 

Sajnos, sok iskolafentartó erre nem is gondol 
s eszébe sincs, hogy ezen segítsen! 

Bizony úgy vagyunk, hogy fizetésünket kérve, 
igen sokszor csak biztatást kapunk! 

De talán ez még többet ér, mint az, midőn 
egy országos hírű, ipar- és bányatelepekkel 
bíró nagyközség 4 tanítója, közel V» évi hát-
rálékos fizetését kérve, a nagyságos elnök úr 
által ily szavakkal bocsájtatott el: (Megjegyzem, 
hogy a szónokló tanítónak aranyórája volt.) 
„Különben is, a kinek aranyórája van, az még 
nem szegény ember." Mit szóljunk ehhez? 
Ez eset mellé méltán illeszthető az, midőn 
egy másik községben a tanító hátrálékos fize-
tését sürgetve, a főszolgabíróhoz való bejelen-
tést emlegette, s — üres lévén a kassza — a 
bíró megkerülte a falut, s mindenütt elbeszélve, 
hogy a tanító „bérire" kell a pénz, tehát — a 
módosabb gazdáktól beszedett — a kutya-
adóból — 5 koronát s átadta a tanítónak. 

Nem tréfálok kérem, sajnos, megtörtént 
esetek ezek! S egyúttal fölemlítem még azt 
a több helyen előforduló esetet, midőn a 
tanítók már hónapokig nem kapván fizetést, 
a megszolgált járulékaiknak megfelelő összeget 
váltóra veszik föl a takarékpénztárból, melyet 
aztán lejáratkor az iskolafentartók pénztára 
bevált, ehhez azonban már protekczió kell, 
örülhetnek a tanítók, hogy a kamatot ők, t. i. 
a tanítók fizetik! 

Elég volt talán nyomoruságainkból ennyit 
dobra ütni! Ideje a cselekvésnek! Reménylem, 
hogy szeretett ministerünk, ha kellőképen 
informálva lesz, segít e siralmas állapoton. 

Vegye ezt az ügyet kezébe az Országos 
Bizottság és szorgalmazza, hogy minél előbb, 
de legalább a nyugdíjtörvény revíziójakor 
törvényileg kimondassák, hogy a tanítók és 
kántortanítók megállapított fizetését, — tekintet 
nélkül az iskola jellegére, — ha azt az iskola-
fentartók előlegesen a helyi viszonyok ked-
vezőtlensége miatt kiszolgáltatni nem képesek, 
vagy közvetlenül vagy az államsegély és a 
korpótlék kiadásánál követett módon közvetve, 
de havi előleges részletekben az adóhivatal 
fizesse ki, s oda aztán az iskolafentartók 
számoljanak azzal be. 

(Rózsaszentmárton.J Blanár Imre. 
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Karácsony. 

i. 
Föl az égbe száll az ének 
Szent Karácsony napján, 
Az Istenhez vágyó lélek 
Gyors szárnyakra kapván. 

A földön ma szerte árad: 
A boldogság fénye, 
Mintha a gond és a bánat 
Nyugalomra térne . . . 

H. 
Ott fetrengett a betegágyon 
A kis fiam s a kis leányom. 
Fölöttük állottunk, siratva, 
Hogy tél jön a kora tavaszra. 

De aki milliókat ápol 
Megvédte őket a haláltól. 
S szent iirmepén az irgalomnak 
A lelkünk ma imába olvad . . . 

A szívünkben nagy volt a bánat 
S helyén öröm napfénye támadt. . . 
Jó Istenünk! Hói szenvedés él 
Segíteni másutt se késsel!. . . 

(Magyarrégen.) Ifayy Lajos. 

Árvák karácsonyfája, 
Eljöttél szép ünnep, karácsony szent este, 
Jövetéled szivünk várva-várta, leste. 
Édes kis Jézusunk! Esedezve kérünk! 
Szállj be mihozzánk is, légy a mi vendégünk. 

Reménykedve várunk, a te kis árváid, 
De boldogan, mert im karácsonyfa áll itt, 
Jó emberek által te küldöd ezt nekünk, 
Hálával száll ezért te hozzád énekünk. 

Szeretni tanítád az emberiséget; 
Lehoztad közénk a hitet s békességet. 
Uj világ kelt itt lent: szeretet világa, 
Jöttöd nagy boldogság az egész világra. 

Repeső szivünknek öröme végtélen ; 
Igaz boldogság ma gyermekszívben terem. 
Oh, nemesítsd tovább szivünket, lelkünket. 
Taníts szeretetre, erősítsd hitünket. 

Kik minket szeretnék: áldd meg boldogsággal, 
Hogy ne törődjenek világi hívsággal, 
Hanem szeressenek továbbra is minket, 
Áldd meg tanítóink s a mi szeretünket. 

Szállj édes Jézusunk! átal e világon, 
Gyönyörködjél azon a nagy boldogságon, 
Mély betölt ma kunyhót, betölt palotákat. 
Másutt is keresd föl a szegény árvákat! 

(Debreczen.) Kozma László. 

A betlehemi csillag. 
(Karácsonyi gondolatok .*) 

A szentírás följegyzése szerint, mikor a 
világ megváltója született, ismeretlen vándorok 
keltek útra, vezényeltetve egy csudásfényu 
csillagtól, mint a pusztában vándorló Izrael a 
tűzoszloptól, mely a Jézus istállója fölött álla-
podott meg, s megjelölte a helyet, hol a világ 
megváltója szendergett szegényes bölcsőjében. 

Hogy kik voltak ezek az emberek, azt a 
följegyzésekből tökéletesen megállapítani nem 
lehetett ; mert voltak, a kik királyoknak, 
bölcseknek, de voltak olyanok is — és nem 
kevesen, — a kik mágusoknak, azaz: jósok-
nak tartották őket, mint a milyenek a keleti 
országokban ma is számosan vannak és a 
legrégibb időktől fogva voltak. 

Nubia, Egyiptom, Palesztina és India egész 
özönét adta és adja ma is az ily varázslóknak, 
kik jövendőmondásukért, varázsló mester-
ségükért méltán csodálatot gerjesztettek a 
hiszékeny nép között, sőt azok tiszteletét is 
szerencsések voltak a maguk számára meg-
nyerni. 

A gyermek Jézus tisztelői, imádói nem 
voltak mágusok, hanem igenis az Isten lelkétől 
érintett ama sok közül három, kik a próféták 
jövendöléseit beteljesedni látták és önkény-
telenül, valami megmagyarázhatatlan ösztöntől 
indíttatva mentek ama csudafény után, hogy 

* Mutatvány szerzőnek most megjelenő „Szelid és 
vadvirágok a tanügy mezejéről" czímű könyvéből. 
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leborulhassanak az isteni Megváltó bölcsője 
előtt. 

Ez elfogadott tény, ebben a keresztény írók 
nagy többsége megegyezik. 

Hogy szegény emberek nem voltak a tisz-
telgők, azt a gazdag ajándék is bizonyítja, 
mert hiszen a följegyzés szerint: aranyat, 
tömjént és mirhát raktak le a Jézus lábaihoz, 
már pedig ezek a dolgok a keletnek nagy 
drágaságai voltak abban az időben is. 

Hogy czéljuk a tisztességtételen kívül mi 
volt és hogy a Jézus születése miért érde-
kelte őket annyira, az tudásunk határán túl 
terjed. 

Es én ezen ünnepélyes pillanatban, midőn 
a léleknek hinni, de okoskodni nem szabad, 
nem is kutatom a régiségek könyvét, mert 
nekem elég annyit tudnom, hogy az a bölcső, 
mely terjedelmére nézve alig volt egy rőfnyi: 
magában foglalta a világ minden boldogságát, 
minden üdvösségét. 

Nekem elég, hogy tudom már, — mert 
lelkem érzi, sejti, —- miként a Jézus szüle-
tésével, annak bölcsőjénél együtt volt a gonosz 
a jóval, a kárhozat az üdvösséggel. Ott látom 
a paradicsomot a pokol borzasztóságaival, az 
örömöt a Golgotha szenvedéseivel. Ott látom 
örök halálomat és örök megtartatásomat. 

Ugy-e, mily elmaradott, bigott ember vagyok 
én, hogy a XIX. század halálával,' mikor a 
gőz és villamosság és a különféle erők meg-
fékezésével új, modern világot akarnak sokan 
teremteni, ily dolgokat forgatok elmémben ? 

Hadd legyek én fanatikus, nevezzék bár 
gondolataimat agyrémnek, nekem jól esik e 
hitet ölelni és gondolataimmal foglalkozni. 

En modern korban, modem emberek közt 
is szerelmet vallok hitbeli meggyőződésemnek, 
mert én sejtem, tudom, —• hisz a tények 
b i z o n y í t j á k . — hogy az emberi boldogságnak 
iránytűje az a fényes csillag volt, mely a 
betlehemi istálló fölött megállapodott. 

Én ezt a csillagot bolyongásaim közben 
nem egyszer láttam és éreztem, hogy annak 
fénye üditő hatással volt sokszor elalélt lel-
kemre. 

De látták ezt mások is, csak emlékezzenek 
a múltra; mert nem szégyen ám a meg-
harczolt küzdelemre visszagondolni. 

Az ember munkára, küzködésre teremtett 
lény, ki annál derekabb munkát , végezett, 
minél erősebb volt a küzdelem. És ha a 
harczot a betlehemi csillag fényénél vivta meg. 
annál nemesebb volt a győzelem, mert Isten 
is közelében volt. 

Ez a csillag országokat, trónokat tart fönn. 
Ott lebeg ez a városok, egyházak és családok 
házai fölött; halavány, de éltető fénye bevi-

lágít a czifra palotákba, mint a legszegényebb 
ember rozoga viskójába. 

Ennek a halványfényü csillagnak a fényénél 
szelídültek meg a vad erkölcsök, ennek világá-
nál oszlottak el a babona szemfényvesztő 
látványosságai. 

Hát az élet utain hányszor tévelyedtünk 
meg ? Az erény nem volt-e sokszor távol 
tőlünk és nem váltunk-e gyakran a bűn vak 
eszközeivé ? Valóban igen sokszor! De czélt 
tévesztett útunkban égő szövétnek, a bűn 
sötét ösvényén világító fáklyánk lett a betlehemi 
csillag. 

Sokszor a nappal estévé és a világosság 
sötétséggé változott minékünk; szivünkben a 
fájdalom férge ütött tanyát és békétlenség 
foglalta el helyét az áldott békességnek. Ekkor 
magunkba szállva „mea culpá"-t rebegtünk 
és láttuk, hogy a vészterhes fellegek oszla-
doznak ; éreztük, hogy lelkünkbe nyugalom 
szállt és föltűnt a betlehemi csillag szelid 
fénye, mely megvilágítá elborult lelkünket s 
megbékéltünk magunkkal, embertársainkkal 
és Istennel! 

Az imádság a betlehemi csillag fényénél 
oly megnyugtató! 

Hányszor csalódtunk már legvérmesebb 
reményeinkben? Hányszor ütöttek sebet szi-
vünkön azok, a kikről azt hittük, hogy 
hívek ? A rágalom nyila hányszor mérgezte 
meg lelkünket, elannyira, hogy a keserűség 
árja elbontással fenyegetett és az emberi nyelv 
által fölkorbácsolt hullámok közt inkább óhaj-
tottuk a halált, mint az életet ?! 

De kelet felül egy csillag halovány fénye 
derengett felénk; lassan - lassan közeledve, 
házunk fölött állt meg és sugaraiban Isten 
békességet hozó lelkét szórta belénk, s a 
názáreti Jézusban megnyugvást találtunk. 

Menjek-e tovább ? 
Hát a temetőkertek, s az azokban elhelyezett 

sírkeresztek és fejfák nem földi boldogságunk 
keresztrefeszítéséről tesznek-e sokszor tanú-
bizonyságot ? 

Fájt kedveseinktől az elválás? Megnyugtat 
bennünket az a tudat, hogy sirjuk fölött 
fénylik a betlehemi csillag, mely hitünk vilá-
gánál mutatja az azokon levő aranybet ükét: 
„Nincs itt az Ur, föltámadbtt!" 

Tudnók-e ezt a betlehemi csillag nélkül? 
A Jézus születése a mi boldogságunk, halála 

a mi váltságunk, föltámadása a mi örök 
életünk, menybemenetele biztos záloga ama 
szebb hazának, melyet a jók bírnak örök-
ségül. 

Ha Jézus el nem jön, nincs boldogságunk, 
ha meg nem hal, lelki keresztünk ma is 
nyomná vállunkat, ha föl nem támad, nem 
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volna reményünk az örök életre, s ha föl nem 
megy oda, honnét közénk jött, sejtelmünk sem 
volna az örök hazáról. 

Légy áldott óh, betlehemi csillag! 
(Nagyvárad.) Kiss Pál János. 

IRODALOM. 
„Magyar Remekírók" czímen a Franklin-

Társulat a magyar irodalom főműveinek nagy 
vállalatát indította meg. A hogy a czíme is 
mondja, benne lesz a könyvtárban minden iró, 
a ki magyar, és minden munkája, a mely 
remek. Teljes gyűjteménye lesz ez a magyar 
klasszikus irodalomnak, ötvenöt testes kötet-
ben, közel tizennyolczezer lapon. A könyvtár 
minden elhunyt nagy magyar iró minden nagy 
alkotását magában foglalja, s az egész munka 
valóban a magyar szellem kincsesháza lesz. 
A legnagyobbak: Petőfi, Arany, Tompa teljes 
— lehetőleg tökéletes és a leggondosabb — 
kiadásban jelennek meg; többi remekiróink 
megválogatva, mindegyikből mindaz, a mi 
örökbecsű, a minek olvasása ma is művészi 
gyönyörűséggel és lelki haszonnal jár, mint a 
megalkotás idejében. Szerencsés gondolat volt, 
hogy a gyűjteményes kiadás csak a valóban 
maradandót adja együtt az olvasónak. A szá-
zadokon keresztül megszűrt izlés, a fejlett 
esztetika összeválogatta minden Írótól mindazt, 
a mi valóban nagy s mindezt együtt találja a 
magyar közönség a Magyar Remekírókban. 
De többet is talál. Ugyancsak, a kik az össze-
válogatás munkáját végezték, — első rangú 
szakemberek és irók, — művészi méltatást és 
irodalmi becsű életrajzot is irtak a művekhez, 
s így a munka nemcsak a magyar irodalom 
remekeinek teljes gyűjteménye lesz, de egy-
szersmind a magyar irodalom legjobban meg-
szerkesztett története. A gyűjtemény teljes lesz 
és hiánytalan : Balassától Aranyig minden 
elhunyt magyar iró müveit összefoglalja. A 
kiadó minden magyar remekiró kiadási jogát 
megszerezte, sőt a legtöbbjének egyedüli kiadási 
jogát. így Arany János, Arany László, Vörös-
marty Mihály, Tompa Mihály, Garay János, 
Bajza József, Czuczor Gergely, Kemény Zsig-
mond, Szigligeti Ede, Vajda János, csakis 
ebben a gyűjteményben jelenhetnek meg, s 
más kiadónak munkáik kinyomatására joga 
nincsen. A Magyar Remekírók köteteit minden 
egyes iró pompás arczképe fogja díszíteni. 
Egyéb képek nem lesznek a gyűjteményes 
könyvtárban. Előjegyzéseket erre a vállalatra 
elfogad a kiadó Franklin-Társulat Budapesten 
és minden hazai könyvkereskedés; valamint a 
vállalat főbizományosai: Révai Testvérek irod. 

intézet r.-t. és Aufrecht és Goldschmid Buda-
pesten. 

„Petrik Mihály zinkóczi gazda szomorú 
históriája vagy Ne menj Amerikába" czíinű 
verses füzetet, mely a Tanítók Házára 20 száza-
lékot jövedelmez, a szerző, Szabó Albert tanító, 
10 fillérért bocsátja áruba. Megrendelhető nála 
Záhonyban, Ungm egyében. Minden megren-
delést portómentesen expediál. Népkönyvtárak, 
fölnőttek, ismétlő-iskolások számára melegen 
ajánlható. Óhajtandó, hogy a községek vagy 
nagyobb birtokosok tömegesen rendeljék meg 
e füzetet és ingyen oszszák szét a nép között. 
Ezzel egyrészről kellemes és hasznos olvas-
mányt adnak a nép kezébe; másrészről hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a nagymérvű kivándorlást, 
legalább részben csökkentsék. 

Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) kiadásában 
megjelentek : Tóth Kálmán összes költeményei. 
A két kötetes új kiadás elé Endrödi Sándor 
írt életrajzi bevezetést. A díszes bekötési táb-
lát a költő remek kivitelű dombomyoin;ísu 
arczképe ékesíti. A két díszkötet ára 16 kor. 
— A Remekírók Képes Könyvtárában megje-
lent az ú j Shakspere-kiadás első kötete. Corio-
lánus, Othello és Rómeó és Júlia van benne. 
A kötetet John Gilbert világhírű Shakspere-
illusztrácziói díszítik. Ez a líemekirók Képes 
Könyvtárának V. kötete s a kik a teljes gyűj-
teményt (50 kötet ára 250 korona) havi 3 
koronás részletfizetésre megrendelik, azonnal 
megkapják a vállalat már megjelent első hét 
kötetével együtt. Megrendelhető a Lampel-
Wodiáner udv. könyvkereskedő czégnél, Buda-
pest, VI., AncLrássy-út 21. — Új magyar 
Andersen. Egy-egy kötet ára 3 K.; a két 
kötet egybekötve is kapható 6 koronáért. — 
Mikszáth Kálmánnak „Jó palóczok" és „Szent 
Péter esernyője" czímü elbeszélései díszes 
vászonkötésben; az előbbi 1 K. 20 f'., a/ utóbbi 
2 K. 40 f. — A Kis Könyvtárnak, mely a 
serdülő ifjúságnak van szánva, 9 száma jelent 
meg egyszerre. Egy-egy szám ára 50 fillér. 

Megjelentek: Útmutató a magyar helyesirás . 
tanításához. írta M. Székely János, kézdi-
vásárhelyi áll. el. isk. igazgató-tanító. Nagyon 
használható, hézagpótló, kitűnő füzet. Melegen 
ajánljuk. Ara 30 fillér, portómentes szállítással 
40 f. — Az ókori Lexikon 15-ik füzete, mely 
a munka első kötetének 57—60. íveit foglalja 
magában. Ára 1 korona. — A Fejérmegyei 
Tanítótestület értesítője az 1900/901. társulati 
évről. Összeállította Szíriek József elnök. 
XXII. füzet. — Pásztorjátékok. Ara 1 korona 
40 fillér. Megrendelhető a Szent István-Tár-
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sulat könyvkiadóhivatalában. Budapest. VIII., 
Szentkirályi - uteza 28/b. Ugyanott : Japáni 
mesék. Ara 2 korona 40 filji . 

H I V A T A L ^ RESZ. 
A vallás- és kö tatásügyi minister: 
Kinevezte: Csik Sándor oki. tanítót a 

simonyifalvai áll. el. népisk.-hoz tanítóvá; 
Funovits József oki. tanítót a rákosdi áll. el. 
népiskolához tanítóvá. 

Áthelyezte: Mezei Ignácz a pest-pilis-solt-
kis-kunvármegyei kir. tanfelügyelőséghez be-
osztva volt áÜ. el. isk. tanítót az újpesti áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Czinczás Márton 
dobrai áll. isk. tanítót a királybánya-topliczai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Szabó István 
dicső-szt-mártoni áll. el. isk. tanítót a nagy-
kanizsai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Takács Sarolta magyar-hidegkuti áll. el. isk. 
tanítónőt a pomázi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sch. L Nagj'-Hodos. A nyugdíjigényt hiva-

talból nem helyesbítik. Az államsegély ügyét már 
elintézték s le is küldték 74.789. sz. a. (Ilyen 
magánügyekben mindig czímzett levelező-lapot 
kell mellékelni!) — R. P. A nem képesített és 
meg nem választott tanító özvegyét illeti-e 
félje után a fele fizetés és 6 hónapi lakás 
élvezete ? Eme kérdésére válaszunk az, hogy 
nem illeti, hiszen az illető tanítót nem is 
lehetett rendes tanítónak tekinteni. — V. A. 
1900. évi szept. 1-től 1901 szept. l-ig járó 
államsegélyét fölvette. 1901 nov. 15-én D-ből 
Sz.-B-re ment tanítónak. Ez utóbbi 2 Va hónapra 
is joga van a D-ben élvezett államsegély meg-
felelő részére. — H. Z. 1. A tanítói helyet-
tesítés kérdésében az iskolaszékkel kell meg-
állapodásra jutnia. Miután egyik önálló tanítói 
állomás, egy hónapon túl terjedő ideiglenes ellá-
tásáról van tjzó, méltányosnak tartjuk, hogy azért 
a rendkívüli munkáért — az üresedésben levő 
tanítói állás jövedelmének terhére — önnek 
megfelelő munkadíjat adjanak. Ezt bizonyára 
nem lesz nehéz megértetni. 2. Községi iskolai 
tanító — a felsőbbség beleegyezésével — elvál-
lalhat az ottani felekezetnél kántoroskodást, ha 
ez rendes hivatalos teendőiben nem akadályozza. 
3. A községi iskolaszék és az egyházi elöl-
járók békességesen megegyezhetnek arra nézve, 
hogy a községi iskolaszék olyan tanítót válasz-
szon, a ki megjelölt külön díjért a felekezeti 
kántorságot is viselheti s arra vállalkozik. Nem 
kell erre rendelet; elég ehhez a tapintat és jó-

akarat. — F. L. Folyamodjék az iskolaszékhez, 
hogy eddigi fizetését ezentúl is csonkíttatlanul 
adják ki s kérje vissza az 1 hold földet is. melyet 
a harangozónak a használatára bocsátottak, 
bár önt illeti díjlevele szerint s most is ön 
fizeti érte az adót. Ha folyamodványának nem 
lesz sikere, forduljon a vármegyei közigazga-
tási bizottsághoz. Jog szerint nem tűrhető az 
az eljárás, hogy az iskolaszék, a melyik évben 
tetszik, elvegyen a tanítótól egy darab földet 
a harangozó részére s az adót meg fizettesse a 
tanítóval továbbra is. Ha a tandíj a tanítóé, 
abból sem vehetnek el a mikor tetszik, azon 
a ezímen, hogy sok a gyermek, most már sok 
a tanításdíj. — — N. F. T. R. A kerületi 
borászati felügyelő utján még e hó folyamán 
adja be kérvényét a közokt. ministeriumhoz 
ingyen szőllővesszőért. — Sz. L. Miután neje 
évekig megszakította a tanítói működés foly-
tonosságát s nevelősködött, nem remélheti, 
hogy részére azokat az éveket beszámítják 
nyugdíjigény alapjául. Miként tudná ő iga-
zolni, hogy nem kaphatott tanítói állást? — 
Sz. K. 1. Néhol dívó gyakorlat szerint 1 hó-
napnál tovább tartó betegség után rendszerint 
levonnak a beteg tanító fizetéséből a helyettes 
díjazásra. De semmisem akadályozza az iskola-
fentartót abban, hogy a beteg tanító helyetesí-
tőjét más alapból díjazza. All.jisk-.nál a hosszabb 
időre munkaképtelennné vált beteg tanító 
helyettesítőjét az állam díjazza. Általában 
méltányosságból is el lehet várni, hogy a 
szolgálata közben önhibáján kívül elbetege-
sedett tanítót — a szabadság ideje alatt — 
ne terheljék helyettes díjazásának költségeivel. 
A szolgálat alatt megbetegedett „cseléd" jogosan 
igényel a gazdától ápolást, gyógyíthatást. A 
tanítói állás reputátiója érdekében is meg kell 
kimélni a tanítót attól, hogy ily esetben (t. i. 
betegségekor) a cselédnél rosszabbul bánjanak 
véle. Minden iskolaföntartó kövesse az új gond-
noksági utasítás humánus intézkedését. 2. A 
Pallas-Lexieont a Pallas-Társaság (Bpest, V. 
ker.) adta ki. Tudomásunk szerint kaphat 
kedvezményt a tanító. Forduljon a társaság 
igazgatóságához levélben. Majd megírjuk a föl-
tételt. — Cs. Nyugdíjba lépett tanító — miután 
már állását elhagyta megszűnt tagja lenni 
az iskolaszéknek. — Özv. Domokos Lajosné. 
Az óvodai czélokra használandó drót karikákat 
bármely nagyobb vaskereskedésben megren-
delheti vidéken is, pl. Kisújszálláson. Nem 
érdemes ezt Budapestről szállíttatni. Ha mind-
amellett egy budapesti nagyobb vaskereskedés 
czímét óhajtja megtudni, megnevezünk egyet. 
Ilyen pl. Makó Mihály vaskereskedése Bpest, 
v n i . , Üllői-út 2. Ez a székesfővárosi iskolák-
nak is szokott szállítani. — Borsodi taní tó. 
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Levele alapján válaszunk ez: 1. Az iskola 
fűtésére használandó fa fölaprózásáról az 
iskolafentartó köteles gondoskodni. Ont erre 
díjlevele nem kötelezi. 2. A fűtés is az iskola-
fentartó gondja, hasonlókép a seprő s egyéb 
tisztogatási eszközök beszerzése. Ilyen szolgá-
latokra nem lehet kötelezni a tanítót, midőn 
sem díjlevele, sem a pályázati hirdetés ezeket 
nem említé. 3. Nem tartjuk méltányosnak, 
hogy az iskolaépítésére fordított összeg meg-
térítésénél a tanítóra is kivetnek bizonyos 
hányadot; kivált ha annak nincs is ingatlan 
birtoka. 4. Adóügye tisztázása végett a pénz-
ügyigazgatósághoz forduljon. 5. Jogosan kíván-
hatja, hogy adókönyvét az ön saját nevére, ne az 
iskola vagy egyház czímére állítsák ki. — S. 0 . 
1. 3 öl tüzelőfával saját használatára meg kell 
elégednie, mivel díjlevele többre nem jogosítja 
föl. Ezért czélszerűbb lett volna békességben 
élni, mert úgy 6 ölnyi fát hordtak be évenkint 
s abból a tanterem fűtésére nem kellett 3 öl, 
a többi mind a tanító javára maradt 3 öl fejé-
ben. A huzalkodás provokálja az egyházi elöl-
járókat. Ha csak lehet a békességes útról ne 
térjen le a tanító. 2. A 15 évesektől 30 évig 
terjedő koruakat, — kiket a lelkész karácsonyi, 
húsvéti nagy böjtökben 5 heti időtartamra 
minden vasárnap és ünnepnapon az iskolába 
rendel a lelkész, meghagyva önnek, mint taní-
tónak, hogy tanítsa őket hittanra minden díjazás 
nélkül — ön nem köteles tanítani; ez a lelkész 
föladata. Ha körülményei megengedik s ön 
megteszi, helyes dolog; a néppel való közelebbi 
érintkezés, oktatás, művelődés szempontjából, 
mindig nemes foglalkozás. Ebből a szempont-
ból rendeznek egyes tanítók fölnőttek számára, 
különösen téli estéken fölolvasó, magyarázó, 
tanulságos összejöveteleket, dalosköri találkozá-
sokat stb. Kizárólag hittani gyakorlatok tar-
tására azonban — kivált fflusi — lelkészek 
hivatottabbak s jobban is ráérnek, mint a heti 
30 órán át iskolánál elfoglalt, ismétlő-iskolában 
is működő s esetleg ifjúsági egyesületeket stb. 
vezető tanítók. Jóakarat mellett, barátságosan 
meglehet osztaniok a fölnőttek művelődési irá-
nyítását. Nemcsak a tanító, de a lelkész is 
„népnevelő". — T. F. Fiume. A 2 éves gazdasági 
tanfolyamra való fölvételhez tanítói oklevél 
szükséges.» A kérvényt akkor kell beadni, ha 
majd pályázat lesz hirdetve. — Tanítótestület . 
A gondn. Utasításban nincs erre vonatkozólag 
intézkedés, de nézetünk szerint, ha a tan-
köteles január vagy februárban tölti be életének 
hatodik évét, csak a következő iskolai év elején 
keh beiratkoznia; január vagy februárban már 
csak a tanítás rendjét zavarná meg. — A. V. 
gondn. tag. Bavaniste. 1. Kérdésére az új 
Utasítás 38. §-a adja meg a feleletet, midőn 

így szól: „Az állami tanító saját félékezete 
ünnepén is köteles tanítani; kivételnek csak 
akkor lehet helye, ha' osztályában (a fönnebbi 
rendelkezés szerint) szünet van. 2. A hol az 
ifjúság testületileg megjelenik, ott a tanítók 
közül is legalább egynek (a ki a felelősséget 
viseli) meg kell jelennie. Tehát kötelezhetők. — 
Igazg. 1. Elég, ha október 10.-ig várnak. 
2. Egyszer kell csak bejegyezni a mulasztást. 
3. Lelkiismeretesen osztályozott tanulót nem 
szabad visszautasítani. — B. P . Szt.-Lőrincz. 
Nem kell folyamodniok; az áll. tanítók korpót-
lékát hivatalból utalványozzák. — Szives 
tudomásul . Nagyon kérjük t. olvasóinkat: ne 
küldjenek be hozzánk okmányokat és hivatalos 
iratokat, mert a szerkesztőség azok megőrzé-
séért vagy visszaküldéséért kezességet nem vállal. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk mai számát, mely az utolsó 

ez évben, a karácsonyi ünnepekre való tekin-
tettel már deczember hó 21.-én zártuk le, 
hogy az ünnepekre minden olvasónk meg-
kaphassa. Tisztelt olvasóinknak, Magyarország 
tanítóinak, kivánunk örömteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog újévet! 

— Világ folyása. A karácsonyi ünnepek 
csöndjét előreláthatólag semmi sem fogja meg-
zavarni, csak a szegény búroknak nem lesz 
békességök még a béke ünnepén sem. Az 
utóbbi napokban ugyan békehírek szálhngóztak, 
de Krűger elnök határozottan visszautasít minden 
olyan békeajánlatot, a mely nem biztosítja 
föltétlenül a búr államok teljes függetlenségét. 
Az ősz elnök szerint az angolok csak úgy 
fejezhetnék be győzedelmesen a háborút, ha 
még öt évig győznék pénzzel és emberrel. Ez 
idő szerint huszonnégyezer búr és fokföldi 
harczol az angolok ellen és az angolok nem 
tudnak sokkal több embert ellenük állítani. 
Igaz ugyan, hogy negyedmilliónál több angol 
katona van ez idő szerint Dél-Afrikában, de 
Kitchener ezeknek semmi hasznát sem veheti, 
mert' ez a negyedmiUió ember úgy szét van 
szórva, annyi vasutvonalat keh őriznie, annyi 
városnak kell őrséget szolgáltatnia, hogy a 
háborúra alig marad több 35—40.000 embernél. 
Ezek mindenütt vereséget szenvednek, a hol 
a búrokkal szembeszállanak. Adja Isten, hogy 
az új évben a búrok teljesen kiverjék országaik 
területéről a betörő bitorlókat! 

— Jász-Nagy-Kiin-Szolnokvármegye nép-
oktatása. Az utóbbi 5 év alatt épült e vár-
megyében 49 új iskola, 88 tanteremmel. 17 új 
iskola nyilt meg, 18 tanítóval. Ezeken kívül még 
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61 új osztályt szerveztek az iskolaföntartók, 
ugyanennyi új tanítói állással, meg 5 gazdasági 
ismétlő-iskolát ugyanannyi önálló szaktanító-
sággal. Az 5 önálló tanítós gazdasági ismétlő-
iskolán kívül óraadó tanítókkal még hetet 
szerveztek a községek. A tanerő-szaporodás e 
megye népiskoláinál 5 év alatt 84. Mindez a 
45.423 mindennapi és 20.809 ismétlő-iskola-
köteles létszámhoz s a még több, mint 100 
új tanteremnek és tanítói állásnak még mindig 
hiányzó voltához képest elégtelen, de az 5 évi 
fejlesztési idő s a községek meg iskolaföntartó 
egyházak szűkös vagyoni helyzete arányában 
igen jelentékeny gyarapodás nem lett volna a 
tetemesen fokozott állami támogatás nélkül 
elérhető, a mely állami segítés nagy mértékét 
eléggé megvilágítja az az adat, hogy míg 5 év 
előtt egyetlen állami iskola sem volt e vár-
megyében és a népoktatási intézeteknek nyúj-
tott államsegélyek összege csak 6800 korona 
volt: ma már 7 mindennapi meg 2 szaktanítós 
ismétlő-iskolát tart 43 tanerővel fönn az állam, 
évenkint 36.800 korona személyi és ezrekre 
menő dologi költséggel, a községi meg fele-
kezeti népiskoláknak pedig 45.230 korona 
évi segélyt küld, nem számítva az óvodák, 
gazdasági, ismétlő-, iparostanoncz- és polgári 
iskolák állandó segítését, sem a szintén tetemes 
dologi (taneszközbeli stb.) segélyeket, melyekkel 
együtt 100.000 koronára rug e tankerület nép-
oktatási intézeteinek évenkinti állami támo-
gatása. 12 új kisdedóvó-intézetet nyitottak meg 
a lefolyt 5 év alatt az állam és a községek, 
12 új épületben, 12 óvónővel, továbbá 9 menedék-
házat, 5 új épületben 9 vezetőnővel. Iparos-
tanoncz-iskola 4 szerveztetett. 3 polgári iskola 
nyilt meg fiuk számára, egy 4 osztályos, leányok 
részére egy 4 és egy 2 osztályú. 

— „Gyakorló-iskola" czím alatt pedagógiai 
folyóiratot indítanak meg Dezső Lajos sáros-
pataki tkp. igazgató és Balogh Kálmán gyak.-
isk. tanító. E folyóirat programmja nagy 
vonásokban a következő: 1. A pedagógiai 
ismereteknek a gyakorlati kivitellel való ösz-
hangzatba hozása. Megfigyelés és kísérletezés 
a gyakorló-iskolában. 2. Az oktatás- és mód-
szertan szabályainak a lélektani törvényekkel 
való szorosabb kapcsolatba hozása. 3. Az egyes 
tantárgyak módszerének történeti fejlődésében 
való megvilágítása, történeti alapra fektetése. 
4. Az összes népiskolai tárgyakból minta-
tanítások közlése. 5. A tanítóképzés szín-
vonalának külső és belső eszközökkel való 
emelése. 6. Az aisó- és középfokú oktatás 
közötti határvonal lélektani alapon való meg-
állapítása. 7. A tanítóképzéssel kapcsolatos 
külföldi mozgalmak figyelemmel kisérése. 8. A 
tanítóképzés külső életére vonatkozó vegyes 

krónika. A folyóirat (julius és augusztus kivé-
telével) minden hó 15-én legalább 3-ívnyi 
terjedelemben jelenik meg. Előfizetési ára egy 
évre 8 korona, félévre 4 korona. Az előfizetések 
és előfizetési jelentkezések a felelős szerkesztő 
[Balogh K.) nevére, Sárospatakra küldendők. 

— Nyilatkozat. Értésemre esvén, hogv a 
Néptanítók Lapja 43.-ik számában megjelent 
közleményem félreértésekre adott alkalmat,indít-
tatva érzem magamat annak kijelentésére, hogy 
állításom bizonyítására fölhozott azon körül-
mény, miszerint a sárospataki áll. tanítóképzőben 
a IV. évesek csak 10—10 félórát tanítottak, 
korántsem akart gáncs lenni, esak az eddigi 
rendszer megváltoztatását czélzó sürgetés az 
összes képző-intézetekre vonatkozólag. Mert a 
,Közoktatási Tanács" jelentése szerint is „ezen 
intézetben a gyakorlati kiképzésre igen nagy 
gondot fordítanak(„Magyar Tanítóképző" 
1894. évf. 138. lap.) Továbbá tudomásom van 
arról is, hogy éppen a sárospataki áll, tanító-
képző tanári kara régtől fogva s ritka kitartással 
törekszik a tanítási gyakorlatok kiterjesztésére. 
Miskolcz. Kőszeghy István, 

— Rövid hirek. A Tanítók Háza gyufáját 
Nagy-Megyeren Schó'nberger Manó főtanító 
ajánlatára Neuman Ignácz fűszer- és vaskeres-
kedő megrendelte és árusítja, a mire környék-
beli kartársai figyelmét fölhívja Schőnbjjrger. 
(Az uj évben ez irányban sem ártana nagfroíb 
buzgóság az egész vonalon! Szerk.) Baranya,-
Hidasdon Altman Gyula kereskedőnél, Tolna-
Apáthiban pedig az „Önsegélyző-egyesület"-nél 
kapható, Rápolton Erdélyi Gusztáv ev. ref. 
tanító közbenjárására Svarcz Róza kereskedése 
rendelte meg és árusítja a „Tanítók Háza 
gyufáját." 

— Halálozás. Léczfalvi Csákány Károly 
famosi ev. ref. levita tanító, élete 49-ik é^ 
tanítóskodásának 24-ik évében meghalt. Áldás 
emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját!" 

T a r t a l o m : Sylvester estéjén. Göőz József dr. — 
Harcz a öntés ellen. Havas Gyula dr. — Tanító a 
társadalomban. I. Fodor Ignácz. II. Bene Lajos. — 
Szakvizsgálat, továbbképzés Baditz Péter. — Össz-
hangzatos nevelés. Inderszt Károly. — A nevelés 
tanítása az ismétlő-leányiskolában. Tóth Ferencz. — 
A tanítói fizetések kiszolgáltatása. Blanár Imre. — 
S z ü n ó r a : Karácsony. Nagy Lajos. — Árvák kará-
csonyfája. Kozma László. — Á betlehemi csillag. 
Kiss Pál János. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 19U1. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Tót-Bánhegyesre ág. hitv. ev. kántortanító keres-

tetik. Fizetése : lakás, kerttel; 400 kor.; 40 hektoliter 
buza (480 kor.); 2 öl fa (68 kor.); 2 öl szalma 
(30 kor.); beiratási díjak: egy gyermektől 1 csirke, 
12 tojás (110 kor.); stólák: búcsuztatós halottért 
í korona, énekesért 40 fillér (50 kor.). Ha a tanító 
az egyház jegyzője lesz 100 kor. A tanítók ez idő 
szerint a kincstártól 10 kat. hold földet kapnak 
(egyre esik 160 kor.). Tannyelv: tót-magyar. Jelent-
kezési idő 1902 január l-ig. Leszich László, ev. lelkész. 

(2302-11—2) 
A sümegváros i kisdedóvónői idl. állás betöltetik 

f. évi deczember hó 28-ikán. Fizetés: 600 korona, 
s ürméter fa, egy butorzatlan szobából álló lakás. 
Kérvények ngs. Kitner Sándor iskolaszéki elnökhöz 
Sümegre küldendők. Sümeg, 1901 decz. 11. Iskola-
szék. (2285—II—2) 

Az ottovai (u. p. Vulka-Pordány, Sopronmegye) 
róm. kath. horvát-német-magyar tannyelvű osztály-
tanítói állás megüresedvén, erre deczember 31-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona a 
község pénztárából havi részletekben pontosan folyó-
sítva, szép bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: 
egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlőket föl-
váltva oktatni és a kántoriakban segédkezni. Horvátul 
tudó tanítók előnyben részesülnek. Pályázhatnak 
tanítónők is. A folyamodványok az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(2309—II—1) 
Pályázat. A vakok budapesti kir. orsz. intézeté-

ben, egy felügyelői állásra, ezennel pályázat hirdet-
tetik. A felügyelő kötelessége: a növendékeknek a 
tanítási időn kívül való felügyelete és ellenőrzése. 
Ezen, valamint egyéb teendőiben, az igazgató utasí-
tásai szerint jár el. Dyazása évi 240 koronában, 
természetbeni lakás és teljes ellátás élvezetével 
van megállapítva. Előnyben részesülnek oly nőtlen 
egyének, kik valamely tanítóképző-intézet hallgatói 
voltak, vagy már okleveles tanítók. A kellően fel-
szerelt kérvények f. évi decz. 31-ig, a nm. vallás- és 
közoktatási ministeriumra czímezve, az intézet 
igazgatóságához, VII. ker., István-út 75. sz. kül-
dendők. Budapesten, 1901 decz. hó 5-én. Pivár Ignácz, 
igazgató. (2260—1—1) 

Oki. tanítónő, megfelelő alkalmazást keres. Melzer 
Borbála Nagyvárad, Vízvezeték-u. 122/a. sz. 

(2305—1—1) 
Szátokon (Nógrádm.) róm. kath. kántortanító-

állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 15 kat. hold 
I. osztályú szántóföld, 90 pár után páronkint egy véka 
rozs és 50 fillér, 45 tanköteles után egy-egy korona, 
stóla 30—40 korona, kisebb deputátum 32 korona, 
ostyasütés 8 korona, öt öl kemény tűzifa vagy ennek 
értéke fejében 80 korona, szép lakás kerttel, mely áll 
3 szoba, konyha és istállóból, megjegyzendő azonban, 
míg a lakás átalakíttatik, megfelelő bérházban fog 
lakni; továbbá az államsegély megadásáig a hit-
községtől 200 korona évenkint, tót nyelv ismerete 
előny, személyes megjelenés kívántatik, pályázati 
határidő január 14. A kérvények főtisztelendő 
Sehimmaícsik Lajos plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
intézendők Romhányba. (2313—1—1) 

A gyinics-középloki róm. kath. elemi népisko-
lánál szervezett tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Járandóságok : 600 korona, évnegyedenkint előlegesen 
fizetve; jogosultnak ötödéves korpótlék, faátalány 
72 korona; stólából 115 korona. Szép lakás, mellék-
épület s kert. Pályázhatnak kántortanítói oklevéllel 
bírók. Pályázati határidő 1902 január 6-ika, mikorig 
folyamodványok az iskolaszékhez beadandók. Válasz-
tás 7-én a községházában. Az állás azonnal elfog-
lalandó. (230G—II—1) 

A Néptanítók Lapja 50. számában közzétett hirdet-
ményre „Tanárnő" helyett „Phyl ippy Emília" 
jeligére kéretnek azon értesítések, melyek vissza-
küldettek, mivel nem névre szóílottak. Lakczím 
ugyanaz. (2312 — 1 — 1) 

Nagy-Megyeren (Komáromm.) róm. kath. másod-
tanítói állás betöltendő. Fizetése május végéig 
377'75 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: 
I. vegyes osztályt, ismétlősök egy részét tanítani, 
kántoriakban segédkezni. Képezdevégzettek is pályáz-
hatnak. Kérvények iskolaszékre czímezve deczember 
29-ig küldendők. Bartal Mór, főtanító. (2308—1—1) 

Két-éves gazdasági szaktanfolyamot végzett, kath. 
vallású, nőtlen egyén, tanított már, tanítói állást 
keres. Kovács Kálmán Gyöngyös , 1848. házszám. 

Az i s tvánfa lv i (Szt.-Gotthárd mellett Vasmegyé-
ben) r. kath. osztálytanítói állásra decz. 31-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : egész évre 640 korona kész-
pénzben, 8 mtr tűzifa = 16 korona. Lakása: egy 
bútorozott szoba, konyha és éléskamrával. Csak ok-
leveles tanítók pályázhatnak. Választás 1902,-i jan. 
1-én. Fodor Károly, iskolaszéki elnök. (2307 — 1—1) 

Jaákra (Vasm.) egy róm. kath. osztálytanító 
kerestetik. Javadalmazása: 700 korona, egy bútorozott 
szoba fűtés és takarítással. Kötelessége : az első osz-
tály és ismétlő-fiuk tanítása, a kántorságbani segéd-
kezéssel. Kérvények 1902 január l-ig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. (2314—I—1) 

Pölöskei róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat 1902. jan. 6. Jövedelme: két szoba, konyha, 
istálló, sertésól és kert. 800 korona fizetés negyedévi 
részletekben, két öl fa 36 korona. Stoláris átlag 
24 korona, 860 korona. 636 korona tanítói, 224 ko-
rona kántori díj. Kérvények Magyar-Székre (Baranya) 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Rathmann Boldizsár, 
elnök. (2318—1—1) 

Kóny, győrmegyei község r. kath. iskolájához ok-
leveles osztálytanító és tanítónő kerestetik. Java-
dalom : évi 800 korona, havi részletekben és egy 
bútorozott szoba. Teendői: egy osztály vezetése és 
szükség esetén az ismétlősök és kántorságbani segéd-
kezés. Fölszerelt kérvények decz. 31-ig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. (2317—I—1) 

Bács-Bodroghmegyebeli németajkú Kis-Kér köz-
ségben létesített magyar tannyelvű községi iskolánál 
a tanítói állás a folyamatban levő államosítási tár-
gyalások befejeztéig ideiglenesen betöltendő. A 
tanító javadalmazása áll: 600 K készpénz s 2 szobá-
ból s a szükséges mellékhelyiségekből álló szabad 
lakásból. Fölhivatnak mindazon okleveles tanítók, 
tanítónők, illetve okleveles óvónők, kik ezen ideig-
lenesen betöltendő állást elvállalni hajlandók, miszerint 
ez irány bani kérvényeiket alulírt község iskolaszék 
elnökénél f. évi deczember 30-ig nyújtsák be. Ágostai 
hitvallású evangelikus pályázók egyenlő képesített-
ség mellett előnyben részesülnek. Kis-Kéren, 1901. 
évi deczember hó 14-én. Korbai Pál, elnök. 

(2299—1—1) 
A regö ly i (Tolnám.) róm. kath. elemi magyar 

tannyelvű osztálytanítói állás megüresedvén erre 
1901 decz. 31-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
800 korona készpénz, havi részletekben előre fizetve, 
bútorozott szoba, fűtés és takarítással. Kötelessége: 
a III.—VI. oszt. önállóan vezetni és a kántoriakban 
segédkezni. A folyamodványok Francsics Pál vikárius 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Kovács Márton, ktanító, iskolaszéki 
jegyző. (2319-1 -1 ) 
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H I E D E T E S E K . 

Egy 5 változatú előjátszó pedálos új 

orgona, 
szállításra készen, jutányos árban eladó S z a l a y 

Gyu la műorgona-építőiiel, S z é k e s i e h é r v á r c í t . 
(2300—11 2) 

Magyar Paedagogia 
havi folyóirat, évenként 40 ívnyi terjedelemben, a 

Magyar Tudományos Akadémia, tiímogatásával. 
A Magyar Paedagogiai Társaság kültagjai 4 kor. 

évi tagdíjért kapják, míg előfizetési ára 10 korona. 
Tanítók kültagul jelentkezhetnek egy levelező-

lapon dr. K o v á c s János t i tkárnál (Budapest, 1., 
Hantos-út). A belépés 3 évre kötelező. 

(2290—11—2) 

(iisizdaság;i ismétlő-iskolák 

figyelmébe! 
A kiadásunkat képező V a d a y Józse f g a z d a s á g i 
i smét lő - i s k o l á s o k o l v a s ó k ö n y v é h e z ú j és 
részletes ^ ' i ' l c l ^ l 'TOzás i t e r v e k " jelent meg. 
E könyvecske úgyszólva részletes tantervet ad, úgy 
a gazdasági, mint az általános ismétlő-iskola részére 
s így a tanító _ föladatát minden viszonyok között 
megkönnyíti. Ára 50 illlér. Azon iskolák, melyekben 
a „Vaday gazdasági ismétlő-iskolák könyve" hasz-

nálatban van díjtalanul kapják. 

(2262—III—2) 
P o l a t s e k - f é l e 

könyvkereskedés 
T e m e s v á r . 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30 , díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, lottók ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomra.) (2160-XX—5) 

Mu vV M'f, ítí, »«i 

V w •<«> w w w w w 

P o l g á r S á n d o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest , VII . ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, ortliopaediai fűzök és járó-
gépek, valamint mülál) és nittkéz saját műhelyében 

a. legpontosabban készül. 
K é p e s árjegyzék i n g y e n és bérmentve . F e n t i ez ímre ü g y e l n i t essék . "^BE 

(2216—X—2) 

5 3 3 n é p d a l 
kapható 1 frton. Népdal szerk. N a g y b á n y a . 

(2257—IV -3) 

M a ^ y a r s a g * . 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a Magyarság . Felelős 
szerkesztője: Benedek Elek. Főszerkesztője: dr. 
Cfyörffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Juncsó Benedek, 
Gaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Bedö 
Albert, Csulak Lajos, Tarcsaíalvy Albert stb. stb. 

A M a g y . r s á g a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken,) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra l korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A M a g y a r s á g megjelenik mindennap délután 
8—12 oldalon. (2064—IX—8j 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : B u d a -
pest , Szeu tk i rá ly i - i i t cza 2S/I». 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z K Ő é s T Á R S A 
B U D A P E S T , tm-

VIII. ker., József -körűt 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicseretet. 

i r a 120 koronától fttljebb. N koronitN réHr.leteklien in. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

5 éri jótállás. (447—6ü—36) 

H T a n k ö n . : 

M 

n « 

k 
i 

4 
2 

í 

i 
B 

W h m k i i m i v e l * 
e lemi és polgári , tanító-, taní tónő-
képezdék, valamint az o r s z á g ö s s z e s 
tan in téze te i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajz i j e g y z e t e k Rohn J. 
tanártól, i rá ly tan i j e g y z e t e k Kirá ly 
P á l tanártól és tör téne lmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

TOLDI LAJOi 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST (Buda), II. ker., 
Fö-utcza 2-ilt szám. 

Részlete») könyvjegyzék ingyen! 
(1555—XV—15) 

i 

t 
f 

'i 

i » 
ff 
14 

T a u L k ö i i . ] F v e l í ? 
Budapesten, 1901. Nyomatott a m. 

• W ( 
kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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